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17044 A Köz be szer zé sek Ta ná csa 3/2004. (K. É. 126.) aján lá sa
a Kbt. ha tály ba lé pé se elõtt kö tött szer zõ dé sek rõl, va la -
mint a szer zõ dé sek fe lül vizs gá la tá ról

17045 A bé kél te tõk név jegy zé ke

HIRDETMÉNYEK

Egy sze rû el já rás aján lat té te li fel hí vá sa

17046 Ál la mi Au tó pá lya Ke ze lõ Rt. egy sze rû el já rás aján lat té -
te li fel hí vá sa (rek lám kam pány ter ve zé se, elõ ké szí té se
és le foly ta tá sa a 2005. ja nu ár 1-jétõl ér vé nyes au tó pá -
lya dí jak tár gyá ban, az új au tó pá lya dí jak, illetve a ki -
bõ vült mat ri ca kí ná lat meg is mer te té se a köz vé le -
ménnyel – K. É. – 9051/2004)

17048 Ba la ton ke ne se Nagy köz ség Ön kor mány za ta egy sze rû el -
já rás aján lat té te li fel hí vá sa (Vak Bottyán strand be já -
ra ti és vi zes blokk épü let ki vi te le zé se – K. É. –
9052/2004)

17051 Ber cel Köz ség Ön kor mány za ta egy sze rû el já rás
ajánlattételi fel hí vá sa (Ber cel fa lu köz pont já nak fej -
lesz té se – K. É. – 9088/2004)

17055 Bód va szi las Köz sé gi Ön kor mány zat egy sze rû el já rás
aján lat té te li fel hí vá sa (Bód va szi las, Ge de on-kú ria át -
ala kí tá sa, kor sze rû sí té se – K. É. – 9522/2004)

17058 He ves Me gyei Köz le ke dé si Fel ügye let egy sze rû el já rás
aján lat té te li fel hí vá sa (az aján lat ké rõ köz le ke dé si ok ta -
tó-vizs ga cent ru ma I. üte mé nek meg va ló sí tá sa (ru tin -
pá lya bel sõ út há ló za tá nak ki ala kí tá sa) – K. É. –
9681/2004)

17060 He ves Me gyei Ön kor mány zat Mark hot Fe renc Kór -
ház-Ren de lõ in té zet egy sze rû el já rás aján lat té te li fel hí vá -
sa (egy év ben szük sé ges köt sze rek be szer zé se – K. É. –
9462/2004)

17064 Ma gyar Te le ví zió Rt. egy sze rû el já rás aján lat té te li fel -
hí vá sa (meg lé võ 2 db köz ve tí tõ ko csi esz köz park já -
nak rend szer hez il lesz ke dõ bõ ví té se – K. É. –
9285/2004)

17067 MÁV Kór ház-Ren de lõ in té zet egy sze rû el já rás aján lat té -
te li fel hí vá sa [élel mi sze rek be szer zé se 2 ter mék cso -
port ban (144.) – K. É. – 9328/2004]
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A Köz be szer zé sek Ta ná csa köz le mé nye

A Köz be szer zé sek Ta ná csa ezú ton bo csát ja a köz be szer zé sek ben részt ve võk ren del ke zé sé re a Kbt. ha tály ba lé pé se elõtt
kö tött szer zõ dé sek rõl szóló 3/2004. szá mú aján lá sát.

A Köz be szer zé sek Ta ná csa köz le mé nye

A Köz be szer zé sek Ta ná csa ezú ton tá jé koz tat ja a köz be szer zé sek ben részt ve võ ket, hogy meg bí zá sá ból a Wins dom R & C Ku -
ta tó és Ta nács adó Kft.  ál tal ké szí tett – a Köz be szer zé sek Ta ná csa 2/2004. szá mú „az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat ki vá -
lasz tá sa ese tén al kal maz ha tó mód sze rek rõl és az aján la tok el bí rá lá sá ról” szóló aján lá sá nak is alap ját ké pe zõ – mód sze rek rõl szóló 
Dön tés tech no ló gi ai út mu ta tó a Ta nács címû hon lap ján ol vas ha tó. A Ta nács fel hív ja a Tisz telt Ol va sók fi gyel mét arra, hogy az Út -
mu ta tó ban fog lal tak nem ké pe zik a Ta nács hi va ta los ál lás pont ját, azt vál to zat la nul a Ta nács 2/2004. szá mú aján lá sa tar tal maz za.



17069 Nagy lók Köz ség Ön kor mány za ta egy sze rû el já rás aján lat -
té te li fel hí vá sa (szenny víz tisz tí tó-te lep épí té se, va la mint
a ki vi te li ter vek el ké szí té se – K. É. – 9157/2004)

17072 Or szá gos Bal ese ti és Sür gõs sé gi In té zet egy sze rû el já rás
aján lat té te li fel hí vá sa (1 db cse rél he tõ fel sõ ré szû mû tõ -
asz tal-rend szer szál lí tá sa, a meg lé võ MA QU ET mû tõ -
asz tal talp ba tör té nõ be épí té se, üzem be he lye zé se, 7
db to váb bi mû tõ asz tal tar to zék szál lí tá sa – K. É. –
9491/2004)

17075 Pe re nyé ért Köz ala pít vány egy sze rû el já rás aján lat té te li
fel hí vá sa (út fel újí tás – K. É. – 8989/2004)

17078 So mogy Me gyei Ön kor mány zat egy sze rû el já rás aján lat -
té te li fel hí vá sa (So mogy túr Kunf fy La jos Em lék mú -
zeum ál lan dó ki ál lí tás tel jes kö rû fel újí tá sa és kor sze -
rû sí té se – K. É. – 9242/2004)

17080 Tes se dik Sá mu el Fõ is ko la egy sze rû el já rás aján lat té te li
fel hí vá sa (TSF Peda gó gi ai Fõ is ko lai Ka r ok ta tá si épü -
let fa ab la ka i nak cse ré je – K. É. – 9307/2004)

17082 Ti sza kécs ke Vá ros Ön kor mány za ta egy sze rû el já rás
aján lat té te li fel hí vá sa (Ti sza kécs ke, Kin csem dû lõ-bö gi 
szõ lõ me zõ gaz da sá gi út mun ká la ta i nak ki vi te le zé se
– K. É. – 9240/2004)

17086 Új szász Vá ros Ön kor mány za ta egy sze rû el já rás aján lat -
té te li fel hí vá sa (Új szász, Fel sza ba du lás és Pe tõ fi ut ca
fel újí tá sa – K. É. – 9480/2004)

17089 Ván csod Köz ség Ön kor mány za ta egy sze rû el já rás aján -
lat té te li fel hí vá sa (kom plex fa lu kép ki ala kí tá sa
– K. É. – 9490/2004)

17092 Vas út-egész ség ügyi Szol gál ta tó  Köz hasz nú Tár sa ság egy -
sze rû el já rás aján lat té te li fel hí vá sa [fo gá sza ti fo gyó esz kö -
zök be szer zé se 5 ter mék cso port ban (142.) – K. É. –
9326/2004]

Egy sze rû sí tett el já rás aján la ti fel hí vá sa

17095 Bu da pest IV. Kerü let Új pest Ön kor mány za ta egy sze rû sí -
tett el já rás aján la ti fel hí vá sa (Gaz da sá gi In téz mény, a
Szo ciá lis és Egész ség ügyi In téz mény, Gyer mek- és If -
jú sá gi Ház, va la mint az Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz -
pont hoz tar to zó gyer mek- és idõs ko rú ak in téz mé nye i -
ben köz ét kez te tés – K. É. – 9004/2004)

17098 Or szá gos Gyógy in té ze ti Köz pont egy sze rû sí tett el já rás
aján la ti fel hí vá sa (az aján lat ké rõ Ka ro li na úti rész le gé -
nél köz pon ti mik ro bi o ló gi ai la bo ra tó ri um 7 éven ke -
resz tül fo lya ma tos, tel jes kö rû mû köd te té se – K. É. –
9253/2004)

17102 Pénz ügy mi nisz té rium egy sze rû sí tett el já rás aján la ti fel -
hí vása (az aján lat ké rõ ke ze lé sé ben lé võ iro da há zak -
ban fo lya ma tos élõ erõs õr zés-vé del mi és por ta szol gá -
la ti te vé keny ség el lá tá sa – K. É. – 9296/2004)

17106 Vá ro si Kór ház-Ren de lõ in té zet, Ta pol ca egy sze rû sí tett el -
já rás aján la ti fel hí vá sa (3 éven ke resz tül 0–24 órás ren -
dé sze ti, por ta és õr zés-vé del mi, va la mint te le fon köz -
pont-ke ze lõi fel ada tok el lá tá sa – K. É. – 9335/2004)

Aján la ti fel hí vás nyílt el já rás megindítására

17110 Ál la mi Pri va ti zá ci ós és Va gyon ke ze lõ Rt. aján la ti fel hí -
vá sa nyílt el já rás megindítására (Be rettyó új fa lu, 0490/1
hrsz.-ú volt szov jet hasz ná la tú in gat lan tény fel tá rá sa,
az in gat lant érin tõ szennye zés le ha tá ro lá sa és mû sza ki 
be avat ko zá si, va la mint víz jo gi lé te sí té si terv ké szí té se
– K. É. – 9178/2004)

17114 Esz ter há zy Ká roly Fõ is ko la aján la ti fel hí vá sa nyílt el já -
rás meg in dí tá sá ra (tor na csar nok épí té si mun ká i nak ki -
vi te le zé se – K. É. – 9468/2004)

17118 Hon vé del mi Minisztérium Be szer zé si és Biz ton sá gi Be ru -
há zá si Hi va tal aján la ti fel hí vá sa nyílt el já rás meg in dí tá sá ra
[kü lön fé le fo gá sza ti anya gok, kel lé kek be szer zé se
(25182/04-10/74.) – K. É. – 8896/2004]

17127 Jász be rény Vá ros Ön kor mány za ta aján la ti fel hí vá sa nyílt 
el já rás meg in dí tá sá ra (Jász be ré nyi Vá ro si Könyv tár
bõ ví té se és át ala kí tá sa – K. É. – 9193/2004)

17130 Ka pos vár Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta aján la ti
fel hí vá sa nyílt el já rás meg in dí tá sá ra (Ki ni zsi Pál Élel -
mi szer ipa ri Szak kép zõ Is ko la és Gim ná zi um ki ala kí -
tá sá nak tel jes kö rû le bo nyo lí tá sa – K. É. – 9204/2004)

17134 Kis kun fél egy há za Vá ros Ön kor mány za ta aján la ti fel hí -
vá sa nyílt el já rás meg in dí tá sá ra (Dar vas Jó zsef Ál ta lá -
nos Is ko la inf ra struk tu rá lis fej lesz té se – K. É. –
8607/2004)

17139 Lász ló Gyu la Gim ná zi um, Ál ta lá nos Is ko la és Óvo da
aján la ti fel hí vá sa nyílt el já rás meg in dí tá sá ra (köz ét kez -
te tés biz to sí tá sa – K. É. – 9186/2004)

17143 Ló nya Köz ség Ön kor mány za ta aján la ti fel hí vá sa nyílt el -
já rás meg in dí tá sá ra (új, aka dály men tes, öre gek nap kö -
zi és bent la ká sos ott ho na I. ki vi te le zé si mun kái
– K. É. – 8869/2004)

17147 MÁV Kór ház és Köz pon ti Ren de lõ in té zet aján la ti fel hí -
vá sa nyílt el já rás meg in dí tá sá ra [rönt gen fil mek, vegy -
sze rek be szer zé se (146.) – K. É. – 9330/2004]

17150 MÁV Kór ház és Köz pon ti Ren de lõ in té zet aján la ti fel hí -
vá sa nyílt el já rás meg in dí tá sá ra [szem len csék be szer zé -
se (134.) – K. É. – 9333/2004]

17153 MÁV Kór ház és Köz pon ti Ren de lõ in té zet aján la ti fel hí -
vá sa nyílt el já rás ra [köt sze rek, in kon ti nen cia-ter mé -
kek be szer zé se (129.) – K. É. – 9338/2004]

17156 MÁV Kór ház és Köz pon ti Ren de lõ in té zet aján la ti fel hí -
vá sa nyílt el já rás meg in dí tá sá ra [var ró anyag be szer zé se 
5 cso port ban (130.) – K. É. – 9339/2004]

17159 MÁV Kór ház és Köz pon ti Ren de lõ in té zet aján la ti fel hí vá -
sa nyílt el já rás meg in dí tá sá ra [di a li zá lás hoz fo gyó anyag
szál lí tá sa 12 té tel ben ((132.) – K. É. – 9340/2004]

17161 Ó bu da-Bé kás me gyer Ön kor mány zata aján la ti fel hí vá sa
nyílt el já rás meg in dí tá sá ra (kü lön fé le pa pír áruk, iro da -
sze rek, író sze rek és tisz tí tó sze rek szál lí tá sa – K. É. –
9381/2004)

17164 So mogy Me gyei Ön kor mány zat aján la ti fel hí vá sa nyílt el -
já rás meg in dí tá sá ra (Ka pos vár, Cso ko nai u. 3. Ka posvár 
Fõ ut ca 37–39., Ka pos vár Fõ ut ca 101., va la mint Ka -
pos vár, Pe tõ fi tér 4. sz. alat ti in gat la nok tel jes kö rû,
illetve rész le ges üze mel te té se – K. É. – 8959/2004)

17167 Út gaz dál ko dá si és Ko or di ná ci ós Igaz ga tó ság aján la ti fel -
hí vá sa nyílt el já rás meg in dí tá sá ra [Pest me gye te rü le tén
8 da rab ka vics szál lí tó út meg erõ sí té sé nek ki vi te li ter -
ve zé se (02.351.04.S.41.) – K. É. – 8936/2004]

17172 Út gaz dál ko dá si és Ko or di ná ci ós Igaz ga tó ság aján la ti fel -
hí vá sa nyílt el já rás meg in dí tá sá ra [Pest me gye te rü le -
tén, 3 hely szí nen híd fel újí tás ter ve zé se (02.351.04.
S.40.) – K. É. – 8937/2004]

17176 Út gaz dál ko dá si és Ko or di ná ci ós Igaz ga tó ság aján la ti fel -
hí vá sa nyílt el já rás meg in dí tá sá ra [31.sz. fõ út, Pest me -
gyei sza ka szán 8 db híd szé le sí té sé nek en ge dé lye zé si
ter vei (02.351.04.S.38.) – K. É. – 8943/2004]

17042 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2004. XI. 3.) 126. szám



17181 Út gaz dál ko dá si és Ko or di ná ci ós Igaz ga tó ság aján la ti fel -
hí vá sa nyílt el já rás meg in dí tá sá ra [31.sz. fõ út, Pest me -
gyei sza ka szá nak, fel újí tá si, szé le sí té si en ge dé lye zé si
terv e négy sza kasz ra bont va (02.351.04.S.39.)
– K. É. – 8944/2004]

17185 Vám- és Pénz ügy õr ség Észak-alföl di Re gi o ná lis Pa -
rancs nok sá ga aján la ti fel hí vá sa nyílt el já rás meg in dí tá sá -
ra (a zá ho nyi és ár tán di ha tár át ke lõ he lyen a be lé põ ol -
da li üzem kép te len híd mér le gek ja ví tá sa – K. É. –
8918/2004)

17189 Ve res egy ház Vá ro si Ön kor mány zat aján la ti fel hí vá sa
nyílt el já rás meg in dí tá sá ra (Ve res egy ház, Fõ tér kör -
nyé ki utak épí té se és bur ko lat meg erõ sí té se – K. É. –
9155/2004)

17192 Ve res egy ház Vá ro si Önkormányzat aján la ti fel hí vá sa
nyílt el já rás meg in dí tá sá ra (Ve res egy ház, Fõ tér dísz -
bur ko lat és kert épí tés meg va ló sí tá sa – K. É. –
9465/2004)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Tá jé koz ta tó az el já rás ered mé nyé rõl

17196 ADA cast Könnyû fém ön tö de Kft. tá jé koz ta tója az el já rás
ered mé nyé rõl (hid ra u li kus prés gép, több fá zi sú mo só,
tisz tí tó, szá rí tó és au to ma ti kus anyag to váb bí tó be ren -
de zés, 1 db egye te mes meg mun ká ló köz pont, 1 db
fém meg mun ká ló gép be szer zé se – K. É. – 9364/2004)

17198 Bel ügy mi nisz té ri um Köz pon ti Adat fel dol go zó, Nyil ván -
tar tó és Vá lasz tá si Hi va tal tá jé koz ta tó ja az el já rás ered -
mé nyé rõl [az Or szág gyû lés 46/2004 (V. 18.) szá mú ha -
tá ro za tá ban el ren delt or szá gos nép sza va zás le bo nyo -
lí tá sá hoz szük sé ges al kal ma zá sok rend szer ter vé nek
mó do sí tá sa, az al kal ma zá sok tesz te lé se, a meg lé võ há -
ló zat hoz és rend sze re le mek hez va ló il lesz té se – K. É. –
9642/2004]

17200 Bu da pest Fõ vá ros XI II. Kerü let Ön kor mány za ta tá jé koz -
ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (meg ha tá ro zott mun kák -
ra vo nat ko zó an köz be szer zé si el já rás ra al kal mas ki -
vi te le zé si terv do ku men tá ci ók el ké szí té se – K. É. –
9315/2004)

17202 Edu ca tio Tár sa dal mi Szol gál ta tó Kht. tá jé koz ta tó ja az el -
já rás ered mé nyé rõl (OFI ki ad vá nyok – K. É. –
9301/2004)

17204 Fáy And rás Szak kö zép is ko la, Szak is ko la és Kol lé gi um
tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (hõ- és hasz ná la ti
me leg víz-ter me lõ és el osz tó rend sze rek üze mel te té se
– K. É. – 9135/2004)

17205 Gyön gyös Vá ros Ön kor mány za ta tá jé koz ta tó ja az el já rás 
ered mé nyé rõl (köz ok ta tá si in téz mé nyek ben köz ét kez -
te tés biz to sí tá sa – K. É. – 9144/2004)

17207 Gyõr-Mo son-Sop ron Me gyei Ál la mi Köz út ke ze lõ Kht.
tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl ( bur ko lat je lek lé -
te sí té se – K. É. – 8659/2004)

17209 Hon vé del mi Mi nisz té rium Be szer zé si és Biz ton sá gi Be -
ru há zá si Hi va tal tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl
[egész ség ügyi tex tí li ák mo sá sa, vegy tisz tí tá sa, ste ri li -
zá lá sa és ja ví tá sa (25204/04-10/40) – K. É. –
9373/2004]

17210 Ma gyar Te le ví zió Rt. tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé -
rõl (kü lön fé le ka zet ták, le me zek be szer zé se – K. É. –
9257/2004)

17213 Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal tá jé koz ta tó ja
az el já rás ered mé nyé rõl (az aján lat ké rõ Bor sod-Aba -
új-Zemp lén Me gyei Ki ren delt ség irat tá rá nak el he lye -
zé sé re hel y i ség bér le te – K. É. – 8892/2004)

17215 Mil le ná ris Prog ram iro da Kul tu rá lis Kht. tá jé koz ta tó ja az
el já rás ered mé nyé rõl (pro jekt ter vek el ké szí té se, pro -
jekt ve ze tõk biz to sí tá sa, mû sza ki ko ncep ció és spe ci fi -
ká ció ki ala kí tá sa – K. É. – 8941/2004)

17217 Nagy ká ta Vá ros Ön kor mány za ta tá jé koz ta tó ja az el já rás
ered mé nyé rõl (Nagy ká ta város te le pü lés ren de zé si
terve he lyi épí té si sza bály za tá nak ré szte rü le te ket
érin tõ mó do sí tá sa, ki egé szí té se – K. É. – 8962/2004)

17218 Or szá gos Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz -
ügyi Fõ igaz ga tó ság tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé -
rõl (Hol lád, Ti kos, Szeg er dõ és Fõnyed te le pü lé sek
csat la koz ta tá sa Vörs te le pü lés nél a ba la to ni III. ré gió
nyu ga ti fõ gyûj tõ jé hez – K. É. – 8738/2004)

17220 Ra dio ak tív Hul la dé ko kat Ke ze lõ Kht. tá jé koz ta tó ja az el -
já rás ered mé nyé rõl (Ki e gétt Ka zet ták Át me ne ti Tá ro -
ló ja kör nye zet vé del mi en ge dé lyé nek meg újí tá sá hoz
tel jes kö rû kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá lat el vég zé se
– K. É. – 9356/2004)

17221 Sport fó lió Sport lé te sít mé nye ket Ke ze lõ, Hasz no sí tó és
Fej lesz tés ter ve zõ Kht. tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé -
nyé rõl (Ha jós Alf réd Nem ze ti Sport uszo dá ban és a
hoz zá kap cso ló dó te rü le ten új on nan lé te sí ten dõ, ál -
lan dó, Eu ró pa-baj nok ság és vi lág baj nok ság le bo nyo -
lí tá sá ra al kal mas 50 m hosszú sá gú 10 sá vos úszó-,
szink ron úszó-me den ce, 25 ´ 25 m alap te rü le tû mû ug -
ró me den ce, a szab vány mé re tû mû ug ró to ronnyal ge -
ne rál ki vi te le zé se – K. É. – 9516/2004)

17222 Vám- és Pénz ügy õr ség Or szá gos Pa racs nok sá ga tá jé koz -
ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (ét ke zé si utal vá nyok be -
szer zé se – K. É. – 9363/2004)

17224 Vo lán busz Köz le ke dé si Rt. tá jé koz ta tó ja az el já rás ered -
mé nyé rõl (az aján lat ké rõ au tó bu sza in gör dü lõ
6900 db ±2% kü lön fé le tí pu sú ke rék, va la mint pót ke -
rék gu mi ab ron csa i nak fo lya ma tos biz to sí tá sa, kap -
cso ló dó sze re lé si, kar ban tar tá si, men té si te vé keny sé -
gek el lá tá sa – K. É. – 9295/2004)

Tá jé koz ta tó a szer zõ dés tel je sí té sé rõl

17226 HM Tér ké pé sze ti Kht. tá jé koz ta tó ja a szer zõ dés tel je sí té -
sé rõl (ké ses hajto ga tó mû – K. É. – 9311/2004)

17226 Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság Or szá gos Bal eset-meg -
elõ zé si Bi zott ság tá jé koz ta tó ja a szer zõ dés tel je sí té sé rõl
(tan év kez de ti gyer mek bal ese tek meg elõ zé se ér de ké -
ben tár sa dal mi cé lú kom mu ni ká ci ós kam pány le bo -
nyo lí tá sa – K. É. – 9076/2004)

Tá jé koz ta tó a szer zõ dés mó do sí tá sá ról

17228 Bé kés Me gyei Ál la mi Köz út ke ze lõ Kht. tá jé koz ta tó ja a
szer zõ dés mó do sí tá sá ról (szel vé nyek kö zöt ti pro fil ja ví -
tá si mun kák – K. É. – 9380/2004)

17228 Bé kés csa ba Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta tá jé koz -
ta tó ja a szer zõ dés mó do sí tá sá ról (Er zsé bet he lyi Ál ta lá -
nos Is ko la Ma dách ut cai szék he lyé nek bõ ví té sé hez
szük sé ges épí té si en ge dély ter vek – K. É. – 9372/2004)
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He lyes bí tés

17229 Fog lal koz ta tá si Hi va tal he lyes bí té se (a Köz be szer zé si
Ér te sí tõ 123. szá má ban, 2004. ok tó ber 25-én K. É. –
9292/2004 sz. alatt meg je lent he lyes bí tés he lyes bí té se
– K. É. – 9511/2004)

17229 Ma gyar Könyv vizs gá lói Ka ma ra he lyes bí té se (a Köz be -
szer zé si Ér te sí tõ 123. szá má ban, 2004. ok tó ber 25-én
K. É. – 8756/2004 sz. alatt meg je lent aján la ti fel hí vás
he lyes bí té se – K. É. – 9578/2004)

17229 MÁV Rt. Be szer zé si és Kész let gaz dál ko dá si Szol gál ta tó
Egy ség he lyes bí té se (az Euró pai Unió Hi va ta los Lap já -
nak, 2004. 09. 14-én, K. É. – 7775/2004 sz. alatt meg kül -
dött, és a Köz be szer zé si Ér te sí tõ 2004. szep tem ber 29-i, 
112. szá má ban meg je lent aján la ti fel hí vás he lyes bí té se
– K. É. – 9709/2004)

17229 Szol no ki Fõ is ko la he lyes bí té se (a Köz be szer zé si Ér te sí tõ 
118. szá má ban, 2004. ok tó ber 13-án, K. É. – 8376/2004
sz. alatt meg je lent aján la ti fel hí vás he lyes bí té se
– K. É. – 9483/2004)

17229 Tol na Me gyei Mun ka ügyi Köz pont he lyes bí té se (a Köz be -
szer zé si Ér te sí tõ 122. szá má ban, 2004. ok tó ber 22-én, K. 
É. – 8700/2004 sz. alatt meg je lent egy sze rû sí tett el já rás
aján la ti fel hí vá s he lyes bí té se – K. É. – 9647/2004)

Mó do sí tás

17230 APEH Tol na Me gyei Igaz ga tó sá ga mó do sí tása (a Köz -
be szer zé si Ér te sí tõ 118. szá má ban, 2004. ok tó ber

13-án K. É. – 8414/2004 sz. alatt meg je lent aján la ti fel -
hí vás mó do sí tá sa – K. É. – 9669/2004)

17231 Bu da ka lász Nagy köz ség Ön kor mány za ta mó do sí tása (a
Köz be szer zé si Ér te sí tõ 120. szá má ban, 2004. ok tó ber
18-án K. É. – 7980/2004 sz. alatt meg je lent egy sze rû
el já rás aján lat té te li fel hí vás mó do sí tá sa – K. É. –
9392/2004)

17232 Szé kes fe hér vár Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta mó -
do sí tás (a Köz be szer zé si Ér te sí tõ 2004.ok tó ber 25-i,
13. szá má ban, K. É. – 8644/2004. szá mon meg je lent
egy sze rû el já rás aján lat té te li fel hí vás mó do sí tá sa
– K. É. – 9735/2004)

A KÖZBESZERZÉSI DÖNTÕBIZOTTSÁG

HATÁROZATAI

17234 Köz be szer zé sek Ta ná csa Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság
a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság ha tá ro za ta (a Köz be -
szer zé si Dön tõ bi zott ság elnö ke ál tal hi va tal ból kez de -
mé nye zett jog or vos la ti el já rás a Fáy And rás Szak kö -
zép is ko la, Szak is ko la és Kol lé gi um köz be szer zé si el já -
rá sa ellen – K. É. – 9714/2004)

17235 Köz be szer zé sek Ta ná csa Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság
a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság ha tá ro za ta (a Köz be -
szer zé si Dön tõ bi zott ság elnö ke ál tal hi va tal ból kez de -
mé nye zett jog or vos la ti el já rás Bu da pest Gyógy für dõi 
és Hé vi zei Rt. köz be szer zé si el já rá sa ellen – K. É. –
9715/2004)

A Köz be szer zé sek Ta ná csa
3/2004. (K. É. 126.) aján lá sa

a Kbt. ha tály ba lé pé se elõtt kö tött
szer zõ dé sek rõl, va la mint a szer zõ dé sek

fe lül vizs gá la tá ról

A Köz be szer zé sek Ta ná csa a köz be szer zé sek rõl szóló 2003. évi
CXXIX. tör vény (a to váb bi ak ban: Kbt.) 379. § (1) be kez dés
c) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben a Kbt. al kal ma zá sá nak ta pasz ta -
la tai alap ján az aláb bi aján lást bo csát ja ki. 

Te kin tet tel arra, hogy a Kbt. a köz be szer zé sek rõl szóló 1995.
évi XL. tör vény hez (a to váb bi ak ban: régi Kbt.) ké pest jó val szé le -
sebb kör ben ha tá roz za meg mind a Kbt. ala nyi ha tá lya alá tar to zó
szer ve ze te ket, mind a tár gyi ha tály alá esõ be szer zé se ket, így az
ilyen új jog ala nyok, illetve be szer zé si tár gyak te kin te té ben el en -
ged he tet len a Kbt. ha tály ba lé pé se elõtt – köz be szer zé si el já rás le -
foly ta tá sa nél kül – meg kö tött  szer zõ dé se ket még fe lül vizs gál nia.

1. Ál ta lá nos ság ban meg ál la pít ha tó, hogy a Kbt. – a régi Kbt.-
 hez ha son ló an – nem érin ti a ha tály ba lé pé se elõtt meg kö tött szer -
zõ dé se ket, le gyen szó akár ha tá ro zott, akár ha tá ro zat lan idõ re kö -
tött szer zõ dés rõl. Azaz, amennyi ben a szer zõ dés fel té te lei nem
vál toz nak, annak tár gya vo nat ko zá sá ban az aján lat ké rõ nek nem
kell köz be szer zé si el já rást le foly tat nia.

2. Amennyi ben a Kbt. ha tály ba lé pé se elõtt – köz be szer zé si el -
já rás nél kül – kö tött szer zõ dé sek tel je sí té se so rán a szer zõ dé ses
fel té te lek va la me lyi ké nek vál toz ta tá sa vá lik szük sé ges sé, úgy az
aján lat ké rõ nek az új on nan meg ál la pí tott szer zõ dé ses fel té te le ket
min den egyes szer zõ dés mó do sí tást meg elõ zõ en meg kell vizs gál -
nia ab ból a szem pont ból, hogy a Kbt. al kal ma zá sa szük sé ges sé -
gé nek fel té te lei fenn áll nak-e, nem tel je sül nek-e. Amennyi ben
ugyan is a Kbt. al kal ma zá sá nak fel té te lei fenn áll nak, úgy az aján -
lat ké rõ nek köz be szer zé si el já rást kell le foly tat nia. 

3. Ab ban az eset ben, ha a Kbt. ha tály ba lé pé se elõtt meg kö tött 
szer zõ dés nek volt olyan elõ re pon to san de fi ni ált és kel lõ rész le -
tes ség gel meg ha tá ro zott ki kö té se (akár a fe lek aján la ta, akár az
aján lat ké rés alap ján), amely bi zo nyos szer zõ dé ses fel té te lek elõ -
re meg ha tá ro zott vál to zá sát ered mé nye zi a szer zõ dés módosí -
tása nél kül, ez nem fel té te le zi a Kbt. elõ ze tes al kal ma zá sát.
Más ként fo gal maz va te hát, amennyi ben a szer zõ dés tar tal mát
érin tõ vál to zást a fe lek az ere de ti szer zõ dés ben is rög zí tet ték,
úgy az e sze rin ti tel je sí tés nem von ja maga után köz be szer zé si
el já rás le foly ta tá sát. 

4. Az elõ zõ pon tok ban ír tak ter mé sze te sen nem vo nat koz nak
arra az eset re, ha a régi Kbt. sze rint le foly ta tott köz be szer zé si el já -
rás alap ján kö tött szer zõ dés mó do sí tá sa me rül fel. Hang sú lyoz ni
szük sé ges, hogy ez eset ben ki zá ró lag a régi Kbt. 73. § (1) be kez -
désé ben fog lal tak nak meg fe le lõ, a szer zõ dés mó do sí tá sá ra vo nat ko -
zó fel té te lek együt tes fenn ál lá sa ese tén le het jog sze rû en elte kinteni
a köz be szer zé si el já rás le foly ta tá sá tól.

17044 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2004. XI. 3.) 126. szám



126. szám Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2004. XI. 3.) 17045

A bé kél te tõk név jegy zé ke

A Köz be szer zé sek Ta ná csa a köz be szer zé sek rõl szóló 2003. évi
CXXIX. tör vény (a to váb bi ak ban: Kbt.) 379. § (1) be kez dés
f) pont ja ér tel mé ben köz zé te szi a bé kél te tõk név jegy zé két.

A sze mé lyes ada tok vé del mé rõl és a köz ér de kû ada tok nyil vá -
nos sá gá ról szóló 1992. évi LXIII. tör vény 29. § (1) be kez dé sé nek
meg fe le lõ en a bék él te tõk név jegy zé ke adat ke ze lé si nyil ván tar tá si
azo no sí tó szá ma: 942-0001.

A Kbt. 355. § (7) be kez dé se ér tel mé ben a bé kél te tõk at tól az
idõ pont tól vál nak jo go sult tá a bé kél te tõ te vé keny ség foly ta tá sá -
ra, amely idõ pont tal a név jegy zék be be jegy zést nyer tek. Ezen
idõ pont a Kbt. 353. § (3) be kez dés e) pont ja ér tel mé ben a bé kél te -
tõk ada tai kö zött fel tün te tés re ke rül. A Kbt. 356. § (3) be kez dé se
alap ján a bé kél te tõ meg bí za tá sa ezen idõ pont tól kez dõ dõ en há -
rom évre szól.

I. Áru be szer zés
1.
A bé kél te tõk neve/nyil ván tar tá si szá ma: dr. Ba kon di György

(2/2004.)
 A bé kél te tõk ál tal meg je lölt szak te rü let, amellyel kap cso lat ban

a bé kél te tõ bé kél te tést vál lal: ál lam i be szer zé sek: kör nye zet vé de -
lem, biz ton sá gi esz kö zök, men tõ esz kö zök, tûz vé de lem, la kos ság -
vé de lem.

A bé kél te tõ ál tal meg je lölt nyelv, ame lyen a bé kél te tõ bé kél te -
tést vál lal: ma gyar, an gol, né met, olasz.

A bé kél te tõ el ér he tõ sé gi címe: 1146 Bu da pest, Aj tó si Dü rer sor
31. Da rázs, Sza bó és Tár sai Ügy vé di Iro da.

Tel.: (+36-1) 460-9876 
Fax: (+36-1) 460-9877
e-ma il: dr.ba kon di@ment ha net.hu
A bé kél te tõ bé kél te tõi név jegy zék be tör té nõ be jegy zé sé nek idõ -

pont ja: 2004. au gusz tus 23.

II. Szol gál ta tás meg ren de lé se
1.
A bé kél te tõ neve/nyil ván tar tá si szá ma: Szend rei Jó zsef

(3/2004.)
A bé kél te tõ ál tal meg je lölt szak te rü let, amellyel kap cso lat ban a

bé kél te tõ bé kél te tést vál lal: be ru há zás le bo nyo lí tás, mû sza ki ellen -
õr zés. 

A bé kél te tõ ál tal meg je lölt nyelv, ame lyen a bé kél te tõ bé kél te -
tést vál lal: ma gyar. 

A bé kél te tõ el ér he tõ sé gi címe: 4400 Nyír egy há za, Fé szek út 170.
Tel./fax: 42/342-853, 20/928-6212.
A bé kél te tõ bé kél te tõi név jegy zék be tör té nõ be jegy zé sé nek idõ -

pont ja: 2004. szep tem ber 8.

III. Épí té si be ru há zás
1.
A bé kél te tõ neve/nyil ván tar tá si szá ma: Glo bits Ist ván (1/2004.)
A bé kél te tõ ál tal meg je lölt szak te rü let, amellyel kap cso lat ban a

bé kél te tõ bé kél te tést vál lal: épí té si be ru há zá sok vál lal ko zá si szer -
zõ dé ses, meg bí zá si szer zõ dé ses (le bo nyo lí tás) ese tei.

A bé kél te tõ ál tal meg je lölt nyelv, ame lyen a bé kél te tõ bé kél te -
tést vál lal: ma gyar.

A bé kél te tõ el ér he tõ sé gi címe: 1125 Bu da pest, Kiss Áron u. 10. 
Tel.: 30/966-93-55
A bé kél te tõ bé kél te tõi név jegy zék be tör té nõ be jegy zé sé nek idõ -

pont ja: 2004. jú li us 21.
2.
A bé kél te tõ neve/nyil ván tar tá si szá ma: Szend rei Jó zsef (3/2004.)
A bé kél te tõ ál tal meg je lölt szak te rü let, amellyel kap cso lat ban a

bé kél te tõ bé kél te tést vál lal: ma gas épí tés, mély épí tés, bú to ro zás 
A bé kél te tõ ál tal meg je lölt nyelv, ame lyen a bé kél te tõ bé kél te -

tést vál lal: ma gyar. 
A bé kél te tõ el ér he tõ sé gi címe: 4400 Nyír egy há za, Fé szek út 170. 
Tel./fax: 42/342-853, 20/928-6212.
A bé kél te tõ bé kél te tõi név jegy zék be tör té nõ be jegy zé sé nek idõ -

pont ja: 2004. szep tem ber 8.



HIR DET MÉ NYEK

Egy sze rû el já rás aján lat té te li fel hí vá sa

Állami Autópálya Kezelõ Rt.
egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

(9051/2004)

Épí té si be ru há zás: –
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: X

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ
I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍ ME
Szer ve zet: Ál la mi Au tó pá lya Ke ze lõ Rt.
Cím zett: Kom mu ni ká ci ós Iro da
Cím: La jos u. 74–76.
Pos tai irá nyí tó szám: 1036
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 436-8200
Te le fax: 436-8210
E-ma il: al dott.and rea@au to pa lya.hu
In ter net cím (URL): www.au to pa lya.hu

I.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN
SZE REZ HE TÕK BE
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: X
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet

I.3) A DO KU MEN TÁ CIÓ A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN SZE -
REZ HE TÕ BE (adott eset ben)
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: X
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet

I.4) AZ AJÁN LA TO KAT A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL
BE NYÚJ TA NI
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: X
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet 

I.5) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ TÍ PU SA
Köz pon ti költ ség ve té si szerv: –
Egyéb: X

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA
II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS

II.1.1) Épí té si be ru há zás ra irá nyuló szer zõ dés (épí té si be ru -
há zás ese tén)

Ki vi te le zés: –
Ter ve zés és ki vi te le zés: –
Ki vi te le zés bár mi lyen esz köz zel, mó don, az aján lat ké rõ ál tal 

meg ha tá ro zott  kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ en: –

II.1.2) Áru be szer zés re irá nyuló szer zõ dés tí pu sa (áru be -
szer zés ese tén)

Adás vé tel: –
Bér let: –
Lí zing: –
Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: –

II.1.3) Szol gál ta tás meg ren de lés re irá nyuló szer zõ dés tí pu sa
(szol gál ta tás meg ren de lés ese tén)

Vál lal ko zá si szer zõ dés: –
Szol gál ta tá si ka te gó ria: 13

II.1.4) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés 

II.1.5) A szer zõ dés meg ha tá ro zá sa/tár gya (a foly ta tás hoz
szük ség sze rint hasz nál jon to váb bi la po kat) 

Rek lám kam pány ter ve zé se, elõ ké szí té se és le foly ta tá sa a
2005. ja nu ár 1-jé tõl ér vé nyes au tó pá lya dí jak tár gyá ban, az új
au tó pá lya dí jak, illetve a ki bõ vült mat ri ca kí ná lat meg is mer te té -
se a köz vé le ménnyel.

II.1.6) A tel je sí tés he lye 
Aján lat ké rõ szék he lye (1036 Bu da pest, La jos u. 74–76.)
NUTS-kód:  –

II.1.7) Nó menk la tú ra

II.1.7.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék 
Fõ tárgy:
74.42.20.00-03 
To váb bi tár gyak: –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.1.8) Ré szek re tör té nõ aján lat té tel (a ré szek re vo nat ko zó
rész le tes in for má ci ók meg adá sá hoz a B. mel lék let bõl szük ség
sze rint több pél dány hasz nál ha tó)

NEM: X
IGEN: –
Aján la tok be nyújt ha tók: 
egy rész re: –
több rész re: –
va la mennyi rész re: –

II.2) A SZER ZÕ DÉS SZE RIN TI MENNYI SÉG

II.2.1) Tel jes mennyi ség (va la mennyi részt és op ci ót be le -
ért ve, adott eset ben)

A tel jes rek lám kam pány ter ve zé se, elõ ké szí té se és le bo nyo -
lí tá sa 2004. de cem ber 1-jé tõl 2005. ja nu ár 31-ig, a be csült mun -
ka na pok szá ma 45, a be csült mun ka erõ szük ség let 3 fõ.

II.2.2) Vé te li jog (op ció) (adott eset ben). Le írá sa és gya kor -
lá sá nak le het sé ges ide je (le he tõ ség sze rint): –

II.3) A SZER ZÕ DÉS IDÕ TAR TA MA VAGY A BE FE JE -
ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE
Idõ tar tam hó nap(ok)ban  és/vagy na pok ban 
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)
vagy: kez dés  2004/12/01 és/vagy
be fe je zés 2004/01/31 (év/hó/nap)

III. SZA KASZ: JO GI, GAZ DA SÁ GI, PÉNZ ÜGYI ÉS
MÛ SZA KI IN FOR MÁ CI ÓK

III.1) A SZER ZÕ DÉS RE VO NAT KO ZÓ FEL TÉ TE LEK

III.1.1) A szer zõ dést biz to sí tó mel lék kö te le zett sé gek (adott
eset ben) 
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III.1.2) Fõ fi nan szí ro zá si és fi ze té si fel té te lek és/vagy hi vat -
ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek re

Az el len szol gál ta tás tel je sí té sé re a tel je sí tés iga zo lá sát kö ve -
tõ en ki ál lí tott szám la el le né ben, a szám la kéz hez vé te lét kvö e tõ
30 na pon be lül, bank i át uta lás sal ke rül sor.

III.1.3) A kö zös aján la tot te võ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó
gaz da sá gi tár sa ság, illetve jo gi sze mély (adott eset ben)

III.2) RÉSZ VÉ TE LI FEL TÉ TE LEK

III.2.1) Az aján lat te võ sze mé lyes hely ze té re vo nat ko zó ada -
tok (ki zá ró okok) (adott eset ben), to váb bá a mi ni má li san meg -
kö ve telt pénz ügyi és gaz da sá gi, va la mint mû sza ki, illetve szak -
mai al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok, az al kal mas -
sá got ki zá ró té nye zõk

Cég sze rû en alá írt nyi lat ko za tok ar ra vo nat ko zó an, hogy
aján lat te võ és al vál lal ko zó ja nem tar to zik a Kbt. 60. § (1) be -
kez dé sé ben és a 61. § (1) be kez dés d) pont ban fog lalt, to váb bá
aján lat te võ és a be szer zés ér té ké nek 10%-á t meg ha la dó mér ték -
ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó ja 62. § (1) be kez dés a) és 
b) pont já ban meg ha tá ro zott ki zá ró okok ha tá lya alá.

A pénz ügyi gaz da sá gi al kal mas ság te kin te té ben al kal mat lan
az aján lat te võ, ha:

– bank szám lá in az el múlt év ben 60 na pot meg ha la dó sor ban 
ál lás volt,

– 2003. évi gaz dál ko dá sa vesz te sé ges volt.
Az aján lat te võ és a be szer zés ér té ké nek 10%-á t meg ha la dó

mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó ja al kal mat lan, ha
– az el múlt 3 év ben nem vég zett leg alább há rom, a je len

köz be szer zés tár gyá nak meg fe le lõ és egyen ként leg alább
a meg aján lott ár nak meg fe le lõ ér té kû szol gál ta tást,

– nem ren del ke zik leg alább 3 éves ügy nök sé gi, mar ke ting -
kom mu ni ká ci ós ter ve zés sel és ki vi te le zés sel kap cso la tos
re fe ren ci á val.

III.2.1.1) Jo gi hely zet (ki zá ró okok) – a meg kö ve telt iga zo -
lá si mód (adott eset ben)

Aján lat te võ nek cég sze rû en alá írt nyi lat ko zat tal kell iga zol -
nia, hogy õ és al vál lal ko zói nem tar toz nak a Kbt. 60. § (1), és a
61. § (1) be kez dés d), illetve 62. § (1) be kez dés a) pont já ban
meg ha tá ro zott ki zá ró okok ha tá lya alá.

Az egyéb al vál lal ko zók te kin te té ben ele gen dõ az aján lat te võ
71. § (3) be kez dé sé ben elõ írt tar tal mú nyi lat ko za tá nak csato -
lása.

III.2.1.2) Pénz ügyi és gaz da sá gi al kal mas ság – a meg kö ve -
telt iga zo lá si mód

– Aján lat te võ a pénz ügyi és gaz da sá gi al kal mas ság iga zo lá -
sá ra csa tol jon be cég sze rû en alá írt nyi lat ko za tot ar ról,
hogy bank szám lá in a 2003. év ben sor ban ál lás elõ for -
dult-e, ha igen, mi kor és mi lyen összeg ben, illetve, hogy a 
2003. évi be szá mo ló ja alap ján gaz dál ko dá sa az el múlt év -
ben vesz te sé ges volt-e.

III.2.1.3) Mû sza ki, illetve szak mai al kal mas ság – a meg kö -
ve telt iga zo lá si mód

Aján lat te võ és a köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg -
ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó ja a mû sza -
ki, illetve szak mai al kal mas ság iga zo lá sá ra csa tol jon be cég sze -
rû en alá írt nyi lat ko za tot az elõ zõ 3 év leg je len tõ sebb szol gál ta -
tá sa i ról, a szol gál ta tá sok ról a szer zõ dés kö tõ má sik fél 68. §
(1) be kez dé se sze rin ti tar tal mú iga zo lá sát is csa tol ni kell.

III.2.1.4) Egyéb in for má ci ók (adott eset ben)

III.3) KÜ LÖN LE GES FEL TÉ TE LEK

III.3.1) A szol gál ta tás tel je sí té se egy bi zo nyos fog lal ko zás -
hoz (kép zett ség hez) van-e köt ve?

NEM: X
IGEN: –
Ha igen, a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zés re tör té nõ hi -

vat ko zás: –

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS
IV.1) AZ EL JÁ RÁS TÍ PU SA
Tár gya lás nél kü li: –
Tár gya lá sos: X

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
(A) A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: 
vagy:
(B) Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat: X
B1) A kö vet ke zõ rész szem pon tok és súly szá mok alap ján
rész szem pon tok súly szá mok
1. 1/4 ol da las Nép sza bad ság hir de tés egység -

ára (Ft/GRP) 2
2. 1/4 ol da las Ma gyar Nem zet hir de tés egység -

ára (Ft/GRP) 2
3. 1/2 ol da las he ti és/vagy ha vi la p hir de tés

egy sé gá ra (Ft/GRP) 2

4. Ori go és In dex ban ner (320 ´ 60px) hir de -
tés egy sé gá ra (Ft) 2

5. Szak mai cél cso port el éré se (Ft/GRP) 2
6. Kre a tív anyag meg fe le lõ sé ge 5

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám: –

IV.3.2) A do ku men tá ció be szer zé sé nek fel té te lei (adott eset -
ben)

A do ku men tá ció be szer zé sé nek ha tár ide je: 2004/11/09
(év/hó/nap)
A do ku men tá ció ren del ke zés re bo csá tá sá nak mód ja: a do ku -

men tá ció az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá ig té rí tés men te sen át -
ve he tõ mun ka na po kon 9.00 és 12.00 óra kö zött az aján lat ké rõ
szék he lyén (1036 Bu da pest, La jos u. 74–76.) a II. eme let 236.
sz. szo bá ban.

IV.3.3) Az aján lat té te li ha tár idõ
2004/11/09 (év/hó/nap)
vagy:  nap (a hir det mény fel adá sá tól szá mít va)
Idõ pont: 10.00 óra

IV.3.4) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aján la tok be -
nyújt ha tók 

Ma gyar

IV.3.5) Az aján la ti kö tött ség mi ni má lis idõ tar ta ma (tár gya -
lás nél kü li el já rás ese tén)

/ / -ig (év/hó/nap) vagy:
 hó nap és/vagy 30 nap 

(az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá tól szá mít va)

IV.3.6) Az aján la tok fel bon tá sá nak fel té te lei

IV.3.6.1) Az aján la tok fel bon tá sán je len lét re jo go sult sze mé -
lyek

A Kbt. 80. § (2) be kez dés sze rint.

IV.3.6.2) Dá tum, idõ pont, hely
Dá tum: 2004/11/09 (év/hó/nap)
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Idõ pont: 10.00 óra
Hely: az aján lat ké rõ szék he lye (1036 Bu da pest, La jos u.

74–76.), II. eme le ti tár gya ló.

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK
VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X
IGEN: –

VI.2) ADOTT ESET BEN KÉR JÜK FEL TÜN TET NI,
HOGY A KÖZ BE SZER ZÉS IS MÉT LÕ DÕ JEL LE GÛ-E
ÉS A TO VÁB BI HIR DET MÉ NYEK KÖZ ZÉ TÉ TE LÉ NEK 
TER VE ZETT IDE JÉT 

VI.3) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: X
IGEN: –
Ha igen, kér jük fel tün tet ni a pro jekt/prog ram ne vét és bár -

mely egyéb hasz nál ha tó hi vat ko zá si ada tot

VI.4) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK
1) A hi ány pót lás le he tõ sé ge vagy annak ki zá rá sa: aján lat ké -

rõ a hi ány pót lás le he tõ sé gét biz to sít ja.
2) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja: 2004. no vem ber

24. 9.00 óra.
3) A tár gya lás le foly ta tá sá nak me ne te és az aján lat ké rõ ál tal

elõ írt alap ve tõ sza bá lyai, az el sõ tár gya lás idõ pont ja: 2004. no -
vem ber 15. 10.00 óra.

Aján lat ké rõ az aján lat te võk kel együtt tár gyal. A tár gya lás
egy for du ló ból ál l, hely szí ne az ÁAK Rt. szék he lyén a II. eme -
le ti tár gya ló. Aján lat ké rõ a tár gya lás vé gén jegy zõ köny vet ké -
szít, ame lyet a je len lé võk kel alá írat. Aján lat ké rõ a tár gya lást ér -
té ke li, és 2004. no vem ber 19-én ki hir de ti az el já rás ered mé nyét
és a nyer tes aján lat te võ vel szer zõ dést kö t.

4) Az aján la to kat zárt, ket tõs cso ma go lás ban, 2 pél dány ban
(1 ere de ti, 1 má so lat) kell be nyúj ta ni. Az aján lat min den lap ját
fo lya ma tos sor szám mal kell el lát ni, a sa ját nyi lat ko za to kat cég -
sze rû en kell alá ír ni, az egyéb in for má ci ót tar tal ma zó ol da la kat
pe dig szig nál ni kell.

Az aján la to kon fe l kell tün tet ni, hogy „ere de ti” vagy „má so -
la ti” pél dány.

Az aján la to kat meg bon tat lan mó don (pél dá ul zsi nór ral át fûz -
ve és át köt ve, majd kör cím ké vel le ra gaszt va, a kör cím két cég -
bé lyeg zõ le nyo mat tal el lát va) kel be nyúj ta ni az aján lat hi te les -
sé gé nek biz to sí tása ér de ké ben. Az aján lat le zárt cso ma go lá sát a 
kö vet ke zõ cí mzés sel kell el lát ni: „2005. évi au tó pá lya díj ren de -
let vál to zás saj tó kam pány”.

5) Aján lat te võ csa tol jon be a Kbt. 71. § (1) be kez dés a) és b)
pont já ra vo nat ko zó nyi lat ko za tot. A nyi lat ko za tot nem le ges
tar ta lom mal is csa tol ni kell.

6) Aján lat te võ csa tol ja be azon cég jegy zés re jo go sult(ak)
alá írá si cím pél dá nyát, vagy a le te le pe dés or szá gá ban el fo ga dott 
más, a cég jegy zés re jo go sult sá got iga zo ló do ku men tu mot,
aki(k) az aján la tot alá ír ja(alá ír ják).

7) Az aján lat te võ re és a 10%-ot meg ha la dó mér ték ben be -
von ni kí vánt al vál lal ko zók ra vo nat ko zó an ere de ti ben, vagy
köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett má so lat ban mel lé kel ni kell 30 nap -
nál nem ré geb bi cég ki vo na tot, vagy más, a le te le pe dés or szá gá -
ban nyil ván tar tás ba tör té nõ be jegy zést iga zo ló do ku men tu mot.

Ér vény te len az aján lat, ha a cég ki vo nat ban a köz be szer zés
tár gyát ké pe zõ te vé keny sé gi kör nem sze re pel.

8) A Kbt. 91. § (2) be kez dés alap ján aján lat ké rõ a nyer tes
aján lat te võ vissza lé pé se ese tén a kö vet ke zõ leg ked ve zõbb aján -
la tot te võ nek mi nõ sí tett szer ve zet tel/sze méllyel kö t szer zõ dést.

VI.5) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA: 
2004/10/25 (év/hó/nap)

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata
egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

(9052/2004)

Épí té si be ru há zás: X
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: –

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ
I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍ ME
Szer ve zet: Ba la ton ke ne se Nagy köz ség Ön kor mány za ta
Cím zett: Ba la ton ke ne se Nagy köz sé gi Ön kor mány zat
Pol gár mes te ri Hi va ta la
Cím: Bé ri Ba logh Ádám tér 1.
Pos tai irá nyí tó szám: 8174
Vá ros/Köz ség: Ba la ton ke ne se
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 88/481-087
Te le fax: 88/481-741
E-ma il: pmhbken@ba la ton ke ne se.hu
In ter net cím (URL): www.ba la ton ke ne se.hu

I.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN
SZE REZ HE TÕK BE
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: X

I.3) A DO KU MEN TÁ CIÓ A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN SZE -
REZ HE TÕ BE
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: X

I.4) AZ AJÁN LA TO KAT A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL
BE NYÚJ TA NI
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: X

I.5) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ TÍ PU SA
Köz pon ti költ ség ve té si szerv: –
Egyéb: X

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA
II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS

II.1.1) Épí té si be ru há zás ra irá nyuló szer zõ dés (épí té si be ru -
há zás ese tén)

Ki vi te le zés: X
Ter ve zés és ki vi te le zés: –
Ki vi te le zés bár mi lyen esz köz zel, mó don, az aján lat ké rõ ál tal 

meg ha tá ro zott  kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ en: –

II.1.2) Áru be szer zés re irá nyuló szer zõ dés tí pu sa (áru be -
szer zés ese tén)

Adás vé tel: –
Bér let: –
Lí zing: –
Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: –
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II.1.3) Szol gál ta tás meg ren de lés re irá nyuló szer zõ dés tí pu sa
(szol gál ta tás meg ren de lés ese tén)

Szol gál ta tá si ka te gó ria: –

II.1.4) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés 
Ba la ton ke ne se, Vak Bottyán strand be já ra ti és vi zes blokk

épü let ki vi te le zé se

II.1.5) A szer zõ dés meg ha tá ro zá sa/tár gya (a foly ta tás hoz
szük ség sze rint hasz nál jon to váb bi la po kat) 

Meg ha tá ro zá sa: vál lal ko zá si szer zõ dés
Tár gya: Ba la ton ke ne se, Vak Bottyán strand be já ra ti és vi zes -

blokk épü let ki vi te le zé se.

II.1.6) A tel je sí tés he lye 
Ba la ton ke ne se, Vas út u. 4715/5 hrsz. Vak Bottyán strand
NUTS-kód: –

II.1.7) Nó menk la tú ra

II.1.7.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék 
Fõ tárgy: 
45.21.13.50-7
To váb bi tár gyak: –
Ki egé szí tõ szó jegy zék: –

II.1.8) Ré szek re tör té nõ aján lat té tel
NEM: X
IGEN: –
Aján la tok be nyújt ha tók: 
egy rész re: –
több rész re: –
va la mennyi rész re: –

II.2) A SZER ZÕ DÉS SZE RIN TI MENNYI SÉG

II.2.1) Tel jes mennyi ség
Be já ra ti épü let hasz nos alap te rü le te: 163,00 m2

Vi zes blokk épü let hasz nos alap te rü le te: 107,90 m2

Hom lok zat ma gas ság: 2,68 m, épü let ma gas ság 6,30 m.

II.2.2) Vé te li jog (op ció) (adott eset ben). Le írá sa és gya kor -
lá sá nak le het sé ges ide je: –

II.3) A SZER ZÕ DÉS IDÕ TAR TA MA VAGY A BE FE JE -
ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE
Idõ tar tam hó nap(ok)ban  és/vagy na pok ban 
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)
vagy: kez dés / /  
és/vagy be fe je zés 2005/06/01 (év/hó/nap)

III. SZA KASZ: JO GI, GAZ DA SÁ GI, PÉNZ ÜGYI ÉS
MÛ SZA KI IN FOR MÁ CI ÓK

III.1) A SZER ZÕ DÉS RE VO NAT KO ZÓ FEL TÉ TE LEK

III.1.1) A szer zõ dést biz to sí tó mel lék kö te le zett sé gek
– Aján lat ké rõ elõ ír ja szer zõ dést biz to sí tó mel lék kö te le zett -

ség ként a mû sza ki át adás-át vé tel idõ pont já tól szá mí tott
mi ni mum 5 év jót ál lás vál la lá sát. A jót ál lá si kö te le zett ség
bí rá la ti rész szem pont ként sze re pel.

– Aján lat ké rõ a mû sza ki át adás-át vé tel át vé tel idõ pont já tól
szá mít va Ptk.-ban elõ írt mi ni mum 15 év sza va tos ság vál -
la lá sát ír ja elõ, mely egyéb ként bí rá la ti rész szem pont ként
is sze re pel az aján lat té te li fel hí vás ban.

– Aján lat ké rõ mi ni mum 100 000 Ft/nap ké se del mi köt bér
vál la lá sát ír ja elõ a rész-, illetve vég ha tár idõk tar tá sa ér de -
ké ben, mely nek ma xi ma li zált össze ge a bí rá la ti szem -
pontok kö zött sze re pel.

III.1.2) Fõ fi nan szí ro zá si és fi ze té si fel té te lek és/vagy hi vat -
ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek re

– A pénz ügyi fe de zet az ál lam i tá mo ga tá sok fi gye lem be vé -
te lé vel Ba la ton ke ne se Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak
ren delkezésére áll.

– Aján lat ké rõ elõ le get nem fi zet.
– Vál lal ko zó a rész le tes ki írá si do ku men tá ci ó ban meg ha tá -

ro zott üte me zés sze rint rész szám la és vég szám la benyúj -
tá sára jo go sult.

– Fi ze té si ha tár idõ: az iga zolt tel je sí tés tõl szá mí tott 30 nap.

III.1.3) A kö zös aján la tot te võ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó
gaz da sá gi tár sa ság, illetve jo gi sze mély

Gaz da sá gi tár sa ság lét re ho zá sa nem kö ve tel mény.

III.2) RÉSZ VÉ TE LI FEL TÉ TE LEK

III.2.1) Az aján lat te võ sze mé lyes hely ze té re vo nat ko zó ada -
tok (ki zá ró okok) (adott eset ben), to váb bá a mi ni má li san meg -
kö ve telt pénz ügyi és gaz da sá gi, va la mint mû sza ki, illetve szak -
mai al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok, az alkalmas -
ságot ki zá ró té nye zõk

Ki zá ró okok:
– Az el já rás ban nem le het aján lat te võ vagy a köz be szer zés

ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó mér ték ben igény be
ven ni kí vánt al vál lal ko zó az, aki vel szem ben a Kbt. 60. §
(1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki zá ró okok fenn áll nak.

– Nem le het az el já rás ban aján lat te võ vagy a köz be szer zés
ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó mér ték ben igény be
ven ni kí vánt al vál lal ko zó az, aki vel szem ben a Kbt. 61. §
(1) be kez dés d) pont já ban és a (2) be kez dés ben meg ha tá -
ro zott ki zá ró okok fenn áll nak.

– Nem le het az el já rás ban aján lat te võ vagy a köz be szer zés
ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó mér ték ben igény be
ven ni kí vánt al vál lal ko zó az, aki vel szem ben a Kbt. 62. §
(1) be kez dé sé ben fel so rolt ki zá ró okok fenn áll nak.

Pénz ügyi, gaz da sá gi al kal mas sá got ki zá ró té nye zõk
– Bár me lyik szám la ve ze tõ pénz in té zet nyi lat ko za ta sze rint

a leg ma ga sabb ér té kû tranz ak ció szám je gye i nek szá ma
nem éri el a hét szám je gyet az el múlt egy év ben.

– A pénz in té ze ti nyi lat ko zat sze rint volt sor ban ál ló té te le az 
el múlt egy év ben.

– A pénz in té ze ti nyi lat ko zat sze rint – hi tel kap cso lat ese tén
– a mi nõ sí tés hi tel kép te len, vagy ezt ér te lem sze rû en jel zõ
mi nõ sí tés.

– Az elõ zõ há rom év bár me lyi ké nek mér le ge sze rint az
aján lat te võ gaz dál ko dá sa vesz te sé ges volt.

– Amennyi ben az aján lat te võ ál tal az elõ zõ há rom év ben
(2001., 2002., 2003.) az aján lat té te li ha tár idõ ig be fe je zett
köz épü let épí té si fõ vál lal ko zói tel je sí té se i nek össze ge
éven ként nem éri el az 50 M Ft-ot.

Mû sza ki al kal mas sá got ki zá ró té nye zõk:
– Amennyi ben az aján lat te võ ál tal az elõ zõ há rom év ben

(2001., 2002., 2003.) az aján lat té te li ha tár idõ ig be fe je zett, 
a köz be szer zés tár gyá nak meg fe le lõ fõ vál lal ko zói tel je sí -
té se i nek szá ma nem éri el a hár mat.

– Amennyi ben nem ren del ke zik leg alább 1 fõ be von ha tó, a
köz be szer zés tár gyá ra vo nat ko zó „A” ka te gó ri ás mû sza ki 
ve ze tõ vel és 1 fõ köz be szer zés tár gyá ra vo nat ko zó leg -
alább „B” ka te gó ri ás, a ki vi te le zés hely szí nén ál lan dó an
ott tar tóz ko dó mû sza ki ve ze tõ vel.
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III.2.1.1) Jo gi hely zet (ki zá ró okok) – a meg kö ve telt iga zo -
lá si mód (adott eset ben)

– Az aján lat te võk nek és – a Kbt. 71. § (1) be kez dés b) pont ja
sze rin ti eset ben – a köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát
meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók -
nak az aján lat ban a Kbt. 299. § (3) be kez dés sze rint írás ban
nyi lat koz nia kell, hogy nem tar to zik a 60. § (1) be kez dés, a
61. § (1) be kez dés d) és (2) be kez dé sé nek ha tá lya alá.

III.2.1.2) Pénz ügyi és gaz da sá gi al kal mas ság – a meg kö ve -
telt iga zo lá si mód

Pénz ügyi, gaz da sá gi al kal mas ság iga zo lá sa:
A Kbt. 66. § (1) be kez dés ben fog lal tak alap ján az aján lat te -

võ nek és a köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó já nak a pénz ügyi
és gaz da sá gi al kal mas sá ga iga zol ha tó:

– Va la mennyi szám la ve ze tõ bank tól szár ma zó, az aján lat té -
te li ha tár idõ le jár tá tól szá mí tott 45 nap nál nem ré geb bi
nyi lat ko zat tal az aláb bi kö te le zõ tar ta lom mal

– mi ó ta ve ze ti az aján lat te võ szám lá ját,
– az aján lat te võ szám lá ján a pénz for ga lom rend sze res-e,

mek ko ra volt az el múlt év ben a leg ma ga sabb tranz ak ció
szám je gye i nek szá ma,

– fi ze té si kö te le zett sé ge i nek az aján lat te võ idõ ben ele get
tesz-e,

– volt-e sor ban ál ló té tel az aján lat te võ szám lá ján az el múlt
egy év ben,

– amennyi ben a hi tel in té zet nek van az aján lat te võ vel hi tel -
kap cso la ta, az aján lat te võ hi tel mi nõ sí té sét, ha nem áll nak
ilyen jel le gû kap cso lat ban, ak kor az er re vo nat ko zó kife -
je zett nyi lat ko za ta.

– Az elõ zõ há rom év re (2001., 2002., 2003.) vo nat ko zó an a
szám vi te li jog sza bá lyok sze rin ti be szá mo ló be nyúj tá sa,
ere de ti vagy köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett for má ban, ki egé -
szí tõ mel lék le tek nél kül.

– Az aján lat te võ nyi lat ko za ta, mely éven kén ti bon tás ban
tar tal maz za, hogy mek ko ra az aján lat te võ for gal ma (ár be -
vé te le) és mek ko ra a köz épü let épí té sé re vo nat ko zó épí té -
si fõ vál lal ko zói tel je sí té sé re vo nat ko zó for gal ma az el -
múlt há rom év ben (2001., 2002., 2003.).

III.2.1.3) Mû sza ki, illetve szak mai al kal mas ság – a meg kö -
ve telt iga zo lá si mód

Mû sza ki al kal mas ság iga zo lá sá ra
A Kbt. 67. § (2) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján az aján lat te võ -

nek és a köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó mér ték -
ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó já nak a szer zõ dés tel je sí té -
sé hez szük sé ges mû sza ki, szak mai al kal mas sá ga iga zol ható:

– Az elõ zõ há rom év ben (2001., 2002., 2003.) az aján lat té -
te li ha tár idõ ig be fe je zett a köz épü let ki vi te le zé si épí té si
be ru há zá sa i nak is mer te té sé vel, ki emel ve a fõ vál lal ko zó -
ként tel je sí tett ki vi te le zé se ket, meg je löl ve annak meg ren -
de lõ jét (név, cím, te le fon szám), mennyi sé gét, szer zõ dés
sze rin ti össze gét, a be fe je zé si ha tár idõ (év, hó nap, nap)
meg je lö lés sel, va la mint a Kbt. 68. § (2) be kez dés sze rint
ki ál lí tott iga zo lá sok (re fe ren cia le ve lek) csa to lá sá val.

– A tel je sí tés be be vo nan dó és a ki vi te le zés irányításá ban
részt ve võ szak em be rek vég zett sé gé nek és képzett -
ségének is mer te té sé vel, va la mint az 1/2002. (I. 17.)
FVM–GM–Kö ViM együt tes ren de let tel mó do sí tott
51/2000. (VI II. 9.) FVM–GM–Kö ViM együt tes ren de le -
té ben elõ írt fel té te lek iga zo lá sá ra, a Fe le lõs Mû sza ki Ve -

ze tõi Név jegy zék be va ló fel vé tel rõl szóló ha tó sá gi ha tá -
ro zat tal, köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett for má ban.

III.2.1.4) Egyéb in for má ci ók
– Aján lat te võ kö te les kü lön nyi lat ko za tot az aján la ti do ku -

men tá ci ó já ban sze re pel tet ni ar ra vo nat ko zó an, hogy va la -
mennyi pénz for gal mi szám lá já ról be csa tol ta a fel hí vás
III.2.1.2) pont já ban pénz ügyi al kal mas ság iga zo lá sá ra
elõ írt tar ta lom mal bí ró bank i nyi lat ko za tot.

III.3) KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

III.3.1) A szol gál ta tás tel je sí té se egy bi zo nyos fog lal ko zás -
hoz (kép zett ség hez) van-e köt ve?

NEM: –
IGEN: –
Ha igen, a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zés re tör té nõ hi -

vat ko zás: –

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA
Tár gya lás nél kü li: X
Tár gya lá sos: –

IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
(A) A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: –
vagy:
(B) Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat: X
B1) A kö vet ke zõ rész szem pon tok és súly szá mok alap ján: X
rész szem pon tok súly szá mok
1. Aján la ti ár (Ft) 60
2. Jót ál lás meg aján lá sa (év) max. 8 év 15
3. Sza va tos ság meg aján lá sa (év) max. 20 év 15
4. Ki bo csá tott szám lák szá ma (db) 5
5. Ké se del mi köt bér vál la lá sa (Ft/nap) max.

500 000 Ft/nap 5

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám: –

IV.3.2) A do ku men tá ció be szer zé sé nek fel té te lei
A do ku men tá ció be szer zé sé nek ha tár ide je: 2004. no vem ber

25. 10.00 óra
Ár (adott eset ben): 80 000 Ft + áfa
Pénz nem: HUF
A fi ze tés fel té te lei és mód ja: a do ku men tá ció el len ér té két

Ba la ton ke ne se Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Pol gár mes te ri Hi -
va ta lá nak pénz tá rá ba kell be fi zet ni, szám la el le né ben.

Az aján lat ké rõ ki kö ti, hogy do ku men tá ci ót igé nyel ni és meg -
vá sá rol ni csak sze mé lye sen le het mun ka na po kon 8.00 órá tól
12.00 órá ig, aján lat té te li ha tár na pon csak 8.00 órá tól 10.00 órá -
ig le het, a Pol gár mes te ri Hi va tal be ru há zá si iro dá já ban, Ba la -
ton ke ne se, Bé ri Ba logh Ádám tér 1. szám alatt.

IV.3.3) Az aján lat té te li ha tár idõ
2004. no vem ber 25. 10.00 óra

IV.3.4) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aján la tok be -
nyújt ha tók 

Ma gyar

IV.3.5) Az aján la ti kö tött ség mi ni má lis idõ tar ta ma
/ / -ig (év/hó/nap) vagy:

 hó nap és/vagy 60 nap
(az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá tól szá mít va)

IV.3.6) Az aján la tok fel bon tá sá nak fel té te lei

IV.3.6.1) Az aján la tok fel bon tá sán je len lét re jo go sult sze mé -
lyek

A Kbt. 80. § (2) be kez dé sé ben fog lal tak
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IV.3.6.2) Dá tum, idõ pont, hely
Dá tum: 2004. no vem ber 25. 
Idõ pont: 10.00 óra
Hely: Ba la ton ke ne se Nagy köz sé gi Ön kor mány zat, Pol gár -

mes te ri Hi va tal eme le ti ta nács ter me, 8174 Ba la ton ke ne se, Bé ri
Ba logh Ádám tér 1.

VI. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK
VI.1) A HIRDETMÉNY NEM KÖTELEZÕ JELLEGÛ?
NEM: X
IGEN: –

VI.2) ADOTT ESET BEN KÉR JÜK FEL TÜN TET NI,
HOGY A KÖZ BE SZER ZÉS IS MÉT LÕ DÕ JEL LE GÛ-E
ÉS A TO VÁB BI HIR DET MÉ NYEK KÖZ ZÉ TÉ TE LÉ NEK 
TER VE ZETT IDE JÉT: –

VI.3) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: X
IGEN: –
Ha igen, kér jük fel tün tet ni a pro jekt/prog ram ne vét és bár -

mely egyéb hasz nál ha tó hi vat ko zá si ada tot

VI.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK
1) A hi ány pót lás le he tõ sé ge vagy annak ki zá rá sa: hi ány pót -

lás ra le he tõ ség nincs.
2) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja: 2004. de cem ber

16. 10.00 óra
3) A tár gya lás le foly ta tá sá nak me ne te és az aján lat ké rõ ál tal

elõ írt alap ve tõ sza bá lyai, az el sõ tár gya lás idõ pont ja: –
4) Az aján lat té te li do ku men tá ció meg vá sár lá sa az el já rás ban

va ló rész vé tel fel té te le. A do ku men tá ció más ra nem ruház ható.
5) Aján lat ké rõ a be ru há zás egy ré szé nek fi nan szí ro zá sá ra tá -

mo ga tás ra irá nyuló igényt (pá lyá za tot) nyúj tott be. A tá mo ga tá si
igény el uta sí tá sa ese tén a Kbt. 48. § (3) be kez dé se irány adó.

6) Az aján lat ké rõ ki kö ti, hogy az aján la to kat le ad ni mun ka na -
po kon 8.00 órá tól 12.00 órá ig, aján lat té te li ha tár na pon csak 8.00
órá tól 10.00 órá ig le het, a Pol gár mes te ri Hi va tal be ru há zá si iro -
dá já ban, Ba la ton ke ne se, Bé ri Ba logh Ádám tér 1. szám alatt.

7) Az aján la to kat 3 pél dány ban (1 ere de ti, 2 má so la ti pél -
dány ban) kell be nyúj ta ni, a cég ne vé ben kö te le zett ség vál la lás -
ra jo go sult sze mé lyek ál tal cég sze rû en alá ír va, zárt bo rí ték ban.
A bo rí ték ra kér jük rá ír ni: „Pá lyá zat: Ba la ton ke ne se, Vak
Bottyán strand be já ra ti és vi zes blokk épü let ki vi te le zé se” cí -
met, a cso ma go lá son más nem sze re pel het.

8) Az aján lat min den ol da lát ol dal szá mo zás sal és a cég jegy -
zés re jo go sult szig ná lá sá val kér jük el lát ni, va la mint ol dal szám ra
va ló hi vat ko zás sal ké szí tett tar ta lom jegy zé ket ké rünk mel lékelni.

9) Azok az aján la tok ke rül nek fel bon tás ra, me lyek zárt cso -
ma go lás ban, köz vet le nül, az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá ig a
be adás he lyé re be ér kez tek.

10) Az aján la to kat tar tal ma zó ira tok fel bon tá sa az aján lat té -
te li ha tár idõ le jár tá nak idõ pont já ban tör té nik.

11) Az aján la tok el bí rá lá sá nak ered mé nyét aján lat ké rõ
2004. de cem ber 6-án 10.00 óra kor hir de ti ki. Az ered mény hir -
de tés he lye: Pol gár mes te ri Hi va tal, 8174 Ba la ton ke ne se, Bé ri
Ba logh Ádám tér 1., eme le ti tár gya ló.

12) Aján lat ké rõ ké ri az alá írá si cím pél dány nak ere de ti vagy
köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett má so la ti for má ban az aján lat ba tör -
té nõ be csa to lá sát.

13) Az aján lat ké rõ elõ ír ja, hogy az aján lat te võ mu tas sa be
ön ma gát (cég be mu ta tás) né hány ol dal ter je de lem ben, alap ve tõ -
en a köz be szer zés tár gyá val össze füg gõ in for má ci ók te kin te té -
ben, csa tol ja to váb bá az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá nál 45 nap -

nál nem ko ráb bi cég ki vo na tát ere de ti vagy köz jegy zõ ál tal hi te -
le sí tett for má ban.

14) Az aján lat te võ nek csa tol nia kell nyi lat ko za ta it a Kbt.
70. § (1) be kez dés, to váb bá a Kbt. 71. § (1) be kez dés b) pont ja i -
ra vo nat ko zó an. Al vál lal ko zó igény be nem vé te le ese tén nem -
le ges nyi lat ko za tot kell ten nie.

15) Aján lat ké rõ ki kö ti, hogy a nyer tes aján lat te võ vissza lé -
pé se ese tén ha az el já rás ered mé nyé nek ki hir de té se kor a má so -
dik leg ked ve zõbb nek mi nõ sí tett aján la tot te võ sze mé lyét is
meg ha tá roz ta, ak kor az zal köt szer zõ dést.

16) Bí rá la ti rész szem pon tok IV.2) ki egé szí té se ként aján lat -
ké rõ köz li, hogy az ad ha tó pont szám va la mennyi rész szem pont
ese tén: 1–100.

Az ér té ke lés mód sze re va la mennyi rész szem pont ese tén azo -
nos: az aján lat ké rõ a rész szem pon to kon be lül az ará nyo sí tás el -
ve alap ján ér té kel, az az az adott rész szem pon to kon be lül a leg -
jobb aján lat kap ja a leg több pon tot, a töb bi aján lat pont szá ma
eh hez vi szo nyít va ará nyo sí tás sal ke rül meg ál la pí tás ra.

17) Az aján la ti do ku men tá ci ó val és fel té te lek kel kap cso lat ban
hely szín be já rás sal össze kö tött kon zul tá ci ós le he tõ sé get biz to sí t az 
aján lat ké rõ a ter ve zõ és a mû sza ki ellen õr rész vé te lé vel. A kon -
zul tá ció he lye: Ba la ton ke ne se Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Pol -
gár mes te ri Hi va ta lá nak ta nács ter me, 8174 Ba la ton ke ne se, Béri
Ba logh Ádám tér 1., ide je 2004. no vem ber 10-e, 10.00 óra.

A kon zul tá ci ón va ló rész vé telt fel tét le nül szük sé ges nek tart -
juk! A kon zul tá ci ó ról ké szült jegy zõ köny vet va la mennyi aján -
lat te võ nek meg küld jük.

18) A vál lal ko zó az ered mé nyes mû sza ki át adás-át vé telt kö -
ve tõ en ki ál lí tott vég szám la be nyúj tá sá val egy ide jû leg fel té tel
nél kü li és vissza von ha tat lan jót ál lá si bank ga ran ci át nyújt a
meg ren de lõ nek a szer zõ dött net tó összeg 5%-ának meg fe le lõ
mér ték ben, mely nek ér vé nyes sé gi idõ tar ta ma a mû sza ki át adást 
kö ve tõ leg alább 12 hó nap.

A jót ál lá si ga ran cia ak kor szû nik meg, ha a vál lal ko zó az
1 éves utó-fe lül vizs gá lat el já rás so rán a hi bá kat ki ja ví tot ta,
illetve a hi á nyos sá go kat meg szün tet te.

19) A szer zõ dés vál lal ko zó nak fel ró ha tó ok ból tör té nõ meg -
hi ú su lá sa ese tén a szer zõ dés tel jes net tó össze gé nek 15%-a a
meg hi ú su lá si köt bér.

20) Vál lal ko zó nak a koc ká za tok csök ken té se ér de ké ben a
mun ka te rü let át adá sa kor ér vé nyes fe le lõs ség biz to sí tás sal kell
ren del kez nie, a mû sza ki át adá sig ter je dõ idõ szak ra, a vál la lá si
ár leg alább 25%-ának meg fe le lõ li mit összeg re.

VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 
2004/10/21 (év/hó/nap)

Bercel Község Önkormányzata
egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

(9088/2004)

Épí té si be ru há zás: X
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: –

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍ ME
Szer ve zet: Ber cel Köz ség Ön kor mány za ta
Cím zett: –
Cím: Bé ke út 1.
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Pos tai irá nyí tó szám: 2687
Vá ros/Köz ség: Ber cel
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 35/384-303
Te le fax: 35/384-629
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

I.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN
SZE REZ HE TÕK BE
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet: X

I.3) A DO KU MEN TÁ CIÓ A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN SZE -
REZ HE TÕ BE
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet: X

I.4) AZ AJÁN LA TO KAT A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL
BE NYÚJ TA NI
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: X
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet

I.5) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ TÍ PU SA
Köz pon ti költ ség ve té si szerv: –
Egyéb: X

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS

II.1.1) Épí té si be ru há zás ra irá nyuló szer zõ dés (épí té si be ru -
há zás ese tén)

Ki vi te le zés: X
Ter ve zés és ki vi te le zés: –
Ki vi te le zés, bár mi lyen esz köz zel, mó don, az aján lat ké rõ ál -

tal meg ha tá ro zott  kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ en: –

II.1.2) Áru be szer zés re irá nyuló szer zõ dés tí pu sa (áru be -
szer zés ese tén)

Adás vé tel: –
Bér let: –
Lí zing: –
Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: –

II.1.3) Szol gál ta tás meg ren de lés re irá nyuló szer zõ dés tí pu sa
(szol gál ta tás meg ren de lés ese tén): –

Szol gál ta tá si ka te gó ria: –

II.1.4) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve -
zés: –

II.1.5) A szer zõ dés meg ha tá ro zá sa/tár gya (a foly ta tás hoz
szük ség sze rint hasz nál jon to váb bi la po kat)

Vál lal ko zá si szer zõ dés: Ber cel fa lu köz pont já nak fej lesz té se
– If jú sá gi úti park–Szé che nyi park–ró mai ka to li kus temp lom
mel let ti ját szó tér kert épí té si fel ada tai, tér bur ko lat ké szí té se, ut -
cai bú to rok el he lye zé se, I. o. mi nõ ség ben a do ku men tá ci ó ban
meg ha tá ro zott mû sza ki le írás és tel je sít mény kö ve tel mé nyek -
nek meg fe le lõ en.

II.1.6) A tel je sí tés he lye
Ber cel, If jú sá gi úti park 243 hrsz.,
Ber cel, Szé che nyi park 333/10–13 hrsz.,
Ber cel, ró mai ka to li kus temp lom épü le te mel let ti ját szó tér

530/1 hrsz.
NUTS-kód: –

II.1.7) Nó menk la tú ra

II.1.7.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék

Fõ tárgy: 
45.00.00.00-7
To váb bi tár gyak: 
45.11.27.11-2
45.23.32.93-9
45.23.62.10-5
45.23.62.90-9
45.26.26.50-2
02.51.30.00-3
02.51.00.00-2
02.52.00.00-5
45.21.23.20-5
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.1.9) Ré szek re tör té nõ aján lat té tel (a ré szek re vo nat ko zó
rész le tes in for má ci ók meg adá sá hoz a B. mel lék let bõl szük ség
sze rint több pél dány hasz nál ha tó)

NEM: X
IGEN: –
Aján la tok be nyújt ha tók:
egy rész re: –
több rész re: –
va la mennyi rész re: –

II.2) A SZERZÕDÉS SZERINTI MENNYISÉG

II.2.1) Tel jes mennyi ség (va la mennyi részt és op ci ót be le -
ért ve, adott eset ben)

A há rom hely szí nen több funk ci ós pi he nõ- és ját szó park va ló -
sul meg, fõbb mennyi sé gek:

If jú sá gi úti park: fü ve sí tés 1178 m2, zöld te rü le tek fenn tar tá sa 
1178 m2, kon té ne res fa cse me te ül te té se 110 db, köz te rü le ti
fém bú to rok el he lye zé se 1 db, köz te rü le ti fa bú to rok el he lye zé se 
3 db, vas be ton me der bur ko lat ké szí té se 120 m, hul lám kõ tér -
bur ko lat 121 m2, nagy kõ sze gély 218 m.

Szé che nyi park: fü ve sí tés 4276 m2, zöld fe lü let fenn tar tá sa
4276 m2, kon té ne res fa cse me te ül te té se 542 db, köz te rü le ti fa -
bú to rok el he lye zé se 23 db, köz te rü le ti fém bú to rok el he lye zé se
5 db, hul lám kõ tér bur ko lat 699 m2, nagy kõ sze gély 1590 m, ze -
ne pa vi lon 1 db, vas be ton me der bur ko lat 148 m, lánc kor lát
74 db, ivó kút 1 db.

Ró mai ka to li kus temp lom mel let ti ját szó tér: fü ve sí tés
140 m2, zöld fe lü let fenn tar tá sa 420 m2, kon té ne res fa cse me te és 
dísz cser je ül te té se 108 db, köz te rü le ti fém bú to rok el he lye zé se
4 db, be ton lap bur ko lat 38 db, nagy kõ sze gély 29 m.

A do ku men tá ci ó hoz csa tolt költ ség ve té si ki írás sze rin ti rész -
le te zés sel.

II.2.2) Vé te li jog (op ció) (adott eset ben). Le írá sa és gya kor -
lá sá nak le het sé ges ide je (le he tõ ség sze rint): –

II.3) A SZER ZÕ DÉS IDÕ TAR TA MA VAGY A BE FE JE -
ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE
Idõ tar tam hó nap(ok)ban  és/vagy na pok ban 
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)
vagy: kez dés / /  és/vagy 
be fe je zés 2005/06/30 (év/hó/nap)

III. SZA KASZ: JO GI, GAZ DA SÁ GI, PÉNZ ÜGYI ÉS
MÛ SZA KI IN FOR MÁ CI ÓK

III.1) A SZER ZÕ DÉS RE VO NAT KO ZÓ FEL TÉ TE LEK

III.1.1) A szer zõ dést biz to sí tó mel lék kö te le zett sé gek (adott
eset ben) 

– Tel je sí tés hez kap cso ló dó ké se del mi köt bér és jó tel je sí té si
ga ran cia vá lik szer zõ dé ses mel lék kö te le zett ség gé, amely
egy ben bí rá la ti szem pont is.
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– Az el ül te tett, de meg nem eredt nö vé nye ket aján lat te võ -
nek sa ját költ sé gén pó tol ni kell. Az éve lõ és fás szá rú nö -
vé nyek re egy nél több év ga ran ci át kell vál lal nia aján lat te -
võ nek.

III.1.2) Fõ fi nan szí ro zá si és fi ze té si fel té te lek és/vagy hi vat -
ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek re

Aján lat ké rõ elõ le get nem biz to sí t. Szám la csak a hi ány men -
tes mû sza ki át adás-át vé te li jegy zõ könyv le zá rá sa után, jegy zõ -
könyv bir to ká ban a meg ren de lõ ál tal iga zolt mun kák alap ján
nyújt ha tó be. Aján lat ké rõ az aján lat te võ ál tal ki bo csá tott szám -
la el len ér té két annak kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 30 nap tá ri na -
pon be lül át uta lás sal egyen lí ti ki.

A jó tel je sí té si ga ran cia úgy tel je sí ten dõ, hogy a nyer tes vál -
lal ko zó ezen össze get a szám la ki fi ze té se kor kö te les kész pénz -
ben, az ön kor mány zat nál le tét be he lyez ni vagy bank ga ran ci át
nyúj ta ni és az ön kor mány zat szá má ra en ged mé nye zõ nyi lat ko -
za tot ten ni. A le tét be he lye zett össze get az egy éves ga ran ci á lis
fe lül vizs gá la tot, és a fel tárt hi bák ki ja ví tá sát kö ve tõ en aján lat -
ké rõ ka mat men te sen 15 na pon be lül fi ze ti vissza aján lat te võ ré -
szé re.

III.1.3) A kö zös aján la tot te võ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó
gaz da sá gi tár sa ság, illetve jo gi sze mély (adott eset ben): –

III.2) RÉSZ VÉ TE LI FEL TÉ TE LEK

III.2.1) Az aján lat te võ sze mé lyes hely ze té re vo nat ko zó ada -
tok (ki zá ró okok) (adott eset ben), to váb bá a mi ni má li san meg -
kö ve telt pénz ügyi és gaz da sá gi, va la mint mû sza ki, illetve szak -
mai al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok, az al kal mas -
sá got ki zá ró té nye zõk

1. Az aján lat te võ sze mé lyes hely ze té re vo nat ko zó ki zá ró
okok:

Az el já rás ban nem le het aján lat te võ vagy a köz be szer zés ér -
té ké nek 10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al -
vál lal ko zó:

– aki re a Kbt. 60. § (1) be kez dé se, 61. § (1) be kez dés
a)–d) pont jai,

– to váb bá a Kbt. 62. § (1) be kez dés a)–b) pont ja i ban fel so -
rolt ki zá ró okok fenn áll nak.

2. Aján lat te võ pénz ügyi és gaz da sá gi al kal mas sá ga:
A tel je sí tés re al kal mat lan az aján lat te võ vagy a köz be szer zés

ér té ké nek 10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt
al vál lal ko zó sze mély vagy szer ve zet, aki nek/amely nek:

– egy nél több al ka lom mal volt sor ban ál lás a bank szám lá ján 
a ta va lyi (2003.) év ben, vagyis egy nél több al ka lom mal
nem tu dott ele get ten ni fi ze té si kö te le zett sé gé nek,

– amennyi ben az el múlt 2 év ben a mér leg sze rin ti ered mény 
alap ján vesz te sé ges volt,

– a köz be szer zés tár gya sze rin ti (park/ját szó tér épí tés,
illetve -re konst ruk ció) épí té si for gal ma az el múlt 3 év ben
összes sé gé ben nem ér te el a 40 000 000 fo rin tot,

3. Aján lat te võ mû sza ki szak mai al kal mas sá ga:
Az el já rás ban nem le het aján lat te võ vagy a köz be szer zés ér -

té ké nek 10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al -
vál lal ko zó az a sze mély vagy szer ve zet, aki/amely tel je sí té sért
fe le lõs meg bí zott ja (mû sza ki ve ze tõ je) nem ren del ke zik fel sõ -
fo kú szak irá nyú vég zett ség gel, to váb bá az 1/2002. (I. 7.)
FVM– M–Kö ViM együt tes ren de let tel mó do sí tott 51/2000.
(VI II. 9.) FVM–GM–Kö ViM együt tes ren de let elõ írá sa i nak
meg fe le lõ fe le lõs mû sza ki ve ze tõi ok irat tal.

Aján lat te võ al kal mat lan, amennyi ben nem ren del ke zik ISO
9001 mi nõ ség biz to sí tá si – és ISO 14001 kör nye zet irá nyí tá si
rend szer rel, va la mint a meg aján lott par ki be ren de zé sek nem fe -
lel nek meg az MSZN szab vány nak.

III.2.1.1) Jo gi hely zet (ki zá ró okok) – a meg kö ve telt iga zo -
lá si mód (adott eset ben)

Az aján lat te võk nek írás ban nyi lat koz nia kell, hogy a
– Kbt. 60. § (1) be kez dés a),
– Kbt. 61. § (1) be kez dés a)–d) és a
– Kbt. 62. § (1) be kez dés a)–b) pont já ban meg je lölt ki zá ró

ok nem áll fenn.

III.2.1.2) Pénz ügyi és gaz da sá gi al kal mas ság – a meg kö ve -
telt iga zo lá si mód

Aján lat te võ nek és a köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t meg ha -
la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó já nak a Kbt.
66. § (1) be kez dés sze rint az aláb bi a kat kell iga zol nia:

– szám la ve ze tõ pénz in té zet tõl szár ma zó, az aján lat be nyúj -
tá sát meg elõ zõ 30 nap nál nem ré geb bi nyi lat ko zat ar ról,
hogy a szám lá ján 2003-ban volt-e sor ban ál lás, ha igen,
ak kor hány szor,

– szám vi te li tör vény sze rin ti, könyv vizs gá ló ál tal el len jegy -
zett, amennyi ben ez nem kö te le zõ, ezt fel tün te tõ 2002. és
2003. év re vo nat ko zó éves be szá mo ló,

– az el múlt 3 évi, a köz be szer zés tár gya sze rin ti (park/ját -
szó tér épí tés, illetve -re konst ruk ció) épí té si for gal mát.

III.2.1.3) Mû sza ki, illetve szak mai al kal mas ság – a meg kö -
ve telt iga zo lá si mód

Az aján lat te võk nek és a köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t
meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó já nak
az aján lat hoz csa tol nia kell:

– az ISO 9001 és ISO 14001 ta nú sít vány má so la tát,
– az el té rõ gyárt má nyú és tí pu sú par ki be ren de zé sek rõl az

MSZN szab vány nak va ló meg fe le lés iga zo lá sát.
Iga zol nia kell, hogy a tel je sí té sért fe le lõs meg bí zott já nak
– fel sõ fo kú szak irá nyú vég zett sé gét (bi zo nyít vány má so lat),
– az 1/2002. (I. 7.) FVM–GM–Kö ViM együt tes ren de let tel

mó do sí tott 51/2000. (VIII. 9.) FVM–GM–Kö ViM együt -
tes ren de let elõ írá sa i nak meg fe le lõ fe le lõs mû sza ki ve ze -
tõi be jegy zé sét (iga zo ló ok irat).

III.2.1.4) Egyéb in for má ci ók (adott eset ben): –

III.3) KÜ LÖN LE GES FEL TÉ TE LEK

III.3.1) A szol gál ta tás tel je sí té se egy bi zo nyos fog lal ko zás -
hoz (kép zett ség hez) van-e köt ve?

NEM: X
IGEN: –
Ha igen, a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zés re tör té nõ hi -

vat ko zás: –

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS TÍ PU SA
Tár gya lás nél kü li: X
Tár gya lá sos: –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
(A) A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: –
vagy:
(B) Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat: X
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B1) A kö vet ke zõ rész szem pon tok és súly szá mok alap ján: X
rész szem pon tok súly szá mok
1. brut tó aján la ti ár (Ft) 1
2. elõ tel je sí tés (nap) 2
3. jó tel je sí té si ga ran cia mér té ke (Ft) 3
4. ké se del mes tel je sí tés ese tén vál lalt nap i

köt bér össze ge (Ft/nap) 3
5. meg aján lott tel jes kö rû jót ál lás (év) 1

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám: –

IV.3.2) A do ku men tá ció be szer zé sé nek fel té te lei (adott eset -
ben)

A do ku men tá ció be szer zé sé nek ha tár ide je: 2004/12/20
(év/hó/nap)
Ár (adott eset ben):  40 000 Ft + áfa
Pénz nem: HUF
A fi ze tés fel té te lei és mód ja: a do ku men tá ció árát kész pénz -

ben, a vá sár lás he lyén kell tel je sí te ni.
A do ku men tá ció ren del ke zés re bo csá tá sá nak mód ja: do ku -

men tá ció mun ka na po kon 8.00–13.00 órá ig, a be fi ze tés után ve -
he tõ át az I.3) pont ban rög zí tett he lyen.

IV.3.3) Az aján lat té te li ha tár idõ
2004/12/20 (év/hó/nap) vagy  nap
(a hir det mény fel adá sá tól szá mít va)
Idõ pont: 10.00 óra

IV.3.4) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aján la tok be -
nyújt ha tók

Ma gyar

IV.3.5) Az aján la ti kö tött ség mi ni má lis idõ tar ta ma (tár gya -
lás nél kü li el já rás ese tén)

2005/02/18-ig (év/hó/nap) vagy:  hó nap és/vagy
 nap (az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá tól szá mít va)

IV.3.6) Az aján la tok fel bon tá sá nak fel té te lei

IV.3.6.1) Az aján la tok fel bon tá sán je len lét re jo go sult sze mé -
lyek

A Kbt. 80. § (2) be kez dé se sze rint.

IV.3.6.2) Dá tum, idõ pont, hely
Dá tum: 2004/12/20 (év/hó/nap)
Idõ pont: 10.00 óra
Hely: Pol gár mes te ri Hi va tal, Ber cel, Bé ke út 1.

VI. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK
VI.1) A HIRDETMÉNY NEM KÖTELEZÕ JELLEGÛ?
NEM: –
IGEN: X

VI.2) ADOTT ESET BEN KÉR JÜK FEL TÜN TET NI,
HOGY A KÖZ BE SZER ZÉS IS MÉT LÕ DÕ JEL LE GÛ-E
ÉS A TO VÁB BI HIR DET MÉ NYEK KÖZ ZÉ TÉ TE LÉ NEK 
TER VE ZETT IDE JÉT: –

VI.3) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: –
IGEN: X
Ha igen, kér jük fel tün tet ni a pro jekt/prog ram ne vét és bár -

mely egyéb hasz nál ha tó hi vat ko zá si ada tot
„Fa lu fej lesz tés Ber cel köz ség ben”. Azo no sí tó: 302a/51-1305-

00524-0403 SAPARD

VI.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK
1) A hi ány pót lás le he tõ sé ge vagy annak ki zá rá sa: hi ány pót -

lás ra az aján lat ké rõ nem ad le he tõ sé get.

2) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja: 2005/01/18 10.00
óra.

3) A tár gya lás le foly ta tá sá nak me ne te és az aján lat ké rõ ál tal
elõ írt alap ve tõ sza bá lyai, az el sõ tár gya lás idõ pont ja (ki vé ve, ha 
az el já rás tár gya lás nél kü li): –

4) Ered mény hir de tés idõ pont ja: 2005/01/10 10.00 óra.
5) Az el já rás ban va ló rész vé tel fel té te le az aján la ti do ku -

men tá ció meg vá sár lá sa, mely más ra nem ru ház ha tó.
6) Az aján lat be nyúj tá sá nak fel té te le, hogy az aján lat te võk

500 000 Ft össze gû, az az öt száz ezer fo rint aján la ti biz to sí té kot
(Kbt. 59. §) tel je sí té sé nek az aján lat ké rõ nek az OTP Bank
Rt.-nél ve ze tett 11741017-15450683-00000000 szá mú szám lá -
já ra tör té nõ át uta lás sal, bank ga ran ci á val vagy biz to sí tá si szer -
zõ dés alap ján ki ál lí tott kész fi ze tõ ke zes ség vál la lást tar tal ma zó
kö te lez vénnyel.

Bank ga ran cia, illetve ke zes ség ese tén annak ér vé nyes sé ge
egyez zen meg az aján la ti kö tött ség idõ tar ta má val. A be fi ze tés té -
nyét az aján lat te võ az aján lat ban kö te les a ter he lé si ér te sí tõ,
bank ga ran cia nyi lat ko zat vagy kö te lez vény má so la tá val iga zol ni 
az zal, hogy az ere de ti do ku men tu mo kat be fi ze tés nél kül kö te les
az aján lat ere de ti jé hez zárt bo rí ték ban csa tol ni. az aján la ti biz to -
sí ték a Kbt. 59. § (5) be kez dé se sze rint ke rül vissza fi ze tés re.

7) Az aján la tok össze ál lí tá sá val és be nyúj tá sá val kap cso la -
tos költ ség az aján lat te võt ter he li.

8) Az aján la tok be nyúj tá sá nak mód ja: az aján la to kat 1 ere -
de ti és 3 má so la ti pél dány ban, a cég ne vé ben kö te le zett ség vál -
la lás ra jo go sult sze mély(ek) ál tal cég sze rû en alá ír va, és min den 
ol da lon szig nál va, zárt bo rí ték ban kell be nyúj ta ni. A bo rí té kon
kér jük fel tün tet ni „Fa lu fej lesz tés Ber cel köz ség ben”, a bo rí té -
kon más nem sze re pel het. Aján lat ké rõ ere de ti nek fo gad ja el a
köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett má so la tot.

9) A mû sza ki ter vek tõl, va la mint azok ré szét ké pe zõ költ -
ség ve té si ki írás tól az aján lat té tel so rán el tér ni nem le het. Bár -
mi lyen mér té kû el té rés az aján lat ér vény te len sé gét von ja ma ga
után. A mû sza ki ter vek ben sze rep lõ tí pus és gyárt mány meg ha -
tá ro zá sa ki zá ró lag a tárgy jel le gé nek egy ér tel mû meg ha tá ro zá -
sa ér de ké ben tör tént, a meg ne ve zé sek nél „vagy az zal egyen ér -
té kû”-t kell ér te ni. Amennyi ben aján lat te võ nem a ter vek ben
meg je lölt tí pu sú, gyárt má nyú ker ti be ren de zé se ket kí ván ja be -
épí te ni, az aján la tá hoz csa tol ni kell a be épí te ni kí vánt be ren de -
zés meg ne ve zé sét és tel jes kö rû mû sza ki do ku men tá ci ó ját,
mellyel iga zol ja, hogy azok a köz be szer zé si do ku men tá ci ó ban
meg ne ve zet tel egyen ér té kû.

10) Aján lat ké rõ az ered mény hir de tés kor a má so dik leg ked -
ve zõbb nek mi nõ sí tett aján lat te võt is meg ha tá roz hat ja. Aján lat -
ké rõ az el já rás nyer te sé vel, annak vissza lé pé se ese tén a má so -
dik leg ked ve zõbb nek mi nõ sí tett aján lat te võ vel köt szer zõ dést.

11) Bí rá la ti szem pon tok: az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb
aján lat. Aján lat ké rõ az aján lat összes pont szá mát úgy szá mol ja
ki, hogy az ad ha tó pont szám va la mennyi rész szem pont ese tén
1–100. Az ér té ke lés mód sze re va la mennyi rész szem pont ese tén
azo nos: az aján lat ké rõ rész szem pon to kon be lül az ará nyo sí tás el -
ve alap ján ér té kel, az az az adott rész szem pon to kon be lül a leg -
jobb aján lat kap ja a leg több pon tot, a töb bi aján lat pont szá ma eh -
hez vi szo nyít va ará nyo sí tás sal ke rül meg ál la pí tás ra a Köz be szer -
zé sek Ta ná csa 2/2004. (K. É. 2004. jú li us 23.) aján lá sa sze rint.

12) A Kbt. ál tal elõ írt iga zo lá sok te kin te té ben a Kbt. 20. §
(3) be kez dé sét kell al kal maz ni. Az aján lat ké rõ ké ri az alá írá si
cím pél dány nak ere de ti vagy köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett má so -
la ti for má ban tör té nõ be csa to lá sát. Az aján lat ké rõ elõ ír ja, hogy
az aján lat te võ ön ma gát cég is mer te tés for má já ban mu tas sa be.
A rész le tes szer zõ dé si fel té te le ket az aján la ti do ku men tá ció tar -
tal maz za.



13) Aján la ti do ku men tá ció sze rin ti tel jes kö rû nyi lat ko zat:
– Az aján lat te võ nek a Kbt. 70. § (1) be kez dé sé re nyi lat koz -

nia kell.
– Az aján la tá ban nyi lat koz nia kell a Kbt. 71. § (1) be kez dés

b) pont já ra, va la mint a 72. §-ra.
14) Az aján la tok hoz csa tol ni kell:
– té te les be ára zott költ ség ve tést,
– fe le lõs ség biz to sí tá si ígér vényt.
15) A nyer tes aján lat te võ nek a szer zõ dés alá írá sá val egy

idõ ben ren del kez nie kell a mun ka el vég zé sé re, annak tel jes te -
rü le té re is ki ter je dõ, ér vé nyes, tel jes kö rû fe le lõs ség biz to sí -
tás sal.

16) Pénz ügyi for rás meg ne ve zé se: EU-fi nan szí ro zás 75%,
sa ját for rás 25%.

17) A je len aján la ti fel hí vás ban nem sza bá lyo zott kér dé sek
vo nat ko zá sá ban a Kbt. elõ írá sai sze rint kell el jár ni.

18) Aján lat ké rõ a Kbt. 48. § (2)–(3) be kez dé se it az el já rás
so rán al kal maz za.

VI.5) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA:
2004/10/29 (év/hó/nap)

A. MEL LÉK LET

1.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN 
SZE REZ HE TÕK BE
Szer ve zet: NOM BER Mér nö ki Szer ve zõ és Be ru há zó Kft.
Cím zett: –
Cím: Al kot mány út 7.
Pos tai irá nyí tó szám: 3100
Vá ros/Köz ség: Sal gó tar ján
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 32/511-185
Te le fax: 32/511-186
E-ma il: nom ber@ma il.glo bo net.hu
In ter net cím (URL): –

1.3) A DO KU MEN TÁ CIÓ A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN SZE -
REZ HE TÕ BE (adott eset ben)
Szer ve zet: NOM BER Mér nö ki Szer ve zõ és Be ru há zó Kft.
Cím zett: –
Cím: Al kot mány út 7.
Pos tai irá nyí tó szám: 3100
Vá ros/Köz ség: Sal gó tar ján
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 32/511-185
Te le fax: 32/511-186
E-ma il: nom ber@ma il.glo bo net.hu
In ter net cím (URL): –

Bódvaszilas Községi Önkormányzat
egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

(9522/2004)

Épí té si be ru há zás: X
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: –

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRÕ

I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍ ME
Szer ve zet: Bód va szi las Köz sé gi Ön kor mány zat
Cím zett: –
Cím: Kos suth út 21.
Pos tai irá nyí tó szám: 3763
Vá ros/Köz ség: Bód va szi las
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 48/454-015
Te le fax: 48/454-015
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

I.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN
SZE REZ HE TÕK BE
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: –
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet: X

I.3) A DO KU MEN TÁ CIÓ A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN SZE -
REZ HE TÕ BE
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: –
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet: X

I.4) AZ AJÁN LA TO KAT A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL
BE NYÚJ TA NI
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: X
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet 

I.5) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ TÍ PU SA
Köz pon ti költ ség ve té si szerv: –
Egyéb: X

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA
II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS

II.1.1) Épí té si be ru há zás ra irá nyuló szer zõ dés (épí té si be ru -
há zás ese tén)

Ki vi te le zés: X
Ter ve zés és ki vi te le zés: –
Ki vi te le zés bár mi lyen esz köz zel, mó don, az aján lat ké rõ ál tal 

meg ha tá ro zott  kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ en: –

II.1.2) Áru be szer zés re irá nyuló szer zõ dés tí pu sa (áru be -
szer zés ese tén)

Adás vé tel: –
Bér let: –
Lí zing: –
Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: –

II.1.3) Szol gál ta tás meg ren de lés re irá nyuló szer zõ dés tí pu sa
(szol gál ta tás meg ren de lés ese tén)

Szol gál ta tá si ka te gó ria: –

II.1.4) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés 

II.1.5) A szer zõ dés meg ha tá ro zá sa/tár gya (a foly ta tás hoz
szük ség sze rint hasz nál jon to váb bi la po kat) 

A szer zõ dés meg ha tá ro zá sa: áta lány áras vál lal ko zá si sze r -
zõdés.

Tár gya: bód va szi la si Ge de on-kú ria át ala kí tá sa, kor sze rû sí té -
se: 577 m2

II.1.6) A tel je sí tés he lye 
3763 Bód va szi las, Pe tõ fi S. út 12.
NUTS-kód: –

II.1.7) Nó menk la tú ra

II.1.7.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék 

126. szám Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2004. XI. 3.) 17055



Fõ tárgy: 
45.00.00.00-7
To váb bi tár gyak: 
45.21.00.00-2
45.21.24.00-0
45.26.27.00-8
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.1.8) Ré szek re tör té nõ aján lat té tel (a ré szek re vo nat ko zó
rész le tes in for má ci ók meg adá sá hoz a B. mel lék let bõl szük ség
sze rint több pél dány hasz nál ha tó)

NEM: X
IGEN: –
Aján la tok be nyújt ha tók: 
egy rész re: –
több rész re: –
va la mennyi rész re: –

II.2) A SZER ZÕ DÉS SZE RIN TI MENNYI SÉG

II.2.1) Tel jes mennyi ség (va la mennyi részt és op ci ót be le -
ért ve, adott eset ben) 

Át ala kí tás, kor sze rû sí tés: 577 m2

II.2.2) Vé te li jog (op ció) (adott eset ben). Le írá sa és gya kor -
lá sá nak le het sé ges ide je (le he tõ ség sze rint): –

II.3) A SZER ZÕ DÉS IDÕ TAR TA MA VAGY A BE FE JE -
ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE
Idõ tar tam hó nap(ok)ban  és/vagy na pok ban 
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)
vagy: kez dés / /  
és/vagy be fe je zés 2005/08/31 (év/hó/nap)

III. SZA KASZ: JO GI, GAZ DA SÁ GI, PÉNZ ÜGYI ÉS
MÛ SZA KI IN FOR MÁ CI ÓK

III.1) A SZER ZÕ DÉS RE VO NAT KO ZÓ FEL TÉ TE LEK

III.1.1) A szer zõ dést biz to sí tó mel lék kö te le zett sé gek (adott
eset ben) 

Ké se del mi köt bér, ga ran cia biz to sí ték a do ku men tá ci ó ban
rész le te zet tek sze rint.

III.1.2) Fõ fi nan szí ro zá si és fi ze té si fel té te lek és/vagy hi vat -
ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek re

Aján lat ké rõ elõ le get nem biz to sí t. A mû sza ki tel je sí tés sel
ará nyos rész szám lá(kat)t, vég szám lát az aján lat ké rõ ne vé re ki -
ál lít va a meg bí zott le bo nyo lí tó fe lé kell be nyúj ta ni, aki azt a
kéz hez vé tel tõl szá mí tott 3 na pon be lül iga zo lá sá val el lát va to -
váb bít ja aján lat ké rõ nek, ki át uta lás sal egyen lí ti azt ki rész-,
illetve vég szám la ese tén kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 30 na pon
be lül.

III.1.3) A kö zös aján la tot te võ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó
gaz da sá gi tár sa ság, illetve jo gi sze mély (adott eset ben): –

III.2) RÉSZ VÉ TE LI FEL TÉ TE LEK

III.2.1) Az aján lat te võ sze mé lyes hely ze té re vo nat ko zó ada -
tok (ki zá ró okok) (adott eset ben), to váb bá a mi ni má li san meg -
kö ve telt pénz ügyi és gaz da sá gi, va la mint mû sza ki, illetve szak -
mai al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok, az alkalmas -
ságot ki zá ró té nye zõk

Ki zá ró okok:
– az el já rás ban nem le het aján lat te võ vagy a köz be szer zés ér -

té ké nek 10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí -
vánt al vál lal ko zó az, aki vel szem ben a Kbt. 60. § (1) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott ki zá ró okok va la me lyi ke fenn áll,

– az el já rás ban nem le het aján lat te võ vagy a köz be szer zés
ér té ké nek 10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni
kí vánt al vál lal ko zó az, aki vel szem ben a Kbt. 61. § (1) be -
kez dés a)–d) pont já ban és a (2) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott ki zá ró okok va la me lyi ke fenn áll,

– az el já rás ban nem le het aján lat te võ vagy a köz be szer zés
ér té ké nek 10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni
kí vánt al vál lal ko zó az, aki vel szem ben a Kbt. 62. § (1) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott ki zá ró okok va la me lyi ke fenn -
áll.

Pénz ügyi al kal mas ság:
Al kal mat lan az aján lat te võ vagy a köz be szer zés ér té ké nek

10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt alvállal -
kozó, ha:

– pénz ügyi in téz mény tõl szár ma zó iga zo lás alap ján bank -
szám lá ján az el múlt 1 év so rán 30 na pot meg ha la dó sor -
ban ál ló té te le volt.

Mû sza ki al kal mas ság:
Al kal mat lan az aján lat te võ vagy a köz be szer zés ér té ké nek

10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko -
zó, ha együt te sen:

– az el múlt 3 év ben nem ren del ke zik leg alább 3 db, a Kbt.
68. § (2) be kez dés sze rint iga zolt, mi ni mum brut tó 50 mil -
lió Ft ér té kû ma gas épí té si re fe ren ci á val,

– nem ren del ke zik leg alább 1 fel sõ fo kú vég zett ség gel, és
leg alább 5 év szak mai gya kor lat tal ren del ke zõ szakem -
ber rel.

III.2.1.1) Jo gi hely zet (ki zá ró okok) – a meg kö ve telt iga zo -
lá si mód (adott eset ben)

– A Kbt. 299. § (3) be kez dés ben fog lal tak nak meg fe le lõ en
aján lat te võ nek nyi lat koz nia kell ar ról, hogy rá néz ve és a
köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t meg ha la dó mér ték ben
igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó ra a Kbt. 60. § (1) be -
kez dé sé ben fog lalt kö rül mé nyek egyi ke sem ál l fenn.

– Aján lat te võ nek nyi lat koz ni kell to váb bá ar ról is, hogy rá
néz ve, és az ál ta la, a köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t meg -
ha la dó mér ték ben igé nye ven ni kí vánt al vál lal ko zó ra a
Kbt. 61. § (1) be kez dé sé nek a)–d) pont já ban, a (2) be kez -
dés ben, va la mint a Kbt. 62. § (1) be kez dé sé nek a) pont já -
ban fog lalt kö rül mé nyek egyi ke sem ál l fenn.

III.2.1.2) Pénz ügyi és gaz da sá gi al kal mas ság – a meg kö ve -
telt iga zo lá si mód

Az aján lat te võ, va la mint a köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t
meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó vo nat -
ko zá sá ban be kell nyúj ta ni:

– va la mennyi szám la ve ze tõ pénz in té zet tõl szár ma zó, 30
nap nál nem ré geb bi nyi lat ko zat ere de ti vagy hi te les má so -
la ti pél dá nyát ar ról, hogy mi ó ta ve ze ti az adott bank szám -
lát, va la mint az el múlt 1 év ben volt-e a bank szám lán sor -
ban ál lás.

III.2.1.3) Mû sza ki, illetve szak mai al kal mas ság – a meg kö -
ve telt iga zo lá si mód

Az aján lat te võ, va la mint a köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t
meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó vo nat -
ko zá sá ban be kell nyúj ta ni:

– 2001., 2002., 2003. év leg je len tõ sebb, a köz be szer zés tár -
gya sze rin ti ma gas épí té si mun ká i nak is mer te té se, va la -
mint a meg ne ve zett mun kák nak a szer zõ dést kö tõ má sik
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fél ál tal adott iga zo lás sal va ló iga zo lá sa a Kbt. 68. § (2)
be kez dé se sze rint,

– azok nak a szak em be rek nek, illetve ve ze tõk nek a meg ne -
ve zé se, kép zett sé gük is mer te té se, aki ket aján lat te võk be
kí ván nak von ni a tel je sí tés be.

III.2.1.4) Egyéb in for má ci ók (adott eset ben)
III.3) KÜ LÖN LE GES FEL TÉ TE LEK

III.3.1) A szol gál ta tás tel je sí té se egy bi zo nyos fog lal ko zás -
hoz (kép zett ség hez) van-e köt ve?

NEM: –
IGEN: –
Ha igen, a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zés re tör té nõ hi -

vat ko zás: –

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS
IV.1) AZ EL JÁ RÁS TÍ PU SA
Tár gya lás nél kü li: X
Tár gya lá sos: –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
(A) A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: –
vagy:
(B) Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat: X
B1) A kö vet ke zõ rész szem pon tok és súly szá mok alap ján:
rész szem pon tok súly szá mok
1. aján la ti ár 40
2. ga ran ci á lis biz to sí ték 30
3. ga ran ci á lis idõ 20
4. ké se del mi köt bér 10

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám: –

IV.3.2) A do ku men tá ció be szer zé sé nek fel té te lei (adott eset -
ben)

A do ku men tá ció be szer zé sé nek ha tár ide je: 2004/12/03
(év/hó/nap)
Idõ pont: 10.00 óra
Ár (adott eset ben): 62 500 Ft
Pénz nem: fo rint
A fi ze tés fel té te lei és mód ja: a do ku men tá ció 50 000 Ft + áfa

= 62 500 Ft-ért vá sá rol ha tó meg. A fi ze tés kész pénz ben a do ku -
men tá ció át vé te lé nek idõ pont já ban. Az aján lat adás fel té te le a
do ku men tá ció meg vá sár lá sa, a do ku men tá ció más ra nem
ruház ható át.

A do ku men tá ció ren del ke zés re bo csá tá sá nak mód ja: a do ku -
men tá ció dí já nak meg fi ze té sé vel egy idõ ben át ve he tõ mun ka -
na po kon 9.00–12.00 óra kö zött az aláb bi cí men: OPTIMÁL 20
Kft., 3780 Ede lény, Hõ sök tere 9. sz.

IV.3.3) Az aján lat té te li ha tár idõ
2004/12/03 (év/hó/nap) vagy:  nap
(a hir det mény fel adá sá tól szá mít va)
Idõ pont: 10.00 óra

IV.3.4) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aján la tok be -
nyújt ha tók 

Ma gyar

IV.3.5) Az aján la ti kö tött ség mi ni má lis idõ tar ta ma (tár gya -
lás nél kü li el já rás ese tén)

2004/12/13-ig (év/hó/nap) vagy:
 hó nap és/vagy  nap

(az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá tól szá mít va)

IV.3.6) Az aján la tok fel bon tá sá nak fel té te lei

IV.3.6.1) Az aján la tok fel bon tá sán je len lét re jo go sult sze mé -
lyek

Az aján lat ké rõ, az aján lat ké rõ ne vé ben el já ró szer ve zet, az
aján lat te võk kép vi se lõi, va la mint a kü lön jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott szer vek kép vi se lõi.

IV.3.6.2) Dá tum, idõ pont, hely
Dá tum: 2004/12/03  (év/hó/nap)
Idõ pont: 10.00 óra
Hely: Bód va szi las Köz sé gi Ön kor mány zat Pol gár mes te ri

Hi va ta la ta nács ko zó te rem, 3763 Bód va szi las, Kos suth út 21.

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK
VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X
IGEN: –

VI.2) ADOTT ESET BEN KÉR JÜK FEL TÜN TET NI,
HOGY A KÖZ BE SZER ZÉS IS MÉT LÕ DÕ JEL LE GÛ-E
ÉS A TO VÁB BI HIR DET MÉ NYEK KÖZ ZÉ TÉ TE LÉ NEK 
TER VE ZETT IDE JÉT: –

VI.3) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: –
IGEN: X
Ha igen, kér jük fel tün tet ni a pro jekt/prog ram ne vét és bár -

mely egyéb hasz nál ha tó hi vat ko zá si ada tot
A fa lu fej lesz tés és -fel újí tás, a vi dék tár gyi és szel lem i örök -

sé gé nek vé del me és meg õr zé se.
Azo no sí tó: 53-1305-00491-0403

VI.4) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK
1) A hi ány pót lás le he tõ sé ge vagy annak ki zá rá sa: aján lat ké -

rõ hi ány pót lás ra nem ad le he tõ sé get.
2) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja: 2004. de cem ber 13. 

10.00 óra
3) A tár gya lás le foly ta tá sá nak me ne te és az aján lat ké rõ ál tal

elõ írt alap ve tõ sza bá lyai, az el sõ tár gya lás idõ pont ja (ki vé ve, ha 
az el já rás tár gya lás nél kü li): –

4) Egyéb in for má ci ók:
– Kö zös aján lat te võk ese tén ele gen dõ ha a do ku men tá ci ót a

kö zös aján lat te võk egyi ke vált ja ki.
– Az aján lat hoz csa tol ni kell az aján lat te võ nek (kö zös aján -

lat té tel ese tén va la mennyi aján lat te võ nek) és a köz be szer -
zés ér té ké nek 10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be ven -
ni kí vánt al vál lal ko zó nak az aján lat té te li ha tár idõt meg -
elõ zõ, 60 nap nál nem ré geb bi kel te zé sû cég ki vo nat nak,
alá írá si cím pél dány nak az ere de ti vagy köz jegy zõ ál tal hi -
te le sí tett má so la tát.

– Az aján lat hoz csa tol ni kell kö zös aján lat te võk ese tén az
aján lat te võk kö zött lét re jött, a pá lyá zat ra vo nat ko zó
együtt mû kö dé si meg ál la po dást és nyi lat ko za tot ar ról,
hogy a tel je sí té sért egye tem le ges fe le lõs sé get vál lal nak.

– Az aján lat hoz csa tol ni kell a be ára zott té te les költ ség ve -
tést anyag és díj bon tás ban.

– Az aján la tot 1 ere de ti és 1 má so la ti pél dány ban kell be -
nyúj ta ni, egy ér tel mû en meg je löl ve az „ere de ti” és „má so -
lat” pél dá nyo kat.

– Az aján la tok össze ál lí tá sá val és be nyúj tá sá val kap cso la -
tos va la mennyi költ ség az aján lat te võ ket ter he li.

– Az ér té ke lés mód sze re: az ér té ke lés so rán ad ha tó pont szám
rész pon ton ként 1–10 pont. Az adott rész szem pont sze rin ti
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leg jobb aján lat kap ja a ma xi má lis 10 pon tot, a töb bi ma te -
ma ti kai arány pár ral meg ál la pí tott pont ér té ket kap.

– Az aján lat ké rõ a Kbt. 48. § (2)–(3) be kez dé se it adott eset -
ben al kal maz za.

VI.5) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA: 
2004/10/25 (év/hó/nap)

A. MEL LÉK LET

1.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN 
SZE REZ HE TÕK BE
Szer ve zet: OP TI MAL 20 Kft.
Cím zett: Tom pa Csa ba
Cím: Hõ sök te re 9.
Pos tai irá nyí tó szám: 3780
Vá ros/Köz ség: Ede lény
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 48/525-009
Te le fax: 48/525-009
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

1.3) A DO KU MEN TÁ CIÓ A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN SZE -
REZ HE TÕ BE
Szer ve zet: OP TI MAL 20 Kft.
Cím zett: –
Cím: Hõ sök te re 9.
Pos tai irá nyí tó szám: 3780
Vá ros/Köz ség: Ede lény
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 48/525-009
Te le fax: 48/525-009
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

1.4) AZ AJÁN LA TO KAT A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL
BE NYÚJ TA NI
Szer ve zet: –
Cím zett: –
Cím: –
Pos tai irá nyí tó szám: –
Vá ros/Köz ség: –
Or szág: –
Te le fon: –
Te le fax: –
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

Heves Megyei Közlekedési Felügyelet
egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

(9681/2004)

Épí té si be ru há zás: X
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: –

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍ ME
Szer ve zet: He ves Me gyei Köz le ke dé si Fel ügye let

Cím zett: Dér Bé la
Cím: Szé che nyi u. 47.
Pos tai irá nyí tó szám: 3300
Vá ros/Köz ség: Eger
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 36/510-301
Te le fax: 36/510-300
E-ma il: of fi ce@eger.kff.hu
In ter net cím (URL): –

I.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN
SZE REZ HE TÕK BE
Az A. mel lék let ben fog lal tak sze rint.

I.3) A DO KU MEN TÁ CIÓ A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN SZE -
REZ HE TÕ BE
Az A. mel lék let ben fog lal tak sze rint.

I.4) AZ AJÁN LA TO KAT A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL
BE NYÚJ TA NI
Az A. mel lék let ben fog lal tak sze rint.

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA
II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS

II.1.1) Épí té si be ru há zás ra irá nyuló szer zõ dés (épí té si be ru -
há zás ese tén)

Ki vi te le zés: X
Ter ve zés és ki vi te le zés: –
Ki vi te le zés bár mi lyen esz köz zel, mó don, az aján lat ké rõ ál tal 

meg ha tá ro zott  kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ en: –

II.1.5) A szer zõ dés meg ha tá ro zá sa/tár gya
Vál lal ko zá si szer zõ dés  / Az aján lat ké rõ köz le ke dé si ok ta -

tó-vizs ga cent ru ma I. üte mé nek meg va ló sí tá sa (ru tin pá lya bel -
sõ út há ló za tá nak ki ala kí tá sa).

A fel adat rész le tes is mer te té sét a do ku men tá ció tar tal maz za.

II.1.6) A tel je sí tés he lye 
3300 Eger, Nagy la pos, hrsz. 2371/13
NUTS-kód: –

II.1.7) Nó menk la tú ra

II.1.7.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék 
Fõ tárgy: 
45.23.31.20-6
45.23.31.25-1
To váb bi tár gyak: 
45.23.31.27-5
45.23.31.29-9
45.23.31.42-6

II.1.8) Ré szek re tör té nõ aján lat té tel
NEM: X
IGEN: –

II.2) A SZER ZÕ DÉS SZE RIN TI MENNYI SÉG

II.2.1) Tel jes mennyi ség (va la mennyi részt és op ci ót be le -
ért ve, adott eset ben)

Te rep ren de zés: 12 793 m3

Tü kör kép zés al ta laj tö mö rí tés sel, út- és tér bur ko lat: 5250 m2

Csa pa dék víz el ve ze tés: csõ át eresz 30 fm, ide ig le nes föld -
árok 100 fm, bur kolt árok 408 fm.

Az út- és tér bur ko lat ra, va la mint a bur kolt árok ra al ter na tív
mû sza ki meg ol dás és ár aján lat ké szít he tõ.
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II.3) A SZER ZÕ DÉS IDÕ TAR TA MA VAGY A BE FE JE -
ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE
Idõ tar tam hó nap(ok)ban  és/vagy na pok ban 120 
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)

III. SZA KASZ: JO GI, GAZ DA SÁ GI, PÉNZ ÜGYI ÉS
MÛ SZA KI IN FOR MÁ CI ÓK

III.1) A SZER ZÕ DÉS RE VO NAT KO ZÓ FEL TÉ TE LEK

III.1.1) A szer zõ dést biz to sí tó mel lék kö te le zett sé gek (adott
eset ben) 

Az aján lat te võ nek min den ké se del me sen el telt nap után a
net tó aján la ti ár 0,5%-a ké se del mi köt bér, to váb bá a net tó aján -
la ti ár 20%-a mér té kû meg hi ú su lá si köt bér meg fi ze té sét kell
vál lal nia a szer zõ dés ben.

III.1.2) Fõ fi nan szí ro zá si és fi ze té si fel té te lek és/vagy hi vat -
ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek re

– A szer zõ dés fi nan szí ro zá sá hoz a fe de zet re az aján lat ké rõ
ga ran ci á val ren del ke zik.

– Az aján lat te võ ál tal az aján lat ban meg adott ár a szer zõ dés
tel je sí té se so rán kö tött, és sem mi lyen kö rül mé nyek kö zött 
nem vál toz tat ha tó meg.

– Az ellen ér ték ki egyen lí té se ma gyar fo rint ban (HUF), az
iga zolt tel je sí tést kö ve tõ en az aján lat te võ ál tal ki ál lí tott
szám la alap ján, 30 nap ha tár idõs bank i át uta lás sal tör té nik.

– Ké se del mes fi ze tés ese tén a min den ko ri ma gyar jog sza bá -
lyok ban ki kö tött ké se del mi ka ma tok ér vé nye sek.

III.1.3) A kö zös aján la tot te võ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó
gaz da sá gi tár sa ság, illetve jo gi sze mély

Az aján lat ké rõ er re vo nat ko zó kö ve tel ményt nem tá maszt.

III.2) RÉSZ VÉ TE LI FEL TÉ TE LEK

III.2.1) Az aján lat te võ sze mé lyes hely ze té re vo nat ko zó ada tok 
(ki zá ró okok), to váb bá a mi ni má li san meg kö ve telt pénz ügyi és
gaz da sá gi, va la mint mû sza ki, illetve szak mai al kal mas ság meg -
íté lé sé hez szük sé ges ada tok, az al kal mas sá got ki zá ró té nye zõk

– ha az aján lat te võ vagy a Kbt. 71. § (1) be kez dé sé nek b)
pont ja sze rin ti al vál lal ko zó a Kbt. 60. § (1) be kez dé sé ben
és a 62. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ki zá ró okok
ha tá lya alatt ál l,

– ha a köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t nem meg ha la dó mér -
ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók a ki zá ró okok
ha tá lya alá es nek [Kbt. 71. § (3) be kez dés],

– ha a pénz in té ze ti nyi lat ko zat sze rint az aján lat te võ szám -
lá ján 2004. év ben nincs a bank ál tal iga zolt rend sze res
pénz for ga lom,

– ha az aján lat te võ nek a Kbt. 66. § (1) be kez dés d) pont ja
alap ján 2001., 2002., 2003. évek bár me lyi ké ben a mér leg
sze rin ti ered mé nye ne ga tív volt, va la mint 2003. év ben a
sa ját tõ ke ér té ke nem volt leg alább 50 M Ft,

– ha az aján lat te võ nem mu tat be az el múlt 3 év bõl (2001.,
2002., 2003.) leg alább 3 db egyen ként leg alább net tó
50 mil lió fo rint ér té kû, a be szer zés tár gya sze rin ti fel adat -
ra (út épí tés) vo nat ko zó re fe ren ci át (leg alább az el len szol -
gál ta tás össze ge, a tel je sí tés ide je, va la mint a szer zõ dést
kö tõ má sik fél meg ne ve zé sé vel).

III.2.1.1) Jo gi hely zet (ki zá ró okok) – a meg kö ve telt iga zo -
lá si mód

– Az aján lat te võ nek, il le tõ leg a Kbt. 71. § (1) be kez dé sé nek b)
pont ja sze rin ti al vál lal ko zó nak az aján lat ban nyi lat koz nia
kell, hogy nem tar to zik a Kbt. 60. § (1) be kez dé sé nek a ha tá -
lya alá.

– Az aján lat te võ nek az aján lat ban nyi lat koz ni kell a Kbt.
71. § (3) be kez dés ben fog lal tak vo nat ko zá sá ban.

III.2.1.2) Pénz ügyi és gaz da sá gi al kal mas ság – a meg kö ve -
telt iga zo lá si mód

– A Kbt. 66. § (1) be kez dés a) pont ja alap ján az aján lat te võ
szám la ve ze tõ pénz in té ze te(i)nek nyi lat ko za ta 2004. év -
ben rend sze res pénz for ga lom ra vo nat ko zó in for má ci ó val.

– Nyi lat ko zat be csa to lá sa a Kbt. 66. § (1) be kez dés d) pont -
ja alap ján a 2001., 2002., 2003. évi mér leg ered mé nyek re,
va la mint a sa ját tõ ke ér té ké re vo nat ko zó an.

III.2.1.3) Mû sza ki, illetve szak mai al kal mas ság – a meg kö -
ve telt iga zo lá si mód

– Az aján lat te võ nek be kell mu tat nia az el múlt 3 év bõl
(2001., 2002., 2003.) leg alább 3 db, egyen ként leg alább
brut tó 50 mil lió fo rint be ru há zá si ér té kû, a be szer zés tár -
gya sze rin ti fel adat ra vo nat ko zó re fe ren ci át (leg alább az
el len szol gál ta tás össze ge, a tel je sí tés ide je, va la mint a
szer zõ dést kö tõ má sik fél meg ne ve zé sé vel.)

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS
IV.1) AZ EL JÁ RÁS TÍ PU SA
Tár gya lás nél kü li: X
Tár gya lá sos: –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
(A) A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: X

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.2) A do ku men tá ció be szer zé sé nek fel té te lei
A do ku men tá ció be szer zé sé nek ha tár ide je: 2004/11/22
Idõ pont: 14.00 óra
Ár: 60 000 + áfa
Pénz nem: fo rint
A fi ze tés fel té te lei és mód ja: a do ku men tá ció vé te lá ra az A.

mel lék let 1.3) pont ban meg je lölt cí men kész pénz ben fi zet he tõ
meg, de tel je sít he tõ át uta lás sal is az Apex-MM Kft. Ci ti bank
Rt.-nél ve ze tett 10800021-400000 01-10155018 szá mú fo lyó -
szám lá já ra.

A do ku men tá ció ren del ke zés re bo csá tá sá nak mód ja: az aján -
lat te võk a do ku men tá ci ót az A. mel lék let 1.3) pont ban meg je -
lölt cí men mun ka na po kon 9.00–14.00 óra kö zött kész pénz fi ze -
tés, vagy az át uta lás té nyé nek iga zo lá sát kö ve tõ en rész ben adat -
hor do zón (szer zõ dés ter ve zet, irat min ták, költ ség ve té si ki írás)
rész ben pa pír ala pon (ten der ter vek) ve he tik át. A szám lát az
aján lat te võk a do ku men tá ció át vé te le kor kap ják kéz hez.

Az el já rás ban va ló rész vé tel fel té te le a do ku men tá ció
Apex-MM Kft.-tõl tör tént köz vet len meg vá sár lá sa. A do ku -
men tá ció nem át ru ház ha tó. A meg vá sár lás elõt ti be te kin tés le -
he tõ sé ge biz to sí tott.

IV.3.3) Az aján lat té te li ha tár idõ
2004/11/22-én 14.00 óra.

IV.3.4) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aján la tok be -
nyújt ha tók 

Ma gyar

IV.3.5) Az aján la ti kö tött ség mi ni má lis idõ tar ta ma
30 nap (az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá tól szá mít va)

IV.3.6) Az aján la tok fel bon tá sá nak fel té te lei

IV.3.6.1) Az aján la tok fel bon tá sán je len lét re jo go sult sze mé -
lyek

A Kbt. 80. § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak sze rint.
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IV.3.6.2) Dá tum, idõ pont, hely
Dá tum: 2004/11/22 (év/hó/nap)
Idõ pont: 14.00 óra
Hely: Apex-MM Kft., 1161 Bu da pest, Batt hy ány u. 68. I.

eme let, tár gya ló.

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK
VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X
IGEN: –

VI.3) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: X
IGEN: –

VI.4) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK
– A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja: 2004/11/26-án 9.00 

óra kor.

– A Kbt. 56. §-ban meg ha tá ro zott min den in for má ció ké -
rést az Apex-MM Kft.-hez kell be nyúj ta ni az A. mel lék -
let ben meg adott cí men, te le fa xon vagy e-ma il cí men.
A tá jé koz ta tás tar tal ma a www.apex-mm.hu hon la pon
az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá ig fo lya ma to san hoz zá -
fér he tõ.

– Az aján lat el ké szí té sé vel és be nyúj tá sá val kap cso la tos
összes költ ség az aján lat te võt ter he li. Az el já rás ered mé -
nyé tõl füg get le nül az aján lat ké rõ nem te he tõ fe le lõs sé az
aján lat té tel költ sé ge i vel kap cso lat ban.

– Az aján lat nak tar tal maz nia kell az aján lat te võ ki fe je zett
nyi lat ko za tát az aján la ti fel hí vás fel té te le i re, szer zõ dés
tel je sí té sé re és a kért el len szol gál ta tás ra.

– Az aján lat te võ nek az aján la tá ban nyi lat koz nia kell a Kbt.
71. § (1) be kez dé sé re vo nat ko zó an, ak kor is, ha nincs
ilyen al vál lal ko zó.

– Az aján lat ban min den irat anyag nak ere de ti nek vagy köz -
jegy zõ ál tal hi te le sí tett má so la tú nak kell len ni.

– Az aján lat ké rõ az el já rás ban a Kbt. 83. § (1) be kez dé se
sze rin ti hi ány pót lá si le he tõ sé get nem biz to sí t.

– Amennyi ben az el já rás ban a kö vet ke zõ leg ked ve zõbb
aján la tot te võ nek mi nõ sí tett aján lat te võ meg je lö lé sé re sor 
ke rül, a nyer tes vissza lé pé se ese tén az aján lat ké rõ ve le kö t 
szer zõ dést [91. § (2) be kez dé se].

VI.5) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA: 
2004/10/27 (év/hó/nap)

A. MEL LÉK LET

1.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN 
SZE REZ HE TÕK BE
Szer ve zet: Apex-MM Kft.
Cím zett: Sza bó Ju dit
Cím: Batt hy ány u. 68.
Pos tai irá nyí tó szám: 1161
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 401-0808
Te le fax: 401-0806
E-ma il: apex@apex-mm.hu
In ter net cím (URL): www.apex-mm.hu

1.3) A DO KU MEN TÁ CIÓ A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN SZE -
REZ HE TÕ BE
Szer ve zet: Apex-MM Kft.
Cím zett: Sza bó Ju dit
Cím: Batt hy ány u. 68.
Pos tai irá nyí tó szám: 1161
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 401-0808
Te le fax: 401-0806
E-ma il: apex@apex-mm.hu
In ter net cím (URL): www.apex-mm.hu

1.4) AZ AJÁN LA TO KAT/RÉSZ VÉ TE LI JE LENT KE ZÉ -
SE KET A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL BE NYÚJ TA NI
Szer ve zet: Apex-MM Kft.
Cím zett: Sza bó Ju dit
Cím: Batt hy ány u. 68.
Pos tai irá nyí tó szám: 1161
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 401-0808
Te le fax: 401-0806
E-ma il: apex@apex-mm.hu
In ter net cím (URL): www.apex-mm.hu

 

Heves Megyei Önkormányzat
Markhot Ferenc Kórház-Rendelõintézet
egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

(9462/2004)

Épí té si be ru há zás: –
Áru be szer zés: X
Szol gál ta tás: –

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ
I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍ ME
Szer ve zet: He ves Me gyei Ön kor mány zat 
Mark hot Fe renc Kór ház-Ren de lõ in té zet
Cím zett: dr. Lász ló né Sal lai Ág nes gaz da sá gi igaz ga tó
Cím: Szé che nyi u. 27–29. Pf. 15
Pos tai irá nyí tó szám: 3300
Vá ros/Köz ség: Eger
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 36/412-907
Te le fax: 36/412-459
E-ma il: gaz dig@mfkh.hu
In ter net cím (URL): –

I.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN
SZE REZ HE TÕK BE
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: X
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet

I.3) A DO KU MEN TÁ CIÓ A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN SZE -
REZ HE TÕ BE (adott eset ben)
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: X
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet
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I.4) AZ AJÁN LA TO KAT A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL
BE NYÚJ TA NI
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: X
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet 

I.5) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ TÍ PU SA
Köz pon ti költ ség ve té si szerv: –
Egyéb: X

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA
II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS

II.1.1) Épí té si be ru há zás ra irá nyuló szer zõ dés (épí té si be ru -
há zás ese tén)

Ki vi te le zés: –
Ter ve zés és ki vi te le zés: –
Ki vi te le zés bár mi lyen esz köz zel, mó don, az aján lat ké rõ ál tal 

meg ha tá ro zott  kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ en: –

II.1.2) Áru be szer zés re irá nyuló szer zõ dés tí pu sa (áru be -
szer zés ese tén)

Adás vé tel: X
Bér let: –
Lí zing: –
Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: –

II.1.3) Szol gál ta tás meg ren de lés re irá nyuló szer zõ dés tí pu sa
(szol gál ta tás meg ren de lés ese tén)

II.1.4) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés 
Szál lí tá si szer zõ dés.

II.1.5) A szer zõ dés meg ha tá ro zá sa/tár gya (a foly ta tás hoz
szük ség sze rint hasz nál jon to váb bi la po kat) 

Az ezen aján lat té te li fel hí vás alap ján le bo nyo lí tás ra ke rü lõ
köz be szer zé si el já rás ke re té ben az aján lat ké rõ a szer zõ dés ha -
tály ba lé pé sé tõl szá mí tott egy év ben szük sé ges 337.740 db köt -
szert kí ván ja meg vá sá rol ni.

II.1.6) A tel je sí tés he lye 
He ves Me gyei Ön kor mány zat Mark hot Fe renc Kór ház-Ren -

de lõ in té zet 3300 Eger, Ár va köz 1. szám alat ti te lep he lyén lé võ
gyógy szer tá ra

NUTS-kód: HU 312

II.1.7) Nó menk la tú ra

II.1.7.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék 
Fõ tárgy: 
33.14.11.14-2
To váb bi tár gyak: 
33.14.11.19-7
33.14.11.13-5
33.14.11.12-8
21.22.21.10-9
33.14.11.11-1
33.14.11.15-9
33.14.11.16-6

II.1.8) Ré szek re tör té nõ aján lat té tel (a ré szek re vo nat ko zó
rész le tes in for má ci ók meg adá sá hoz a B. mel lék let bõl szük ség
sze rint több pél dány hasz nál ha tó)

NEM: –
IGEN: X
Aján la tok be nyújt ha tók: 
egy rész re: –
több rész re: X
va la mennyi rész re: –

II.2) A SZER ZÕ DÉS SZE RIN TI MENNYI SÉG

II.2.1) Tel jes mennyi ség (va la mennyi részt és op ci ót be le -
ért ve, adott eset ben)

I. Nem ste ril mull ala pú köt sze rek 10 té tel, össze sen
216 900 db

II. Nem szõtt ala pú seb fe dõ pár na 1 té tel, össze sen 5000 db,
III. Ru gal mas pó lya 2 té tel, össze sen 12 000 db
IV. Gipsz pó lyák, gipsz alá bé le lõk 4 té tel, össze sen 13 060 db
V. Nem ste ril nõ gyó gyá sza ti be tét 1 té tel, össze sen

22 000 db.
VI. Ste ril ka nül rög zí tõk 2 té tel, össze sen 8400 db
VII. Vat ták 6 té tel, össze sen 8000 db
VI II. Spe ci á lis köt sze rek „szi get köt sze rek” 6 té tel, össze sen

39 500 db
IX. Spe ci á lis köt sze rek „egyéb” 10 té tel, össze sen 2540 db
X. Ste ril mû té ti és ki egé szí tõ tör lõ szet tek 41 té tel, össze sen

10 340 db
A meg ren de lés re ke rü lõ mennyi ség az aján la ti do ku men tá ci -

ó ban fog lal tak tól ±25%-k al el tér het.
A rész le tes spe ci fi ká ci ót és mennyi sé get az aján la ti do ku -

men tá ció tar tal maz za.

II.2.2) Vé te li jog (op ció) (adott eset ben). Le írá sa és gya kor -
lá sá nak le het sé ges ide je (le he tõ ség sze rint): –

II.3) A SZER ZÕ DÉS IDÕ TAR TA MA VAGY A BE FE JE -
ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE
Idõ tar tam: a szer zõ dés kö tés tõl szá mít va 12 hó nap

III. SZA KASZ: JO GI, GAZ DA SÁ GI, PÉNZ ÜGYI ÉS
MÛ SZA KI IN FOR MÁ CI ÓK

III.1) A SZER ZÕ DÉS RE VO NAT KO ZÓ FEL TÉ TE LEK

III.1.1) A szer zõ dést biz to sí tó mel lék kö te le zett sé gek (adott
eset ben) 

Ké se del mi, meg hi ú su lá si és hi bás tel je sí té si köt bér.

III.1.2) Fõ fi nan szí ro zá si és fi ze té si fel té te lek és/vagy hi vat -
ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek re

Aján lat ké rõ a le szál lí tás ra ke rü lõ ter mé kek el len ér té két az
aján la ti do ku men tá ci ó ban rög zí tett fel té te lek kel, az aján lat ké rõ
ál tal iga zol tan tel je sí tett rész szám lák el len szol gál ta tá sát a tel je -
sí tés tõl szá mí tott 30 na pon be lül át uta lás sal tel je sí ti.

Fen ti ek nél ked ve zõbb fi ze té si fel té te lek re aján lat te võ te het
aján la tot.

III.1.3) A kö zös aján la tot te võ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó
gaz da sá gi tár sa ság, illetve jo gi sze mély (adott eset ben)

A nyer tes kö zös aján lat te võk tõl gaz da sá gi tár sa ság lét re ho -
zá sá nak meg kö ve te lé se: aján lat ké rõ több aján lat te võ ese tén tõ -
lük gaz da sá gi tár sa ság lét re ho zá sát nem kö ve te li meg, de ar ra
igényt tar t, hogy kö zös vál lal ko zás ese tén szer zõ dé sük tel je sí té -
sé ért egye tem le ges fe le lõs sé get vál lal ja nak.

III.2) RÉSZ VÉ TE LI FEL TÉ TE LEK

III.2.1) Az aján lat te võ sze mé lyes hely ze té re vo nat ko zó ada -
tok (ki zá ró okok) (adott eset ben), to váb bá a mi ni má li san meg -
kö ve telt pénz ügyi és gaz da sá gi, va la mint mû sza ki, illetve szak -
mai al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok, az al kal mas -
sá got ki zá ró té nye zõk

Az el já rás ban nem le het aján lat te võ vagy a 71. § (1) be kez -
dés b) pont alap ján al vál lal ko zó az, aki vel szem ben a 60. § (1)
be kez dés a)–f) pont jai fenn áll nak.
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Az el já rás ban nem le het aján lat te võ vagy 10% mér ték fö löt t
igény be ve en dõ al vál lal ko zó az, aki vel szem ben a 61. § (1) be -
kez dés a)–d) pont jai sze rin ti, va la mint a 62. § (1) be kez dés
a)–b) pont jai sze rin ti ki zá ró okok fenn áll nak.

Al kal mat lan az aján lat te võ, ha
– szám lá ján 2003. év ben volt 60 na pot meg ha la dó sor ban

ál lás, vagy több szö ri (több mint 3 eset ben) 1 hó na pot el -
érõ sor ban ál lás volt,

– szám vi te li jog sza bá lyok sze rin ti be szá mo ló já ból 2003.
év ben vesz te ség ál la pít ha tó meg,

– a meg aján lott ter mék re aján lat te võ nem ren del ke zik for -
ga lom ba ho za ta li en ge déllyel,

– a meg aján lott ter mék re vo nat ko zó an nem ren del ke zik
2002. és 2003. év ben leg alább há rom fek võ be teg in téz -
mény tõl szár ma zó szál lí tá si re fe ren ci á val úgy, hogy azon
be lül nem ren del ke zik 2002., 2003. év ben éven ként leg -
alább 1 db egész ség ügyi fek võ be teg in téz mény tõl szár -
ma zó re fe ren cia iga zo lás sal,

– ter mék le írá sá ba fog lalt fel té te lek, pa ra mé te rek nem fe lel -
nek meg a do ku men tá ci ó ban fog lalt rész le tes szak mai kö -
ve tel mé nyek nek,

– ter mék min tá ja nem fe le l meg a do ku men tá ci ó ban elõ írt
kö ve tel mé nyek nek,

– gyár tás ra vo nat ko zó mi nõ ség ügyi rend szer meg lé tét iga -
zo ló ta nú sít vány má so la tá nak, va la mint a be szer zés tár -
gya sze rin ti ter mé kek gyár tá sá ra vo nat ko zó au di tált mi -
nõ ség biz to sí tá si rend szer rõl az akk re di tá ló ál tal ki ál lí tott
is mer te tés csa to lá sá nak a hi á nya.

III.2.1.1) Jo gi hely zet (ki zá ró okok) – a meg kö ve telt iga zo -
lá si mód (adott eset ben)

– Az aján lat te võ nek az aján lat ban a Kbt. 299. § (3) be kez dé -
se sze rint kell nyi lat koz nia, hogy a 60. § (1) be kez dés
a)–f) pont ja i ban, va la mint a 61. § (1) be kez dés a)–d) pont -
ja i ban és a 62. § (1) be kez dés a) pont ban fog lalt ki zá ró
okok aján lat te võ és a 10% mér té ket meg ha la dó al vál lal -
ko zó te kin te té ben nem áll nak fenn.

– Az aján lat te võ nek az aján lat ban a Kbt. 299. § (3) be kez dé -
se sze rint kell nyi lat koz nia, hogy nem ál l a 61. § (1) be -
kez dés d) pont já ban meg ha tá ro zott ki zá ró ok ha tá lya alatt.

III.2.1.2) Pénz ügyi és gaz da sá gi al kal mas ság – a meg kö ve -
telt iga zo lá si mód

– A szám la ve ze tõ pénz in té zet 90 nap nál nem ré geb bi nyi -
lat ko za ta az aján lat te võ fi ze tõ ké pes sé gé nek meg íté lé sé -
hez az aláb bi tar ta lom mal:

– mi ó ta ve ze ti a vál lal ko zó szám lá ját, azon volt-e 2003. év -
ben 60 na pot meg ha la dó sor ban ál lás, vagy több szö ri
(több mint 3 eset ben) 1 hó na pot el érõ sor ban ál lás.

– 66. § (1) be kez dés b) pont sze rin ti be szá mo ló be nyúj tá sa
2003. év rõl.

III.2.1.3) Mû sza ki, illetve szak mai al kal mas ság – a meg kö -
ve telt iga zo lá si mód

– 67. § (1) be kez dés a) pont és 68. § (1) be kez dés a)–b) pont 
alap ján 2002. és 2003. év leg je len tõ sebb szál lí tá sa i nak is -
mer te té se, 2002. és 2003. év ben éven ként leg alább egy
egész ség ügyi fek võ be teg in téz mény tõl szár ma zó re fe ren -
cia iga zo lás.

– A 67. § (1) be kez dés e) pont alap ján a meg aján lott ter mé -
kek re a ma gyar or szá gi for ga lom ba ho za tal hoz szük sé ges
ér vé nyes OR KI en ge dély vagy a 47/1999. (X. 6.) EüM
ren de let sze rin ti meg fe le lõ sé gi ta nú sít vá nyok csa to lá sa.

– Gyár tás ra vo nat ko zó mi nõ ség ügyi rend szer meg lé tét iga -
zo ló ta nú sít vány má so la ta, va la mint a be szer zés tár gya
sze rin ti ter mé kek gyár tá sá ra vo nat ko zó au di tált mi nõ ség -
biz to sí tá si rend szer rõl az akk re di tá ló ál tal ki ál lí tott is mer -
te tés csa to lá sa.

– Meg aján lott ter mék rõl ter mék le írás vagy pros pek tus csa -
to lá sa ma gyar nyel ven. 

– Meg aján lott ter mé kek bõl ter mék min ta csa to lá sa.

III.2.1.4) Egyéb in for má ci ók (adott eset ben)
– Aján lat te võ kö te les kü lön nyi lat ko za tot ten ni ar ra vo nat -

ko zó an, hogy va la mennyi pénz for gal mi szám lá já ról be -
csa tol ta a fel hí vás III.2.1.2) pont já ban pénz ügyi al kal -
mas ság iga zo lá sá ra elõ írt tar ta lom mal bí ró pénz in té ze ti
nyi lat ko za tot.

– A 71. § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti nyi lat ko za tot csa -
tol ni kell.

III.3) KÜ LÖN LE GES FEL TÉ TE LEK

III.3.1) A szol gál ta tás tel je sí té se egy bi zo nyos fog lal ko zás -
hoz (kép zett ség hez) van-e köt ve?

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS
IV.1) AZ EL JÁ RÁS TÍ PU SA
Tár gya lás nél kü li: X

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
(A) A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás
vagy:
(B) Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat: X
B1) A kö vet ke zõ rész szem pon tok és súly szá mok alap ján:
rész szem pon tok súly szá mok
1. aján lott ár 10
2. ár tar tás 4

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám

83-35-27/04

IV.3.2) A do ku men tá ció be szer zé sé nek fel té te lei (adott eset -
ben)

A do ku men tá ció be szer zé sé nek ha tár ide je: 2004/12/06 
Ár (adott eset ben): 60 000 + áfa
Pénz nem: HUF
A fi ze tés fel té te lei és mód ja: az át vé telt meg elõ zõ át uta lá so -

kat aján lat ké rõ OTP Eg ri Igaz ga tó sá gá nál ve ze tett 11739009-
 15379212 szá mú bank szám lá já ra kell tel je sí te ni az el já rás tár -
gyá nak és a be fi ze tés jog cí mé nek fel tün te té sé vel.

A do ku men tá ció ren del ke zés re bo csá tá sá nak mód ja: a do ku -
men tá ció ki zá ró lag a fi ze tést iga zo ló bank i bi zony la tok be mu -
ta tá sa el le né ben ke rül át adás ra mun ka na po kon 9.00–14.00 órá -
ig, az aján lat té te li ha tár idõ nap ján 9.00–11.00 órá ig.

IV.3.3) Az aján lat té te li ha tár idõ
2004/12/06
Idõ pont: 11.00 óra be ér ke zõ leg

IV.3.4) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aján la tok be -
nyújt ha tók 

Az aján lat té tel nyelv e: ma gyar, az aján lat tár gyá nak pros pek -
tu sa it is ma gyar nyel ven kér jük be nyúj ta ni.

IV.3.5) Az aján la ti kö tött ség mi ni má lis idõ tar ta ma (tár gya -
lás nél kü li el já rás ese tén)

60 nap az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá tól szá mít va
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IV.3.6) Az aján la tok fel bon tá sá nak fel té te lei

IV.3.6.1) Az aján la tok fel bon tá sán je len lét re jo go sult sze mé -
lyek

Az aján la tok fel bon tá sa kor az aján lat ké rõ ál tal ala kí tott bi -
zott ság tag ja in kí vül az aján lat te võ kép vi se lõi és az ál ta luk
meg hí vot tak, to váb bá a köz be szer zé si ta nács tag jai, va la mint az 
ál ta luk meg hí vot tak, és aján lat ké rõ fel ügye le ti szer vé nek (He -
ves Me gyei Ön kor mány zat) kép vi se lõi, il le tõ leg a jog sza bály -
ban er re fel jo go sí tott sze mé lyek le het nek je len.

IV.3.6.2) Dá tum, idõ pont, hely
Dá tum: 2004/12/06
Idõ pont: 11.00 óra
Hely: aján lat ké rõ fõ igaz ga tói ta nács ter me, 3300 Eger, Szé -

che nyi út 27–29. 04/A ép. I. em.

VI. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK
VI.1) A HIRDETMÉNY NEM KÖTELEZÕ JELLEGÛ?
NEM: X
IGEN: –

VI.2) ADOTT ESET BEN KÉR JÜK FEL TÜN TET NI,
HOGY A KÖZ BE SZER ZÉS IS MÉT LÕ DÕ JEL LE GÛ-E
ÉS A TO VÁB BI HIR DET MÉ NYEK KÖZ ZÉ TÉ TE LÉ NEK 
TER VE ZETT IDE JÉT 

VI.3) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: X
IGEN: –
Ha igen, kér jük fel tün tet ni a pro jekt/prog ram ne vét és bár -

mely egyéb hasz nál ha tó hi vat ko zá si ada tot

VI.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK
1) A hi ány pót lás le he tõ sé ge vagy annak ki zá rá sa: aján lat ké -

rõ a 83. § (1)–(2) be kez dé se alap ján le he tõ sé get biz to sí t a hi -
ány pót lás ra az aján lat te võk szá má ra.

2) Az ered mény hir de tés idõ pont ja: 2004/12/20 11.00 óra
A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja: 2005/01/04 11.00 óra
3) A tár gya lás le foly ta tá sá nak me ne te és az aján lat ké rõ ál tal

elõ írt alap ve tõ sza bá lyai, az el sõ tár gya lás idõ pont ja (ki vé ve, ha 
az el já rás tár gya lás nél kü li)

4) A bí rá lat so rán ad ha tó pont szám va la mennyi rész szem -
pont ese té ben: 1–10-ig.

Min d a két rész szem pon ton be lül az ér té ke lé si pont szám ará -
nyo sí tás sal ke rül ki szá mí tás ra. En nek so rán az egyes aján la tok
rész szem pon ton kén ti tar tal mi ele me az adott rész szem pon ton
be lül a meg aján lott leg jobb tar tal mi elem hez ke rül ará nyo sí tás ra.

5) Az aján la tot alá író sze mély alá írá si cím pél dá nyát csa tol ni 
kell.

6) Csa tol ni kell a for gal ma zá si jo go sult sá got a nem köz vet -
len gyár tók ál ta li for gal ma zás ese tén.

7) Rész aján lat te he tõ a ró mai szám mal je lölt ter mék cso por -
tok ra a ter mék cso port nál meg ha tá ro zott tel jes mennyi ség re.
A ter mék cso por ton be lü li té te len kén ti bon tás nem le het sé ges.

8) Aján lat ké rõ el fo gad al ter na tív aján la to kat. Az aján la tok
ez eset ben jól el kü lö nít he tõk le gye nek.

9) Ha aján lat ké rõ az ered mény hir de tés kor a má so dik leg -
ked ve zõbb nek mi nõ sí tett aján lat te võt is meg ha tá roz za, a nyer -
tes vissza lé pé se ese tén az zal köt szer zõ dést.

10) To váb bi in for má ci ók írás ban a gaz da sá gi igaz ga tó sá gon
sze rez he tõk be. Aján lat ké rõ a do ku men tá ci ón kí vül to váb bi tá jé -
koz ta tást a Kbt. 56. § (1)–(3) be kez dé sé vel össz hang ban ajánl fel.

11) Az aján la to kat a „Köt szer pá lyá zat” fel irat tal el lá tott,
zárt bo rí ték ban, 5 pél dány ban (1 ere de ti, 4 má so lat) kell be -
nyúj ta ni.

12) Az aján lat min den ol da lát ol dal szá mo zás sal és a csa tolt
alá írá si cím pél dány sze rint cég jegy zés re jo go sult sze mély sa -
ját ke zû kéz je gyé vel szük sé ges el lát ni.

13) Az ér vé nyes aján lat adás fel té te le az aján la ti do ku men tá -
ció meg vá sár lá sa.

14) X. ter mék cso port ra tör té nõ aján lat té tel ese tén csa tol ni
kér jük:

– kül sõ ellen õr zõ la bor tól szár ma zó iga zo lás, hogy a ter mé -
kek mik ro bi o ló gi ai tisz ta sá ga meg fe lel a Ma gyar Gyógy -
szer könyv Ph. HG.VII. vo nat ko zó elõ írá sa i nak,

– au di tált mi nõ ség ügyi el já rás alap ján kül sõ szer ve zet tõl
szár ma zó, a meg aján lott köt szer ste ri le zé sét vég zõ be ren -
de zés mi nõ ség ügyi vizs gá la tát iga zo ló do ku men tu mok,

– a meg fe le lõ tisz ta sá gú és rend sze re sen el len õr zött gyár tá -
si kör nye zet rõl kül sõ akk re di tált szer ve zet tõl szár ma zó
iga zo lás,

– gyár tói nyi lat ko zat, hogy az au di tált el já rás alap ján a té te -
len kén ti ste ri li tás-vizs gá lat rend sze re sen meg tör té nik, és
er rõl min den eset ben jegy zõ könyv is ké szül.

15) Aján lat te võ nek nyi lat koz nia kell ar ra vo nat ko zó an,
hogy a ter mé kek szál lí tá sát a meg ren de lés tõl szá mít va mennyi
idõn be lül tel je sí ti.

VI.5) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA: 
2004/10/22 (év/hó/nap)

B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CI ÓK

A RÉSZ szá ma: I.

1) Nó menk la tú ra

1.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
33.14.11.14-2

2) A rész meg ha tá ro zá sa: nem ste ril mull ala pú köt sze rek
Rész aján lat te he tõ a ró mai szám mal je lölt rész re. A ré szen

be lül té te len kén ti bon tás nem le het sé ges.

3) Mennyi ség: 216 900 db

4) El té rõ kez dé si/tel je sí té si ha tár idõ fel tün te té se (adott eset -
ben)

A RÉSZ szá ma: II.

1) Nó menk la tú ra

1.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
33.14.11.19-7

2) A rész meg ha tá ro zá sa: nem szõtt ala pú seb fe dõ pár na
Rész aján lat te he tõ a ró mai szám mal je lölt rész re. A ré szen

be lül té te len kén ti bon tás nem le het sé ges.

3) Mennyi ség: 5000 db

4) El té rõ kez dé si/tel je sí té si ha tár idõ fel tün te té se (adott eset -
ben)

A RÉSZ szá ma: III.

1) Nó menk la tú ra

1.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
33.14.11.13-5
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2) A rész meg ha tá ro zá sa: ru gal mas pó lya
Rész aján lat te he tõ a ró mai szám mal je lölt rész re. A ré szen

be lül té te len kén ti bon tás nem le het sé ges.

3) Mennyi ség: 12 000 db

4) El té rõ kez dé si/tel je sí té si ha tár idõ fel tün te té se (adott eset -
ben)

A RÉSZ szá ma: IV.

1) Nó menk la tú ra

1.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
33.14.11.12-8

2) A rész meg ha tá ro zá sa: gipsz pó lyák, gipsz alá bé le lõk
Rész aján lat te he tõ a ró mai szám mal je lölt rész re. A ré szen

be lül té te len kén ti bon tás nem le het sé ges.

3) Mennyi ség: 13 060 db

4) El té rõ kez dé si/tel je sí té si ha tár idõ fel tün te té se (adott eset -
ben)

A RÉSZ szá ma: V.

1) Nó menk la tú ra

1.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
21.22.21.10-9

2) A rész meg ha tá ro zá sa: nem ste ril nõ gyó gyá sza ti be tét
Rész aján lat te he tõ a ró mai szám mal je lölt rész re. A ré szen

be lül té te len kén ti bon tás nem le het sé ges.

3) Mennyi ség: 22 000 db

4) El té rõ kez dé si/tel je sí té si ha tár idõ fel tün te té se (adott eset -
ben)

A RÉSZ szá ma: VI.
1) Nó menk la tú ra

1.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
33.14.11.11-1

2) A rész meg ha tá ro zá sa: ste ril ka nül rög zí tõk
Rész aján lat te he tõ a ró mai szám mal je lölt rész re. A ré szen

be lül té te len kén ti bon tás nem le het sé ges.

3) Mennyi ség: 8400 db

4) El té rõ kez dé si/tel je sí té si ha tár idõ fel tün te té se (adott eset -
ben)

A RÉSZ szá ma: VII.

1) Nó menk la tú ra

1.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
33.14.11.15-9

2) A rész meg ha tá ro zá sa: vat ták
Rész aján lat te he tõ a ró mai szám mal je lölt rész re. A ré szen

be lül té te len kén ti bon tás nem le het sé ges.

3) Mennyi ség: 8000 db

4) El té rõ kez dé si/tel je sí té si ha tár idõ fel tün te té se (adott eset -
ben)

A RÉSZ szá ma: VI II.

1) Nó menk la tú ra

1.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
33.14.11.11-1

2) A rész meg ha tá ro zá sa: spe ci á lis köt sze rek „szi get köt sze -
rek”

Rész aján lat te he tõ a ró mai szám mal je lölt rész re. A ré szen
be lül té te len kén ti bon tás nem le het sé ges.

3) Mennyi ség: 39 500 db

4) El té rõ kez dé si/tel je sí té si ha tár idõ fel tün te té se (adott eset -
ben)

A RÉSZ szá ma: IX.

1) Nó menk la tú ra

1.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
33.14.11.11-1

2) A rész meg ha tá ro zá sa: spe ci á lis köt sze rek „egyéb”
Rész aján lat te he tõ a ró mai szám mal je lölt rész re. A ré szen

be lül té te len kén ti bon tás nem le het sé ges.

3) Mennyi ség: 2540 db

4) El té rõ kez dé si/tel je sí té si ha tár idõ fel tün te té se (adott eset -
ben)

A RÉSZ szá ma: X.

1) Nó menk la tú ra

1.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
33.14.11.16-6

2) A rész meg ha tá ro zá sa: ste ril mû té ti és ki egé szí tõ tör lõ -
szet tek

Rész aján lat te he tõ a ró mai szám mal je lölt rész re. A ré szen
be lül té te len kén ti bon tás nem le het sé ges.

3) Mennyi ség: 10 340 db

4) El té rõ kez dé si/tel je sí té si ha tár idõ fel tün te té se (adott eset -
ben)

 

Magyar Televízió Rt.
egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

(9285/2004)

Épí té si be ru há zás: –
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: –

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ
I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍ ME
Szer ve zet: Ma gyar Te le ví zió Rt.

17064 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2004. XI. 3.) 126. szám



Cím zett: Be ru há zá si Osz tály
Cím: Ku ni gun da u. 41–43.
Pos tai irá nyí tó szám: 1037
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 437-6012
Te le fax: 437-6331
E-ma il: spet@mtv.hu
In ter net cím (URL): www.mtv.hu

I.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN
SZE REZ HE TÕK BE
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: X
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet

I.3) A DO KU MEN TÁ CIÓ A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN SZE -
REZ HE TÕ BE (adott eset ben)
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: X
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet

I.4) AZ AJÁN LA TO KAT A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL
BE NYÚJ TA NI
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: X
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet 

I.5) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ TÍ PU SA
Köz pon ti költ ség ve té si szerv: –
Egyéb: X

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA
II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS

II.1.1) Épí té si be ru há zás ra irá nyuló szer zõ dés (épí té si be ru -
há zás ese tén)

Ki vi te le zés: –
Ter ve zés és ki vi te le zés: –
Ki vi te le zés bár mi lyen esz köz zel, mó don, az aján lat ké rõ ál tal 

meg ha tá ro zott  kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ en: –

II.1.2) Áru be szer zés re irá nyuló szer zõ dés tí pu sa (áru be -
szer zés ese tén)

Adás vé tel: –
Bér let: X
Lí zing: –
Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: –

II.1.3) Szol gál ta tás meg ren de lés re irá nyuló szer zõ dés tí pu sa
(szol gál ta tás meg ren de lés ese tén)

Szol gál ta tá si ka te gó ria: –

II.1.4) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés 
2004. évi nõi ké zi lab da EB köz ve tí té sé hez esz kö zök bér lete.

II.1.5) A szer zõ dés meg ha tá ro zá sa/tár gya (a foly ta tás hoz
szük ség sze rint hasz nál jon to váb bi la po kat)

Bér le ti szer zõ dés
MTV Rt. meg lé võ 2 db köz ve tí tõ ko csi esz köz park rend szer -

hez il lesz ke dõ bõ ví té se az EB ide je alatt, az aláb bi eszközök -
kel:

– 2 db Su per Slow Mo ti on Rend szer az aláb bi mû sza ki pa ra -
mé te rek kel (ka me ra, 70-es op ti ka és las sí tó)
– Chan nel inc lu des: CCU, 5" vf, RCP inc lu des 200 m

Fib re Ca bel
– 2 db 6 csa tor nás las sí tó + hang kár tya

– 1 db 55´ box lens & re mo te – Sony 370-es ka me rá hoz
A bé relt esz kö zök hely szí ni tá mo ga tá sá hoz 2 fõ szak em ber

biz to sí tá sa, a tel je sí tés ide je alatt.

II.1.6) A tel je sí tés he lye 
1054 Bu da pest, Sza bad ság tér 17.
NUTS-kód: –
II.1.7) Nó menk la tú ra

II.1.7.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék 
Fõ tárgy: 
32.32.00.00-2
To váb bi tár gyak: 
32.24.00.00-7
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.1.8) Ré szek re tör té nõ aján lat té tel (a ré szek re vo nat ko zó
rész le tes in for má ci ók meg adá sá hoz a B. mel lék let bõl szük ség
sze rint több pél dány hasz nál ha tó)

NEM: X
IGEN: –
Aján la tok be nyújt ha tók: 
egy rész re: –
több rész re: –
va la mennyi rész re: –

II.2) A SZER ZÕ DÉS SZE RIN TI MENNYI SÉG

II.2.1) Tel jes mennyi ség (va la mennyi részt és op ci ót be le -
ért ve, adott eset ben)

5 db rend szer 

II.2.2) Vé te li jog (op ció) (adott eset ben). Le írá sa és gya kor -
lá sá nak le het sé ges ide je (le he tõ ség sze rint): –

II.3) A SZER ZÕ DÉS IDÕ TAR TA MA VAGY A BE FE JE -
ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE
Idõ tar tam hó nap(ok)ban  és/vagy na pok ban 
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)
vagy: kez dés 2004/12/06 és/vagy be fe je zés 2004/12/20
(év/hó/nap)

III. SZA KASZ: JO GI, GAZ DA SÁ GI, PÉNZ ÜGYI ÉS
MÛ SZA KI IN FOR MÁ CI ÓK

III.1) A SZER ZÕ DÉS RE VO NAT KO ZÓ FEL TÉ TE LEK

III.1.1) A szer zõ dést biz to sí tó mel lék kö te le zett sé gek (adott
eset ben) 

Meg hi ú su lá si köt bér, mely az esz kö zök tel jes bér le ti idõ -
szak ra vo nat ko zó bér le ti dí já nak 50%-a.

III.1.2) Fõ fi nan szí ro zá si és fi ze té si fel té te lek és/vagy hi vat -
ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek re

Tel je sí tést kö ve tõ en ki ál lí tott szám la alap ján, a kéz hez vé tel -
tõl szá mí tott 30 na pon be lül át uta lás sal.

III.1.3) A kö zös aján la tot te võ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó
gaz da sá gi tár sa ság, illetve jo gi sze mély (adott eset ben)

III.2) RÉSZ VÉ TE LI FEL TÉ TE LEK

III.2.1) Az aján lat te võ sze mé lyes hely ze té re vo nat ko zó ada -
tok (ki zá ró okok) (adott eset ben), to váb bá a mi ni má li san meg -
kö ve telt pénz ügyi és gaz da sá gi, va la mint mû sza ki, illetve szak -
mai al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok, az alkalmas -
ságot ki zá ró té nye zõk

Ki zá ró okok: a Kbt. 60. § (1) be kez dé sé ben fog lalt, 61. §
(1) be kez dés a)–d) pont já ban és 62. § (1) be kez dé sé ben fog lalt
va la mely kö rül mény fenn ál lá sa.

Al kal mat lan az aján lat te võ, amennyi ben:
– bár mely bank szám lá ján 1 éven be lül 2 eset nél több ször

for dult elõ sor ban ál lás,
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– elõ zõ 2 év tel je sí té se i vel kap cso lat ban nem ren del ke zik
2 po zi tív tar tal mú re fe ren ci á val,

– a bér len dõ esz kö zök le írá sá nak, min ta pél dá nyá nak, il le tõ -
leg fény ké pé nek ere de ti sé gét az aján lat ké rõ fel hí vá sá ra
nem tud ja iga zol ni.

III.2.1.1) Jo gi hely zet (ki zá ró okok) – a meg kö ve telt iga zo -
lá si mód (adott eset ben)

Aján lat te võ nek nyi lat koz nia kell ar ról, hogy nem tar to zik a
Kbt. 60. § (1) be kez dé sé ben fog lalt, 61. § (1) be kez dés a)–d)
pont já ban fog lalt va la mely kö rül mény ha tá lya alá.

III.2.1.2) Pénz ügyi és gaz da sá gi al kal mas ság – a meg kö ve -
telt iga zo lá si mód

– Pénz ügyi in téz mény tõl szár ma zó – er rõl szóló – nyi lat ko -
zat tal, mely tar tal maz za, ne ve zett pénz in téz mény mi ó ta
ve ze ti aján lat te võ bank szám lá ját, és aján lat te võ bank -
szám lá ján az el múlt 1 éven be lül for dult-e elõ sor ban ál -
lás, ha igen hány al ka lom mal [66. § (1) be kez dés a) pont].

III.2.1.3) Mû sza ki, illetve szak mai al kal mas ság – a meg kö -
ve telt iga zo lá si mód

– Aján lat te võ elõ zõ 2 év (2002., 2003.) leg je len tõ sebb moz -
gó fény ké pé sze ti bér be adá sa i nak is mer te té se (leg alább az
el len szol gál ta tás össze ge, a tel je sí tés ide je, a szer zõ dést
kö tõ má sik fél meg ne ve zé se) [67. § (1) be kez dés a) pont].
Re fe ren cia iga zo lást a Kbt. 68. § (1) be kez dé sé ben fog -
laltaknak meg fe le lõ en kell be nyúj ta ni.

– A be szer zen dõ áru le írá sá val, min ta pél dá nyá nak, il le tõ leg 
fény ké pé nek be mu ta tá sá val, amely nek ere de ti sé gét az
aján lat ké rõ fel hí vá sá ra iga zol ni kell [Kbt. 67. § (1) be kez -
dés d) pont].

III.2.1.4) Egyéb in for má ci ók (adott eset ben): –

III.3) KÜ LÖN LE GES FEL TÉ TE LEK

III.3.1) A szol gál ta tás tel je sí té se egy bi zo nyos fog lal ko zás -
hoz (kép zett ség hez) van-e köt ve?

NEM: –
IGEN: –
Ha igen, a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zés re tör té nõ hi -

vat ko zás: –

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS
IV.1) AZ EL JÁ RÁS TÍ PU SA
Tár gya lás nél kü li: X
Tár gya lá sos: –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
(A) A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: X
vagy:
(B) Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat: –
B1) A kö vet ke zõ rész szem pon tok és súly szá mok alap ján: –

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám: –

IV.3.2) A do ku men tá ció be szer zé sé nek fel té te lei (adott eset -
ben)

A do ku men tá ció be szer zé sé nek ha tár ide je:
 / /  (év/hó/nap)
Ár (adott eset ben): –
Pénz nem: –
A fi ze tés fel té te lei és mód ja: –

IV.3.3) Az aján lat té te li ha tár idõ
2004/11/12 (év/hó/nap) vagy  nap
(a hir det mény fel adá sá tól szá mít va)
Idõ pont: 10.00 óra

IV.3.4) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aján la tok be -
nyújt ha tók 

Ma gyar

IV.3.5) Az aján la ti kö tött ség mi ni má lis idõ tar ta ma (tár gya -
lás nél kü li el já rás ese tén)

/ / -ig (év/hó/nap) vagy:
 hó nap és/vagy 20 nap

(az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá tól szá mít va)

IV.3.6) Az aján la tok fel bon tá sá nak fel té te lei

IV.3.6.1) Az aján la tok fel bon tá sán je len lét re jo go sult sze mé -
lyek

Aján lat ké rõk, aján lat te võk, va la mint az ál ta luk meg hí vott
sze mé lyek és kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott szer vek és
kép vi se lõ ik.

IV.3.6.2) Dá tum, idõ pont, hely
Dá tum: 2004/11/12 (év/hó/nap)
Idõ pont: 10.00 óra
Hely: 1037 Bu da pest, Ku ni gun da u. 41–43. II. eme let tár gya ló

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK
VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X
IGEN: –

VI.2) ADOTT ESET BEN KÉR JÜK FEL TÜN TET NI,
HOGY A KÖZ BE SZER ZÉS IS MÉT LÕ DÕ JEL LE GÛ-E
ÉS A TO VÁB BI HIR DET MÉ NYEK KÖZ ZÉ TÉ TE LÉ NEK 
TER VE ZETT IDE JÉT: – 

VI.3) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: X
IGEN: –
Ha igen, kér jük fel tün tet ni a pro jekt/prog ram ne vét és bár -

mely egyéb hasz nál ha tó hi vat ko zá si ada tot

VI.4) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK
1) A hi ány pót lás le he tõ sé ge vagy annak ki zá rá sa: hi ány pót -

lás ra aján lat ké rõ le he tõ sé get biz to sí t a Kbt. 83. §-ban fog lal tak
alap ján.

2) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja: 2004/11/25, 14.00
óra

3) A tár gya lás le foly ta tá sá nak me ne te és az aján lat ké rõ ál tal
elõ írt alap ve tõ sza bá lyai, az el sõ tár gya lás idõ pont ja (ki vé ve, ha 
az el já rás tár gya lás nél kü li): –

4) Ered mény hir de tés idõ pont ja: 2004/11/17, 10.00 óra
5) Aján lat hoz csa tol ni szük sé ges:
– ere de ti vagy köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett alá írá si cím pél -

dányt,
– szám la ve ze tõ pénz hin té ze te i nek fel so ro lá sát nyi lat ko zat

for má já ban,
– aján lat te võ nyi lat ko za tát Kbt. 70. § (1) be kez dé se sze rint,
– nyi lat ko za tot ar ról, hogy aján lat te võ a meg aján lott ter mé -

kek rõl té rí tés men te sen min ta pél dányt biz to sí t aján lat ké rõ
fel ké ré sé re az aján lat bon tás és az ered mény hir de tés kö -
zöt ti idõ szak ban, annak meg ál la pí tá sa ér de ké ben, hogy
aján lat te võ ál tal meg aján lott ter mé kek a mû sza ki doku -
mentációban fog lalt pa ra mé te rek nek meg fe lel nek-e.
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6) Az aján la ti fel hí vás sal kap cso lat ban to váb bi in for má ció
kér he tõ a Kbt. 56. §-a sze rint.

7) Aján lat ké rõ a nyer tes aján lat te võ vissza lé pé se ese tén a
kö vet ke zõ leg ked ve zõbb aján lat te võ vel kö t szer zõ dést.

8) Aján lat te võ nek a tar ta lom jegy zék kel és ol dal sor szá mo -
zás sal el lá tott aján la to kat az alá írás ra jo go sul tak ál tal cég sze rû -
en alá ír va (a be csa tolt ere de ti aján lat min den lap ját alá kell ír -
ni), ron cso lás men te sen nem bont ha tó zárt cso ma go lás ban, 1
ere de ti és 4 má so la ti nyom ta tott kö tött vagy össze fû zott pél -
dány ban, to váb bá elekt ro ni kus for má ban 5 pél dány ban (CD-n
vagy DVD-n) kell be nyúj ta nia.

Az aján la tok cso ma go lá sá nak kül ze tén fe l kell tün tet ni:
„Aján lat a 2004. évi nõi ké zi lab da EB köz ve tí té sé hez bé re len dõ 
esz kö zök re”, va la mint az „ere de ti” vagy „má so lat” fel ira tot, to -
váb bá az aján lat te võ ne vét, szék he lyét.

A zárt cso ma go lá son be lül kü lön, cég sze rû en alá írt nyi lat ko -
zat ban az aján lat te võ nek rög zí te ni kell a je len köz be szer zé si el -
já rás ban ki je lölt kap cso lat tar tó ter mé sze tes sze mély ne vét, el -
ér he tõ sé gét (te le fon- és fax szá mát, e-ma il cí mét).

Amennyi ben el té rés van az aján lat „ere de ti” és „má so la ti”
pél dá nya kö zött, az aján lat ké rõ az „ere de ti” pél dányt te kin ti
irány adó nak, a sze rint ál la pít ja meg az aján lat ér vé nyes sé gét,
bí rál ja el az aján lat te võk és al vál lal ko zó ik al kal mas sá gát. Aján -
lat ké rõ az aján la tok vizs gá la ta so rán fel hasz nál ja az elekt ro ni -
kus pél dá nyo kat, ezért az elekt ro ni kus pél dá nyo kat az „ere de ti” 
nyom ta tott pél dány pon tos má so la ta ként kell el ké szí te ni és be -
nyúj ta ni. Az elekt ro ni kus pél dá nyo kon nem le het a nyom ta tott
ere de ti pél dány hoz ké pest plusz adat, kép, in for má ció, illetve
nem le het ke ve sebb sem, min den ben meg kell egyez nie az ere -
de ti nyom ta tott pél dánnyal. El len ke zõ eset ben az aján lat ér -
vény te len.

9) Aján lat ké rõ ér vény te len nek te kin ti az aján la tot, amennyi -
ben a Kbt. 88. § (1)–(2) be kez dé sé ben fog lalt va la mely kö rül -
mény fenn áll, va la mint amennyi ben:

– aján lat te võ nem csa tolt aján la tá hoz 60 nap nál nem ré geb -
bi ere de ti, vagy hi te le sí tett alá írá si cím pél dányt,

– az aján lat mû sza ki tar tal ma, a meg aján lott esz kö zök funk -
ci o na li tá sa nem fe le l meg leg alább a je len aján la ti fel hí -
vás ban fog lal tak nak,

– aján lat te võ nem csa tol ta aján la tá hoz szám la ve ze tõ pénz -
in té ze te i nek fel so ro lá sát,

– aján lat te võ nem csa tolt aján la tá hoz min ta pél dány biz to sí -
tá sá ra vo nat ko zó nyi lat ko za tot.

VI.5) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA: 
2004/10/26 (év/hó/nap)

MÁV Kórház-Rendelõintézet
egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

(9328/2004)

Épí té si be ru há zás: –
Áru be szer zés: X
Szol gál ta tás: –

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRÕ
I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍ ME
Szer ve zet: MÁV Kór ház-Ren de lõ in té zet
Cím zett: Ko csis né Jó zsa Tün de gaz da sá gi igaz ga tó h.
Cím: Ver seg hy u. 6–8.
Pos tai irá nyí tó szám: 5001
Vá ros/Köz ség: Szol nok
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 56/524-666
Te le fax: 56/524-666
E-ma il: pen zugy.szmav@in vi tel.hu
In ter net cím (URL): –

I.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN
SZE REZ HE TÕK BE
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: –
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet: X

I.3) A DO KU MEN TÁ CIÓ A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN SZE -
REZ HE TÕ BE
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: –
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet: X

I.4) AZ AJÁN LA TO KAT A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL
BE NYÚJ TA NI
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: –
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet: X

I.5) AZ AJÁNLATKÉRÕ TÍPUSA
Köz pon ti költ ség ve té si szerv: –
Egyéb: X

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

II.1.2) Áru be szer zés re irá nyuló szer zõ dés tí pu sa (áru be -
szer zés ese tén)

Adás vé tel: X
Bér let: –
Lí zing: –
Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: –

II.1.5) A szer zõ dés meg ha tá ro zá sa/tár gya
Tej- és hús ipa ri ter mé kek adás vé te lé re vo nat ko zó szál lí tá si

szer zõ dés.

II.1.6) A tel je sí tés he lye
Aján lat ké rõ I.1) pont sze rin ti cí mén, élel me zé si osz tály

II.1.7) Nó menk la tú ra

II.1.7.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék: 
Fõ tárgy:
15.00.00.00-8
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.1.8) Ré szek re tör té nõ aján lat té tel
NEM: –
IGEN: X
Aján la tok be nyújt ha tók: 
egy rész re: X
több rész re: X
va la mennyi rész re: X

II.2) A SZERZÕDÉS SZERINTI MENNYISÉG

II.2.1) Tel jes mennyi ség (va la mennyi részt és op ci ót be le -
ért ve, adott eset ben)

A do ku men tá ci ó ban rész le te zett spe ci fi ká ci ó jú élel mi sze rek
be szer zé se 2 ter mék cso port ban (tej ter mék, hús ipa ri ter mék),
17 té tel so ron, 16 694 kg, 4902 l, 95 094 db.
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II.2.2) Vé te li jog (op ció) (adott eset ben). Le írá sa és gya kor -
lá sá nak le het sé ges ide je (le he tõ ség sze rint)

II.3) A SZER ZÕ DÉS IDÕ TAR TA MA VAGY A BE FE JE -
ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE
Idõ tar tam hó nap(ok)ban  és/vagy na pok ban 
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)
Be fe je zés: 2005. de cem ber 31.

III. SZA KASZ: JO GI, GAZ DA SÁ GI, PÉNZ ÜGYI ÉS
MÛ SZA KI IN FOR MÁ CI ÓK

III.1) A SZER ZÕ DÉS RE VO NAT KO ZÓ FEL TÉ TE LEK

III.1.1) A szer zõ dést biz to sí tó mel lék kö te le zett sé gek (adott
eset ben) 

III.1.2) Fõ fi nan szí ro zá si és fi ze té si fel té te lek és/vagy hi vat -
ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek re

30 nap tá ri na pon be lü li át uta lás sal tör té nik a szál lí tó ál tal be -
nyúj tott szám la ki egyen lí té se. Aján lat ké rõ en nél ked ve zõbb,
ma xi mum 120 na pos fi ze té si ha tár idõt is el fo gad.

III.1.3) A kö zös aján la tot te võ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó
gaz da sá gi tár sa ság, illetve jo gi sze mély (adott eset ben)

Nem szük sé ges

III.2.1) Az aján lat te võ/rész vé tel re je lent ke zõ sze mé lyes
hely ze té re vo nat ko zó ada tok (ki zá ró okok), to váb bá a mi ni má -
li san meg kö ve telt pénz ügyi és gaz da sá gi, va la mint mû sza ki,
illetve szak mai al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok,
az al kal mas sá got ki zá ró té nye zõk

Az el já rás ban nem le het aján lat te võ vagy a 71. § (1) be kez -
dés b) pont ja sze rin ti al vál lal ko zó az, aki vel szem ben a 60. §
(1) be kez dés a)–f) pont jai fenn áll nak.

– Az el já rás ban nem le het ajánlattevõ vagy a 71. § (1) be -
kez dés b) pont ja sze rin ti 10% mér ték fö löt t igény be ve en -
dõ al vál lal ko zó az, aki vel szem ben a 61. § (1) be kez dés
a)–d) pont jai sze rin ti, va la mint a 62. § (1) be kez dés
a)–b) pont jai sze rin ti ki zá ró okok fenn áll nak.

Al kal mat lan az aján lat te võ, ha:
– szám lá ján 2002., 2003. év ben 30 na pot meg ha la dó sor ban

ál lás volt,
– szám vi te li tör vény sze rin ti be szá mo ló ja alap ján bár mely

vizs gált év ben vesz te sé ges,
– 2001., 2002., 2003. évek ben nem ren del ke zik a meg aján -

lott tej- és hús ipa ri ter mék sze rin ti, leg alább 2 db re fe ren -
ci á val,

– áru le írá sa alap ján nem fe le l meg a do ku men tá ci ó ban elõ -
írt kö ve tel mé nyek nek,

– nem ren del ke zik a 67. § (1) be kez dés e) pont ja sze rin ti
HACCP-ta nú sít vánnyal.

III.2.1.1) Jo gi hely zet (ki zá ró okok) – a meg kö ve telt iga zo -
lá si mód

– Az aján lat te võ nek és a 10% mér té ket meg ha la dó al vál lal -
ko zó nak az aján lat ban a 299. § (3) be kez dés alap ján nyi -
lat ko za tot kell be nyúj ta ni ar ról, hogy a 60. § (1) be kez dés
a)–f) pont ja i ban és a 61. § (1) be kez dés a)–d) pont ja i ban
fog lalt ki zá ró okok aján lat te võ és a 10%-os mér té ket meg -
ha la dó al vál lal ko zó te kin te té ben nem áll nak fenn.

– Aján lat te võ nek és a Kbt. 71. § (1) be kez dés b) pont ja sze -
rin ti al vál lal ko zó já nak az aján lat ban nyi lat koz nia kell,
hogy nem tar to zik a Kbt. 62. § (1) be kez dés a) pont já ban
meg ha tá ro zott ki zá ró okok ha tá lya alá.

III.2.1.2) Pénz ügyi és gaz da sá gi al kal mas ság – a meg kö ve -
telt iga zo lá si mód

A szám la ve ze tõ pénz in té ze tek 90 nap nál nem ré geb bi nyi lat -
ko za ta az aján lat te võ fi ze tõ ké pes sé gé nek meg íté lé sé hez az
aláb bi tar ta lom mal:

– mi ó ta ve ze ti a vál lal ko zó szám lá ját,
– azon 2002., 2003. év ben volt-e 30 na pot meg ha la dó sor -

ban ál lás,
– a 66. § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti be szá mo ló be nyúj -

tá sa 2002., 2003. évek re.

III.2.1.3) Mû sza ki, illetve szak mai al kal mas ság – a meg kö -
ve telt iga zo lá si mód

– a 67. § (1) be kez dés a) pont ja és 68. § (1) be kez dés
a)–b) pont jai sze rin ti, 2001., 2002., 2003. évek leg je len -
tõ sebb szál lí tá sa i nak is mer te té se, leg alább 2 db, 60 nap nál 
nem ré geb bi kel te zé sû, tej- és hús ipa ri ter mék szál lí tá sá ra
vo nat ko zó re fe ren cia le vél,

– 67. § (1) be kez dés d) pont ja sze rin ti áru le írás,
– 67. § (1) be kez dés e) pont ja sze rin ti ta nú sí tó szer ve zet tõl

szár ma zó HACCP-ta nú sít vány csa to lá sa a 68. § (3) be -
kez dés ben fog lal tak kal össz hang ban.

III.2.1.4) Egyéb in for má ci ók
A 71. § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti nyi lat ko za tot csa tol ni

kell.

III.3) KÜ LÖN LE GES FEL TÉ TE LEK

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS
IV.1) AZ EL JÁ RÁS TÍ PU SA
Tár gya lás nél kü li: X
Tár gya lá sos: –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
(B) Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat: X
B1) A kö vet ke zõ rész szem pon tok és súly szá mok alap ján: X
rész szem pon tok súly szá mok
– aján la ti ár 10
– fi ze té si ha tár idõ 3

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám: 

SG-144

IV.3.2) A do ku men tá ció be szer zé sé nek fel té te lei
A do ku men tá ció be szer zé sé nek ha tár ide je 2004/11/22
(év/hó/nap)
Idõ pont: 
Ár (adott eset ben): 40 000 +25% áfa.
Pénz nem: HUF
A fi ze tés fel té te lei és mód ja: az át uta lá so kat az S & G Con -

sul ting Kft. K & H Bank Rt.-nél ve ze tett 10403428-34251421
szá mú szám lá já ra kell tel je sí te ni, az el já rás szá má nak (SG-144
élel mi sze rek) fel tün te té sé vel.

A do ku men tá ció ren del ke zés re bo csá tá sá nak mód ja: a do ku -
men tá ció mun ka na po kon 9.00–15.00 órá ig, az aján lat té te li ha -
tár idõ nap ján 9.00–11.00 órá ig ren del he tõ meg az A. mel lék let
1.2) pont já ban meg je lölt cí men, ame lyet a be fi ze tést iga zo ló
bank bi zony lat 269-2174-es fax szám ra tör té nõ meg kül dé sét kö -
ve tõ en pos tán kül di meg az aján lat ké rõ meg bí zott ja a bi zony lat
sze rin ti cím re.

IV.3.3) Az aján lat té te li ha tár idõ
2004/11/22 (év/hó/nap)
Idõ pont: 11.00 óra
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IV.3.4) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aján la tok be -
nyújt ha tók

Ki zá ró lag ma gyar

IV.3.5) Az aján la ti kö tött ség mi ni má lis idõ tar ta ma (tár gya -
lás nél kü li el já rás ese tén)

60 nap (az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá tól szá mít va)

IV.3.6) Az aján la tok fel bon tá sá nak fel té te lei

IV.3.6.1) Az aján la tok fel bon tá sán je len lét re jo go sult sze mé -
lyek

Aján lat ké rõ és aján lat te võk kép vi se lõi

IV.3.6.2) Dá tum, idõ pont, hely
Dá tum: 2004/11/22 (év/hó/nap)
Idõ pont: 11.00 óra
Hely: aján lat ké rõ I.1) pont sze rin ti cí mén, igaz ga tó sá gi tár -

gya ló.

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK
VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X
IGEN: –

VI.3) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: X
IGEN: –

VI.4) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK
1) A hi ány pót lás le he tõ sé ge vagy annak ki zá rá sa: az aján lat -

ké rõ a 83. § (2) be kez dés sze rin ti hi ány pót lás ra biz to sí t le he tõ -
sé get.

Az aján lat hoz mel lé kel ni kell az aján la tot alá író sze mély alá -
írá si cím pél dá nyát.

2) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja: 2004/12/13-án,
11.00 óra

3) A tár gya lás le foly ta tá sá nak me ne te és az aján lat ké rõ ál tal
elõ írt alap ve tõ sza bá lyai, az el sõ tár gya lás idõ pont ja (ki vé ve, ha 
az el já rás tár gya lás nél kü li)

4) Az ér té ke lés nél ad ha tó pont szám va la mennyi rész szem -
pont ese té ben: 1–10-ig. Va la mennyi rész szem pont nál a leg elõ -
nyö sebb aján lat kap ma xi má lis pont szá mot, a töb bi aján lat
pont szá ma ará nyo sí tás sal lesz meg ál la pít va.

A fi ze té si ha tár idõ mi ni mum 30, ma xi mum 120 nap le het.
5) Aján lat te võk nek 2005. de cem ber 31-ig fi xen kell tar ta ni -

uk ára i kat.

VI.5) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA:
2004/10/26 (év/hó/nap)

A. MEL LÉK LET

1.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN 
SZE REZ HE TÕK BE
Szer ve zet: S & G Con sul ting Kft.
Cím zett: Ste in Já nos
Cím: Szi nyei Mer se Pál u. 8.
Pos tai irá nyí tó szám: 1063
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 302-1280, 06-30-951-1421
Te le fax: 269-2174
E-ma il: ste in ja nos@axe le ro.hu
In ter net cím (URL): –

1.3) A DO KU MEN TÁ CIÓ A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN SZE -
REZ HE TÕ BE
Meg egye zik az 1.2) pont ban fog lal tak kal.

1.4) AZ AJÁN LA TO KAT A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL
BE NYÚJ TA NI
Szer ve zet: MÁV Kór ház-Ren de lõ in té zet
Cím zett: gaz da sá gi igaz ga tói tit kár ság
Cím: Ver seg hy u. 6–8.
Pos tai irá nyí tó szám: 5001
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 56/524-666
Te le fax: 56/524-666
E-ma il: pen zugy.szmav@in vi tel.hu
In ter net cím (URL): –

B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CI ÓK

A RÉSZ szá ma: 1

1) Nó menk la tú ra

1.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy:
15.00.00.00-8
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

2) A rész meg ha tá ro zá sa: élel mi sze rek be szer zé se. Rész -
aján lat ter mék cso por ton ként te he tõ, a ki írt tel jes mennyi ség re.

3) Mennyi ség: 2 ter mék cso port ban, 17 té tel so ron, 16 694 kg,
4902 l, 95 094 db.

 

Nagylók Község Önkormányzata
egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

(9157/2004)

Épí té si be ru há zás: X
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: –

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ
I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍ ME
Szer ve zet: Nagy lók Köz ség Ön kor mány za ta
Cím zett: Tóth Jó zsef pol gár mes ter
Cím: Hu nya di u. 1.
Pos tai irá nyí tó szám: 2435
Vá ros/Köz ség: Nagy lók
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 25/507-310
Te le fax: 25/507-311
E-ma il: nagy lok@en ter net.hu
In ter net cím (URL): –

I.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN
SZE REZ HE TÕK BE
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: X
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I.3) A DO KU MEN TÁ CIÓ A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN SZE -
REZ HE TÕ BE
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: X

I.4) AZ AJÁN LA TO KAT A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL
BE NYÚJ TA NI
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: X

I.5) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ TÍ PU SA
Köz pon ti költ ség ve té si szerv: –
Egyéb: X

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA
II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS

II.1.1) Épí té si be ru há zás ra irá nyuló szer zõ dés (épí té si be ru -
há zás ese tén)

Ki vi te le zés: –
Ter ve zés és ki vi te le zés: X
Ki vi te le zés bár mi lyen esz köz zel, mó don, az aján lat ké rõ ál tal 

meg ha tá ro zott  kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ en: –

II.1.2) Áru be szer zés re irá nyuló szer zõ dés tí pu sa (áru be -
szer zés ese tén)

Adás vé tel: –
Bér let: –
Lí zing: –
Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: –

II.1.3) Szol gál ta tás meg ren de lés re irá nyuló szer zõ dés tí pu sa
(szol gál ta tás meg ren de lés ese tén)

Szol gál ta tá si ka te gó ria: –

II.1.4) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés: – 

II.1.5) A szer zõ dés meg ha tá ro zá sa/tár gya
Szenny víz tisz tí tó te lep épí té sé re, va la mint a szük sé ges ki vi -

te li ter vek ké szí té sé re vo nat ko zó vál lal ko zá si szer zõ dés meg -
kö té se.

A köz sé gek ben szip pan tás sal össze gyûj tik a ke let ke zõ
szenny vi zet, me lyet a két köz ség kö zött, han to si kül te rü le ten
(5,35 ha) a te le pí tett szenny víz tisz tí tón ke resz tül ve zet ve kell
meg tisz tí ta ni, majd az elõ tisz tí tott szenny vi zet a te rü let re te le -
pí tett bak há tas nyár fa er dõ re ve zet ni. A te le pí tett er dõ ön tö zé sé -
vel ke rül vég le ges ár tal mat la ní tás ra a szenny víz.

II.1.6) A tel je sí tés he lye 
2434 Han tos, 010/5 hrsz.
NUTS-kód: –

II.1.7) Nó menk la tú ra

II.1.7.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék 
Fõ tárgy: 
45.25.20.00-8

II.1.8) Ré szek re tör té nõ aján lat té tel
NEM: X
IGEN: –

II.2) A SZER ZÕ DÉS SZE RIN TI MENNYI SÉG

II.2.1) Tel jes mennyi ség
A ki szol gált in gat la nok szá ma: 879 db; egye di ter ve zé sû ana -

e rob re ak tor tér rel, iszap ke ze lõ tér rel ren del ke zõ szenny víz tisz -
tí tó mû tárgy (rács sze mét és ho mok gyûj tõ, va la mint mé rõ ak ná -
val): 1 db; ki ve ze tõ csa tor na (DN150): 100,0 fm; te le pí tett
nyár fa er dõ szik kasz tó árok há ló zat tal: árok há ló zat: 4000,0 fm,

nyár fa er dõ: ~5 ha, ~700 db fa; útbur ko la tok, ja ví tá sok: 1900 m2

II.2.2) Vé te li jog (op ció) (adott eset ben). Le írá sa és gya kor -
lá sá nak le het sé ges ide je: –

II.3) A SZER ZÕ DÉS IDÕ TAR TA MA VAGY A BE FE JE -
ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE
Igé nyelt be fe je zé si ha tár idõ: 2005/05/31

III. SZA KASZ: JO GI, GAZ DA SÁ GI, PÉNZ ÜGYI ÉS
MÛ SZA KI IN FOR MÁ CI ÓK

III.1) A SZER ZÕ DÉS RE VO NAT KO ZÓ FEL TÉ TE LEK

III.1.1) A szer zõ dést biz to sí tó mel lék kö te le zett sé gek
Aján lat ké rõ jót ál lá si ga ran cia cí mén a szer zõ dés net tó össze -

gé nek mi ni mum 2%-á t vissza tar tja az utó-fe lül vizs gá la ti el já rá -
sig.

III.1.2) Fõ fi nan szí ro zá si és fi ze té si fel té te lek és/vagy hi vat -
ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek re

Az aján lat ké rõ a szer zõ dé ses el len ér té ké re az iga zolt tel je sí -
tést kö ve tõ en be nyúj tott 1 da rab szám lát 30 na pon be lül át uta -
lás sal egyen lí ti ki. Elõ leg fi ze tés re és rész szám la be nyúj tá sá ra
nincs le he tõ ség.

III.1.3) A kö zös aján la tot te võ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó
gaz da sá gi tár sa ság, illetve jo gi sze mély (adott eset ben): –

III.2) RÉSZ VÉ TE LI FEL TÉ TE LEK

III.2.1) Az aján lat te võ sze mé lyes hely ze té re vo nat ko zó ada -
tok (ki zá ró okok) (adott eset ben), to váb bá a mi ni má li san meg -
kö ve telt pénz ügyi és gaz da sá gi, va la mint mû sza ki, illetve szak -
mai al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok, az al kal mas -
sá got ki zá ró té nye zõk

Az el já rás ban nem le het aján lat te võ vagy a köz be szer zés ér -
té ké nek 10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al -
vál lal ko zó

– ha a pénz in té ze ti nyi lat ko za tok alap ján nem tesz ele get
pon to san fi ze té si kö te le zett sé ge i nek, az el múlt egy év ben
szám lá ján sor ban ál lás for dult elõ,

– ha az aján lat te võ nek vagy al vál lal ko zó nak a szám vi te li
jog sza bá lyok sze rin ti be szá mo ló já ban sze rep lõ mér leg
sze rin ti ered mé nye a 2003. év ben ne ga tív volt,

– ha aján lat te võ, vagy al vál lal ko zó sa ját tõ ké je nem éri el a
mi ni mum 45 M Ft-ot,

– ha az aján lat te võ vagy az al vál lal ko zó a le te le pe dés sze -
rin ti or szág nyil ván tar tá sá ba nincs be je gyez ve [Kbt. 61. §
(1) be kez dés d) pont]

– ha az aján lat te võ vagy al vál lal ko zó elõ zõ 2 évi (2002.,
2003.) mély épí té si for gal ma nem éri el az évi net tó 75 M
Ft-ot,

– a lé te sít mény fe le lõs mû sza ki irá nyí tá sá val meg bí zott sze -
mély nem ren del ke zik szak irá nyú fel sõ fo kú vég zett ség -
gel, fe le lõs mû sza ki jo go sult ság gal és leg alább há rom -
éves gya kor lat tal a köz be szer zés tár gyá val meg egye zõ
nagy ság ren dû és bo nyo lult sá gú mély épí té si mun kák irá -
nyí tá sá ban,

– az el já rás ban nem le het aján lat te võ vagy al vál lal ko zó, aki
ese té ben a Kbt. 60. § (1) be kez dés a)–f) pon tok ban fel so -
rolt ki zá ró okok fenn áll nak,

– az el já rás ban nem le het aján lat te võ vagy a köz be szer zés
ér té ké nek 10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni
kí vánt al vál lal ko zó, aki ese té ben a Kbt. 61. § (1) be kez dés 
a)–c) pont já ban fel so rolt ki zá ró okok fenn áll nak,

– az el já rás ból ki zá rás ra ke rül az az aján lat te võ, aki, il le tõ -
leg aki nek a köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t meg ha la dó
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mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó ja ese té ben a 
Kbt. 62. § (1) be kez dés a)–b) pon tok ban fel so rolt ki zá ró
okok fenn áll nak.

III.2.1.1) Jo gi hely zet (ki zá ró okok) – a meg kö ve telt iga zo -
lá si mód 

Az aján lat te võ, illetve a szer zõ dés tel je sí té sé hez a köz be szer -
zés ér té ké nek 10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí -
vánt al vál lal ko zó já nak az aláb bi ak sze rint kell iga zol nia, hogy
nem tar to zik a ki zá ró okok ha tá lya alá

– nyi lat ko zat ar ról, hogy nem tar to zik a Kbt. 60. §-a (1) be -
kez dé sé nek a)–f) pont ja i ban, va la mint a Kbt. 61. § (1) be -
kez dés a)–d) pont ja i nak ha tá lya alá.

III.2.1.2) Pénz ügyi és gaz da sá gi al kal mas ság – a meg kö ve -
telt iga zo lá si mód

– Az el múlt év re (2003.) vo nat ko zó éves be szá mo ló be csa -
to lá sa [Kbt. 66. § (1) be kez dés b) pont já ban fog lal tak nak
meg fe le lõ en]

– az elõ zõ 2 évi, mély épí tés tár gyú for gal má ról szóló nyi lat -
ko za tok be csa to lá sa [Kbt. 66. § (1) be kez dés c) pont]

– va la mennyi szám la ve ze tõ pénz in té zet az aján lat té te li ha -
tár idõt meg elõ zõ 60 nap nál nem ré geb bi kel te zé sû nyi lat -
ko za ta ar ról, hogy mi ó ta ve ze ti az aján lat te võ, illetve a
köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t meg ha la dó mér ték ben
igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó bank szám lá ját, fi ze té si
kö te le zett sé gé nek ele get tesz-e és szám lá ján volt-e sor ban 
ál lás [Kbt. 66. § (1) be kez dés a) pont]

III.2.1.3) Mû sza ki, illetve szak mai al kal mas ság – a meg kö -
ve telt iga zo lá si mód

– A vég re haj tá sért fe le lõs mû sza ki szak em be rek meg ne ve -
zé se, szak mai ön élet raj zuk nak és fe le lõs mû sza ki név -
jegy zék be va ló fel vé telt iga zo ló ok ira tuk nak a be csa to lá -
sa [Kbt. 67. § (2) be kez dés c) pont]

III.2.1.4) Egyéb in for má ci ók: –

III.3) KÜ LÖN LE GES FEL TÉ TE LEK

III.3.1) A szol gál ta tás tel je sí té se egy bi zo nyos fog lal ko zás -
hoz (kép zett ség hez) van-e köt ve?

NEM: –
IGEN: –

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS
IV.1) AZ EL JÁ RÁS TÍ PU SA
Tár gya lás nél kü li: X
Tár gya lá sos: –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
(A) A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: –
vagy:
(B) Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat: X
B1) A kö vet ke zõ rész szem pon tok és súly szá mok alap ján: X
rész szem pon tok súly szá mok
– Aján la ti ár 70
– Ko ráb bi tel je sí té si ha tár idõ 10
– Nap i ké se del mi köt bér mér té ke Ft/nap ban

ki fe jez ve 5
– Meg hi ú su lá si köt bér mér té ke 5
– Jót ál lá si ga ran cia mér té ke 5

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám: –

IV.3.2) A do ku men tá ció be szer zé sé nek fel té te lei
A do ku men tá ció be szer zé sé nek ha tár ide je: 2004/11/29 
Idõ pont: mun ka na po kon 9.00–15.00 óra kö zött, az utol só na -

pon 9.00–11.00 órá ig.
Ár: 100 000 Ft + áfa – 125 000 Ft
Pénz nem: Ft
A fi ze tés fel té te lei és mód ja: a be fi ze tés csek ken tör tén het

vagy át uta lás sal Nagy lók Köz ség Ön kor mány za tá nak (2435
Nagy lók, Hu nya di u. 1.) az OTP Bank Rt. sár bo gár di fi ók já nál
ve ze tett 11736051-15362553 szá mú szám lá já ra „Nagylók-
 Hantos alter na tív szenny víz tisz tí tás” fel irat fel tün te té sé vel.
A do ku men tá ció át adá sá nak fel té te le az ellen ér ték be fi ze té sét
iga zo ló ter he lé si ér te sí tõ bank átal hi te le sí tett (bank i bé lyeg zõ + 
alá írás) pél dá nyá nak, illetve a csekk nek be mu ta tá sa.

A do ku men tá ció ren del ke zés re bo csá tá sá nak mód ja: a do ku -
men tá ció át ve he tõ Nagy lók Köz ség Ön kor mány za tán, 2435
Nagy lók, Hu nya di u. 1., pol gár mes te ri szo ba.

IV.3.3) Az aján lat té te li ha tár idõ
2004/11/29. Idõ pont: 11.00 óra

IV.3.4) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aján la tok be -
nyújt ha tók 

Ma gyar

IV.3.5) Az aján la ti kö tött ség mi ni má lis idõ tar ta ma
60 nap (az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá tól szá mít va)

IV.3.6) Az aján la tok fel bon tá sá nak fel té te lei

IV.3.6.1) Az aján la tok fel bon tá sán je len lét re jo go sult sze mé -
lyek

Aján lat ké rõ kép vi se lõi, aján lat te võk, va la mint az ál ta luk
meg hí vott sze mé lyek.

IV.3.6.2) Dá tum, idõ pont, hely
Dá tum: 2004/11/29. Idõ pont: 11.00 óra
Hely: Nagy lók Köz ség Ön kor mány za ta, 2435 Nagy lók, Hu -

nya di u. 1.

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK
VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X
IGEN: –

VI.2) ADOTT ESET BEN KÉR JÜK FEL TÜN TET NI,
HOGY A KÖZ BE SZER ZÉS IS MÉT LÕ DÕ JEL LE GÛ-E
ÉS A TO VÁB BI HIR DET MÉ NYEK KÖZ ZÉ TÉ TE LÉ NEK 
TER VE ZETT IDE JÉT 

VI.3) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: –
IGEN: X
Ha igen, kér jük fel tün tet ni a pro jekt/prog ram ne vét és bár -

mely egyéb hasz nál ha tó hi vat ko zá si ada tot
Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal (SA PARD), pro -

jekt szám: 23-1308-00246-0401

VI.4) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK
1) A hi ány pót lás le he tõ sé ge vagy annak ki zá rá sa: aján lat ké -

rõ hi ány pót lá si le he tõ sé get nem biz to sí t.
2) Ered mény hir de tés ter ve zett idõ pont ja: 2004/12/06 11.00

óra
3) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja: 2004/12/07 11.00

óra
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4) Kon zul tá ció: aján lat ké rõ kon zul tá ci ót és hely szí ni szem -
lét nem szer vez, azon ban a hely szín be já rá sát min den aján lat te -
võ sa ját költ sé gé re és fe le lõs sé gé re el vé gez he ti.

5) Az egyes rész szem pon tok ra ad ha tó pont szám: 1-tõl
10-ig, ahol az 1 pont a leg rosszabb, a 10 pont a leg jobb ér ték.

6) Az aján la tok pon to zá sa az ér té ke lés so rán az aláb bi ak
sze rint tör té nik: az aján lat ké rõ szá má ra leg ked ve zõbb aján lat
kap ja a 10 pon tot, a töb bi aján lat te võ pont jai li ne á ris ará nyo sí -
tás sal ke rül nek meg ha tá ro zás ra. Az egyes rész szem pon tok ra
adott pon tok a meg adott súly szá mok kal sú lyo zás ra, majd
össze sí tés re ke rül nek.

7) Amennyi ben a nyer tes aján lat te võ vissza lép, aján lat ké rõ
a má so dik he lye zett aján lat te võ vel kö t szer zõ dést, amennyi ben
azt az ered mény hir de té sen meg ne vez te.

8) Az aján lat be nyújt ha tó sá gá nak fel té te le: 1 000 000 Ft
össze gû aján la ti biz to sí ték tel je sí té se Nagy lók Köz ség Ön kor -
mány za tá nak az OTP Bank Rt.-nél ve ze tett 11736051-
 15362553 szá mú bank szám lá já ra tör té nõ be fi ze tés sel, bank ga -
ran ci á val vagy biz to sí tá si szer zõ dés alap ján ki ál lí tott – kész fi -
ze tõ ke zes ség vál la lást tar tal ma zó – kö te lez vénnyel. A be fi ze tés 
té nyét az aján lat te võ az aján lat ban kö te les a be fi ze té si bi zony lat 
má so la tá val iga zol ni. Az aján la ti biz to sí ték a nyer tes és az azt
kö ve tõ leg ked ve zõbb aján lat te võ ese té ben a szer zõ dés kö tést
kö ve tõ 10 na pon be lül, a töb bi aján lat te võ ese té ben az ered -
mény hir de tést kö ve tõ 10 na pon be lül ke rül vissza fi ze tés re, il le -
tõ leg fel ol dás ra.

9) Aján lat te võ nek az aján la tá ban nyi lat koz nia kell a Kbt.
70. § (1) be kez dé sé ben fog lal tak ra vo nat ko zó an.

10) Aján lat te võ nek az aján la tá ban nyi lat koz nia kell a Kbt.
71. § (1) be kez dés a)–b) pont ja i ra, va la mint (3) be kez dé sé re
vo nat ko zó an.

11) Aján lat te võ a SA PARD Hi va tal „Vi dé ki inf ra struk tú ra
fej lesz té se és ja ví tá sa” tá mo ga tá sá ra ki írt pá lyá zat ból vissza
nem té rí ten dõ tá mo ga tást nyert el, „Al ter na tív szenny víz tisz tí -
tás Nagy lók-Han to son” (pro jekt szám: 23-1308-00246-0401)
meg épí té sé re. Er re te kin tet tel az aján lat ké rõ fel hív ja az aján lat -
te võk fi gyel mét a Kbt. 48. § (2)–(3) be kez dé se i ben fog lal tak ra.

12) Az aján la ti do ku men tá ció meg vá sár lá sa az el já rás ban
va ló rész vé tel fel té te le. A do ku men tá ció más ra át nem ruház -
ható.

13) Az aján la tok össze ál lí tá sá val és be nyúj tá sá val kap cso -
lat ban fel me rü lõ összes költ ség az aján lat te võt ter he li.

14) Az aján la to kat cég sze rû en alá ír va és min den ol dalt szig -
nál va, zárt bo rí ték ban, a bo rí té kon „Nagy lók-Han tos al ter na tív
szenny víz tisz tí tás” meg je lö lés sel, 5 pél dány ban (1 ere de ti, 4
má so lat) kell be nyúj ta ni. Az ol da la kat egy mást kö ve tõ sor -
szám mal, az aján la tot az ol dal szá mo kat is tar tal ma zó tar ta lom -
jegy zék kel kell el lát ni.

15) Az aján lat hoz az aján lat te võ nek csa tol nia kell a té te le -
sen be ára zott, a be fe je zés idõ pont já ra prog nosz ti zált két osz lo -
pos költ ség ve tést.

16) Aján lat te võ nek ren del kez nie kell fe le lõs ség biz to sí tás -
sal, vagy nyi lat koz ni ar ról, hogy a szer zõ dés alá írá sát kö ve tõ 8
na pon be lül tel jes kö rû biz to sí tást kö t a be ru há zás ra.

17) Aján lat ké rõ a II.3) pont ban meg ha tá ro zott be fe je zé si
ha tár idõ nél ko ráb bi tel je sí tést is el fo gad, azon ban ezt reál is mû -
sza ki ütem terv vel kell alá tá masz ta ni (lásd még 18. pont)

18) Aján lat te võ az aján la tá ban ha tá roz za meg a ko ráb bi tel -
je sí tés ha tár ide jét, a nap i ké se del mi köt bér, a meg hi ú su lá si köt -
bér, va la mint a jót ál lá si ga ran cia mér té két. Aján lat ké rõ ér vény -

te len nek te kin ti az aján la tot, ha az aján lat te võ tel je sí té si ha tár -
idõ ként 2005. áp ri lis 15-nél rö vi debb idõt je löl meg.

19) A je len aján la ti fel hí vás ban nem sza bá lyo zott kér dé sek
vo nat ko zá sá ban a Kbt. elõ írá sai sze rint kell el jár ni.

VI.5) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA: 
2004/10/26 (év/hó/nap)

Országos Baleseti és Sürgõsségi Intézet
egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

(9491/2004)

Épí té si be ru há zás: –
Áru be szer zés: X
Szol gál ta tás: –

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ
I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍ ME
Szer ve zet: Or szá gos Bal ese ti és Sür gõs sé gi In té zet
Cím zett: Mû sza ki Osz tály
Cím: Fi u mei út 17
Pos tai irá nyí tó szám: 1081
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 334-2752
Te le fax: 333-0966
E-ma il: ob si@axe le ro.hu

I.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN
SZE REZ HE TÕK BE
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: –
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet

I.3) A DO KU MEN TÁ CIÓ A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN SZE -
REZ HE TÕ BE (adott eset ben)
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: –
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet

I.4) AZ AJÁN LA TO KAT A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL
BE NYÚJ TA NI
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: –
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet 

I.5) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ TÍ PU SA
Köz pon ti költ ség ve té si szerv: X
Egyéb: –

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA
II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS

II.1.1) Épí té si be ru há zás ra irá nyuló szer zõ dés (épí té si be ru -
há zás ese tén)

Ki vi te le zés: –
Ter ve zés és ki vi te le zés: –
Ki vi te le zés bár mi lyen esz köz zel, mó don, az aján lat ké rõ ál tal 

meg ha tá ro zott  kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ en: –

II.1.2) Áru be szer zés re irá nyuló szer zõ dés tí pu sa (áru be -
szer zés ese tén)

Adás vé tel: –
Bér let: –
Lí zing: –
Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: X
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II.1.3) Szol gál ta tás meg ren de lés re irá nyuló szer zõ dés tí pu sa
(szol gál ta tás meg ren de lés ese tén): –

Szol gál ta tá si ka te gó ria: –

II.1.4) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés 
szál lí tá si szer zõ dés

II.1.5) A szer zõ dés meg ha tá ro zá sa/tár gya (a foly ta tás hoz
szük ség sze rint hasz nál jon to váb bi la po kat) 

Egy da rab cse rél he tõ fel sõ ré szû mû tõ asz tal rend szer szál lí tá -
sa, a meg lé võ MA QU ET mû tõ asz tal talp ba tör té nõ be épí té se,
üzem be he lye zé se, hét da rab to váb bi mû tõ asz tal tar to zék szál lí -
tá sa a do ku men tá ci ó ban rész le te zet tek sze rint.

II.1.6) A tel je sí tés he lye 
Or szá gos Bal ese ti és Sür gõs sé gi In té zet, Bu da pest, 1081

Fiu mei út 17.
NUTS-kód: –

II.1.7) Nó menk la tú ra

II.1.7.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék 
Fõ tárgy: 
33.19.22.30-3
To váb bi tár gyak: –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.1.8) Ré szek re tör té nõ aján lat té tel (a ré szek re vo nat ko zó
rész le tes in for má ci ók meg adá sá hoz a B. mel lék let bõl szük ség
sze rint több pél dány hasz nál ha tó)

NEM: X
IGEN: –
Aján la tok be nyújt ha tók: 
egy rész re: –
több rész re: –
va la mennyi rész re: –

II.2) A SZER ZÕ DÉS SZE RIN TI MENNYI SÉG

II.2.1) Tel jes mennyi ség (va la mennyi részt és op ci ót be le -
ért ve, adott eset ben) 

– 1 db mû tõ asz tal
– 7 db mû tõ asz tal tar to zék

II.2.2) Vé te li jog (op ció) (adott eset ben). Le írá sa és gya kor -
lá sá nak le het sé ges ide je (le he tõ ség sze rint): –

II.3) A SZER ZÕ DÉS IDÕ TAR TA MA VAGY A BE FE JE -
ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE
Idõ tar tam hó nap(ok)ban  és/vagy na pok ban 30 
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)
vagy: kez dés / /  és/vagy 
be fe je zés / /  (év/hó/nap)

III. SZA KASZ: JO GI, GAZ DA SÁ GI, PÉNZ ÜGYI ÉS
MÛ SZA KI IN FOR MÁ CI ÓK

III.1) A SZER ZÕ DÉS RE VO NAT KO ZÓ FEL TÉ TE LEK

III.1.1) A szer zõ dést biz to sí tó mel lék kö te le zett sé gek (adott
eset ben): –

III.1.2) Fõ fi nan szí ro zá si és fi ze té si fel té te lek és/vagy hi vat -
ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek re: 

Aján lat ké rõ az el len szol gál ta tás össze gét a tel je sí tés iga zo lá -
sát kö ve tõ en sza bály sze rû en ki ál lí tott szám la kéz hez vé te lé hez
szá mí tott 30 na pon be lül bank i át uta lás sal egyen lí ti ki. Az aján -
lat ké rõ elõ le get nem fi zet.

III.1.3) A kö zös aján la tot te võ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó
gaz da sá gi tár sa ság, illetve jo gi sze mély (adott eset ben): –

III.2) RÉSZ VÉ TE LI FEL TÉ TE LEK

III.2.1) Az aján lat te võ sze mé lyes hely ze té re vo nat ko zó ada -
tok (ki zá ró okok) (adott eset ben), to váb bá a mi ni má li san meg -
kö ve telt pénz ügyi és gaz da sá gi, va la mint mû sza ki, illetve szak -
mai al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok, az al kal mas -
sá got ki zá ró té nye zõk

Az el já rás ban nem le het aján lat te võ vagy 10%-ot el érõ, vagy
azt meg ha la dó  mér té kû al vál lal ko zó, aki a Kbt. 60. §–62. §-ban 
fog lalt ki zá ró okok ha tá lya alá tar to zik.

Al kal mat lan az aján lat te võ vagy a 10%-ot el érõ, vagy azt
meg ha la dó mér té kû al vál lal ko zó, ha:

– az aján lat te võ bár mely pénz in té zet tõl szár ma zó nyi lat -
koz ta alap ján fi ze té si kö te le zett sé ge i nek ha tár idõ re nem
tesz ele get,

– szám lá já val szem ben bí ró sá gi el já rás van fo lya mat ban,

– szám lá ján fe de zet hi ány miatt sor ban ál lás volt az utób bi
egy év ben,

– az aján lat te võ 2003. évi mér leg sze rin ti ered mé nye vesz -
te sé get mu tat.

Al kal mat lan az aján lat te võ és a 10%-ot el érõ, vagy azt meg -
ha la dó mér té kû al vál lal ko zó, ha:

– együt te sen sem ren del kez nek az elõ zõ há rom év ben
(2001., 2002., 2003.) be fe je zett, a je len köz be szer zés tár -
gya sze rin ti mû tõ asz ta lok szál lí tá sá ra és üzem be he lye zé -
sé re vo nat ko zó leg alább 3 db re fe ren ci á val, amely bõl 1 db 
leg alább brut tó 25 000 000 Ft ér té kû,

– együt te sen sem ren del keznek a ter mé kek re vo nat ko zó
bár mely nem ze ti rend szer ben akk re di tált mi nõ ség ta nú sít -
vánnyal,

– együt te sen sem ren del kez nek a je len be szer zés tár gyá ban
meg ha tá ro zott mû tõ asz ta lok hoz kap cso ló dó szerviz hát -
tér rel.

III.2.1.1) Jo gi hely zet (ki zá ró okok) – a meg kö ve telt iga zo -
lá si mód (adott eset ben)

A ki zá ró okok fenn nem ál lá sá ról az aján lat te võk, illetve a
10%-ot el érõ, vagy azt meg ha la dó mér té kû al vál lal ko zó nak
nyi lat koz nia kell.

III.2.1.2) Pénz ügyi és gaz da sá gi al kal mas ság – a meg kö ve -
telt iga zo lá si mód

A pénz ügyi, gaz da sá gi al kal mas ság iga zo lá sá ra a Kbt. 66. §
(1) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján az aján lat te võ nek és a köz -
be szer zés ér té ké nek 10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be
ven ni kí vánt al vál lal ko zó já nak egy aránt a pénz ügyi és gaz da sá -
gi al kal mas sá ga iga zol ha tó:

– va la mennyi szám la ve ze tõ pénz in té ze té tõl szár ma zó, az
aján lat té te li ha tár idõ le jár tá tól szá mí tott 60 nap nál nem
ré geb bi nyi lat ko zat tal az aláb bi kö te le zõ tar ta lom mal:

– mi ó ta ve ze ti az aján lat te võ szám lá ját,

– fi ze té si kö te le zett sé ge i nek ha tár idõ ben ele get tesz-e,

– volt-e sor ban ál ló té tel az el múlt 1 év fo lya mán,

– a szám la ellen van-e fo lya mat ban bí ró sá gi el já rás,

– az elõ zõ év re (2003.) vo nat ko zó an a szám vi te li jog sza bá -
lyok sze rin ti be szá mo ló má so la tá nak be nyúj tá sá val.

III.2.1.3) Mû sza ki, illetve szak mai al kal mas ság – a meg kö -
ve telt iga zo lá si mód

A Kbt. 67. § (2) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján együt te sen
az aján lat te võ nek és a (köz be szer zés 10%-á t el érõ, vagy azt
meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt) al vál lal ko zó já nak

126. szám Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2004. XI. 3.) 17073



a szer zõ dés tel je sí té sé hez szük sé ges mû sza ki, szak mai al kal -
mas sá ga iga zol ha tó:

– az elõ zõ 3 év (2001., 2002., 2003.) so rán be fe je zett a je len 
köz be szer zés tár gya sze rin ti mû tõ asz ta lok szál lí tá sá ra és
üzem be he lye zé sé re vo nat ko zó tel je sí té sek is mer te té sé -
vel, fel tün tet ve a be szer zés tár gyát ké pe zõ esz kö zö ket,
meg ren de lõ jét (név, cím, te le fon szám), net tó el len ér té két, 
a be fe je zés ha tár ide jét (év, hó, nap), va la mint a Kbt. 68. §
(1) be kez dés sze rint ki ál lí tott iga zo lá sok (re fe ren cia le ve -
lek) csa to lá sá val,

– a 47/1999. (X. 6.) EüM ren delet ben elõ írt mi nõ sé gi, meg fe -
le lõ sé gi ta nú sít vány má so la ta, illetve euró pai uni ós or szág -
ból szár ma zó ter mé kek te kin te té ben a 84/2001. (V. 30.)
kor mány ren de let tel ki hir de tett nem zet kö zi egyez mény
(PE CA) al kal ma zá sá val, az ab ban fog lal tak sze rint ki je lölt
mi nõ ség ta nú sí tó in téz mény ál tal ki adott mi nõ ség ta nú sít -
vány má so la tát csa tol ni kell,

– je len be szer zés tár gyá ban meg ha tá ro zott mû tõ asz ta lok -
hoz kap cso ló dó szerviz hát tér be mu ta tá sa.

III.2.1.4) Egyéb in for má ci ók (adott eset ben)
Az aján lat te võ nek és a köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t meg -

ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó já nak a
pénz ügyi és gaz da sá gi al kal mas sá gi fel té te lek nek és a ki zá ró
okok nak kü lön-kü lön, a mû sza ki, illetve szak mai  al kal mas sá gi
fel té te lek nek együt te sen kell meg fe lel ni ük.

III.3) KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

III.3.1) A szol gál ta tás tel je sí té se egy bi zo nyos fog lal ko zás -
hoz (kép zett ség hez) van-e köt ve?

NEM: –
IGEN: –
Ha igen, a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zés re tör té nõ hi -

vat ko zás: –

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA
Tár gya lás nél kü li: X
Tár gya lá sos: –

IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
(A) A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: X
vagy:
(B) Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat: –
B1) A kö vet ke zõ rész szem pon tok és súly szá mok alap ján: –

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám: –

IV.3.2) A do ku men tá ció be szer zé sé nek fel té te lei (adott eset -
ben)

A do ku men tá ció be szer zé sé nek ha tár ide je: 2004/11/15
(év/hó/nap)

Ár (adott eset ben): 80 000  + áfa
Pénz nem: HUF
A fi ze tés fel té te lei és mód ja: kész pénz ben tör té nõ be fi ze tés

az in té zet pénz tá rá ba, 1081 Bu da pest, Do log ház u. 4. II. eme let
220. mun ka na po kon pén tek ki vé te lé vel: 9.00–12.00 órá ig, pén -
te ken: 9.00–10.30 óráig.

A do ku men tá ció ren del ke zés re bo csá tá sá nak mód ja: a be fi -
ze tés iga zo lá sát kö ve tõ en csak sze mé lye sen ve he tõ át az inté zet 
mûsza ki osz tá lyán, mun ka na po kon 9.00–12.00 órá ig.

Cím: 1081 Bu da pest, Do log ház u. 4. I. eme let 103.
A do ku men tá ció aján lat te võ ál tal tör té nõ meg vá sár lá sa az el -

já rás ban va ló rész vé tel fel té te le.

IV.3.3) Az aján lat té te li ha tár idõ
2004/11/15 (év/hó/nap)
vagy  nap (a hir det mény fel adá sá tól szá mít va)
Idõ pont: 12.00 óra

IV.3.4) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aján la tok be -
nyújt ha tók 

HU

IV.3.5) Az aján la ti kö tött ség mi ni má lis idõ tar ta ma (tár gya -
lás nél kü li el já rás ese tén)

2004/12/30-ig (év/hó/nap) vagy:
 hó nap és/vagy  nap 

(az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá tól szá mít va)

IV.3.6) Az aján la tok fel bon tá sá nak fel té te lei

IV.3.6.1) Az aján la tok fel bon tá sán je len lét re jo go sult sze mé -
lyek

Aján lat ké rõ, aján lat te võ kép vi se lõi.

IV.3.6.2) Dá tum, idõ pont, hely
Dá tum: 2004/11/15 (év/hó/nap)
Idõ pont: 12.00 óra
Hely: Or szá gos Bal ese ti és Sür gõs sé gi In té zet, Or vo si

Könyv tár, 1081 Bu da pest, Do log ház u. 4. II. eme let 206.

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK
VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X
IGEN: –

VI.2) ADOTT ESET BEN KÉR JÜK FEL TÜN TET NI,
HOGY A KÖZ BE SZER ZÉS IS MÉT LÕ DÕ JEL LE GÛ-E
ÉS A TO VÁB BI HIR DET MÉ NYEK KÖZ ZÉ TÉ TE LÉ NEK 
TER VE ZETT IDE JÉT 
NEM: X
IGEN: –

VI.3) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: X
IGEN: –
Ha igen, kér jük fel tün tet ni a pro jekt/prog ram ne vét és bár -

mely egyéb hasz nál ha tó hi vat ko zá si ada tot: –

VI.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK
1) A hi ány pót lás le he tõ sé ge vagy annak ki zá rá sa: Kbt. 83. §

(1) be kez dé se alap ján az aján lat ké rõ az összes aján lat te võ szá -
má ra azo nos fel té te lek kel, rö vid ha tár idõ ki tû zé sé vel egy al ka -
lom mal biz to sí t hi ány pót lá si le he tõ sé get.

2) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja: 2004/11/24., 14.00
óra.

3) A tár gya lás le foly ta tá sá nak me ne te és az aján lat ké rõ ál tal
elõ írt alap ve tõ sza bá lyai, az el sõ tár gya lás idõ pont ja (ki vé ve, ha 
az el já rás tár gya lás nél kü li): –

4) Ered mény hir de tés idõ pont ja: 2004/11/20., 12.00 óra.
Hely szí ne: Or szá gos Bal ese ti és Sür gõs sé gi In té zet, Or vo si
Könyv tár, 1081 Bu da pest, Do log ház u. 4. II. eme let 206.

5) Do ku men tá ció meg vá sár lá sa az el já rás ban va ló rész vé tel
fel té te le. A do ku men tá ció más ra nem ru ház ha tó át.

6) Aján lat ké rõ kon zul tá ci ót biz to sí t, idõ pont ja: 2004/11/10.,
14.00 óra. Hely szí ne: Or szá gos Bal ese ti és Sür gõs sé gi In té zet,
Mû sza ki Osz tály, 1081 Bu da pest, Do log ház u. 4. I. eme let 103.

7) Az aján la to kat va la mennyi ol da lán cég sze rû en alá ír va 4
pél dány ban (1 ere de ti és 3 má so la ti), zárt bo rí ték ban, „OBSI
mû tõ asz tal” jel zés sel el lát va kér jük a IV.3.6.2) pont ban meg ha -
tá ro zott cím re be nyúj ta ni.
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8) Aján lat te võ csa tol ja aján la tá hoz a cég ki vo na tát, alá írá si
cím pél dá nyá nak köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett pél dá nyá nak má so -
la tát, to váb bá az aján lat ké rõ elõ ír ja, hogy az aján lat te võ mu tas -
sa be ön ma gát (cég be mu ta tás) né hány ol dal ter je de lem ben,
alap ve tõ en a köz be szer zés tár gyá val va la mint az aján lat te võ te -
vé keny sé gé vel és nyi lat ko zat té te li ké pes sé ge i vel össze füg gõ
in for má ci ók te kin te té ben.

9) Az aján la tok be nyúj tá sá val és össze ál lí tá sá val kap cso lat -
ban fel me rü lõ összes költ ség az aján lat te võt ter he li.

VI.5) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA: 
2004/10/28 (év/hó/nap)

A. MEL LÉK LET

1.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN 
SZE REZ HE TÕK BE
Szer ve zet: Or szá gos Bal ese ti és Sür gõs sé gi In té zet
Cím zett: Or szá gos Bal ese ti és Sür gõs sé gi In té zet 
Mû sza ki Osz tály
Cím: Do log ház u. 4. I. eme let 103.
Pos tai irá nyí tó szám: 1081
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 299-7760
Te le fax: 334-0399
E-ma il: szi ge ti.ti bor@ob si.hu

1.3) A DO KU MEN TÁ CIÓ A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN SZE -
REZ HE TÕ BE
Szer ve zet: Or szá gos Bal ese ti és Sür gõs sé gi In té zet
Cím zett: Or szá gos Bal ese ti és Sür gõs sé gi In té zet 
Mû sza ki Osz tály
Cím: Do log ház u. 4. I. eme let 103.
Pos tai irá nyí tó szám: 1081
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 299-7760
Te le fax: 334-0399
E-ma il: szi ge ti.ti bor@ob si.hu

1.4) AZ AJÁN LA TO KAT A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL
BE NYÚJ TA NI
Szer ve zet: Or szá gos Bal ese ti és Sür gõs sé gi In té zet
Cím zett: Or szá gos Bal ese ti és Sür gõs sé gi In té zet 
Mû sza ki Osz tály
Cím: Do log ház u. 4. I. eme let 103.
Pos tai irá nyí tó szám: 1081
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 299-7760
Te le fax: 334-0399
E-ma il: szi ge ti.ti bor@ob si.hu

 
Perenyéért Közalapítvány

egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása
(8989/2004)

Épí té si be ru há zás: X
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: –

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍ ME
Szer ve zet: Pe re nyé ért Köz ala pít vány
Cím zett: So ós Ti bor ku ra tó ri u mi el nök
Cím: Bé ke u. 34.
Pos tai irá nyí tó szám: 9722
Vá ros/Köz ség: Pe re nye
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 94/511-843
Te le fax: 94/511-843
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

I.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN
SZE REZ HE TÕK BE
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: X
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet

I.3) A DO KU MEN TÁ CIÓ A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN SZE -
REZ HE TÕ BE (adott eset ben)
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: X
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet

I.4) AZ AJÁN LA TO KAT A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL
BE NYÚJ TA NI
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: X
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet 

I.5) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ TÍ PU SA
Köz pon ti költ ség ve té si szerv: –
Egyéb: X

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS

II.1.1) Épí té si be ru há zás ra irá nyuló szer zõ dés (épí té si be ru -
há zás ese tén)

Ki vi te le zés: X
Ter ve zés és ki vi te le zés: –
Ki vi te le zés bár mi lyen esz köz zel, mó don, az aján lat ké rõ ál tal 

meg ha tá ro zott  kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ en: –

II.1.2) Áru be szer zés re irá nyuló szer zõ dés tí pu sa (áru be -
szer zés ese tén)

Adás vé tel: –
Bér let: –
Lí zing: –
Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: –

II.1.3) Szol gál ta tás meg ren de lés re irá nyuló szer zõ dés tí pu sa
(szol gál ta tás meg ren de lés ese tén)

Szol gál ta tá si ka te gó ria: –

II.1.4) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés 
Pe re nye út fel újí tás ki vi te le zé si mun kái.

II.1.5) A szer zõ dés meg ha tá ro zá sa/tár gya (a foly ta tás hoz
szük ség sze rint hasz nál jon to váb bi la po kat) 

Pe re nye út fel újí tás ki vi te le zé si mun kái vál lal ko zá si szer zõ -
dés ke re té ben.

II.1.6) A tel je sí tés he lye 
Pe re nye, Ré t u., Sport u., Dó zsa Gy. út, Pe tõ fi S. út., Kos suth

L. u., a jár da fel újí tá si, fa te le pí té si, for ga lom tech ni kai mun ka
ese té ben: a Sport u.–Ré t u. köz ti sza kasz

NUTS-kód: –
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II.1.7) Nó menk la tú ra

II.1.7.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék 
Fõ tárgy: 
45.23.31.20-6
To váb bi tár gyak: 
45.23.32.29-0
45.23.32.52.0
45.23.32.53-7
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.1.8) Ré szek re tör té nõ aján lat té tel (a ré szek re vo nat ko zó
rész le tes in for má ci ók meg adá sá hoz a B. mel lék let bõl szük ség
sze rint több pél dány hasz nál ha tó)

NEM: X
IGEN: –
Aján la tok be nyújt ha tók: 
egy rész re: –
több rész re: –
va la mennyi rész re: –

II.2) A SZER ZÕ DÉS SZE RIN TI MENNYI SÉG

II.2.1) Tel jes mennyi ség (va la mennyi részt és op ci ót be le -
ért ve, adott eset ben) 

– Ré t u. út fel újí tá si mun kák: út hossza 297 m, szé les sé ge
6,5 m, összes fe lü le te 1931 m2

– Sport u. út fel újí tá si mun kák: út hossza 271 m, szé les sé ge
6,5 m, összes fe lü le te 1762 m2

– Dó zsa Gy. út út fel újí tá si mun kák: út hossza 117 m, szé les -
sé ge 4 m, összes fe lü le te 468 m2

– Pe tõ fi S. út út fel újí tá si mun kák: út hossza 124 m, szé les -
sé ge 3,5 m, összes fe lü le te 434 m2

– Kos suth L. u. út fel újí tá si mun kák: út hossza 501 m, szé -
les sé ge 3,75 m, összes fe lü le te 1929 m2

– jár da fel újí tá si, fa te le pí té si, for ga lom tech ni kai mun kák a
Sport u.–Rét u. köz ti sza kasz

II.2.2) Vé te li jog (op ció) (adott eset ben). Le írá sa és gya kor -
lá sá nak le het sé ges ide je (le he tõ ség sze rint)

II.3) A SZER ZÕ DÉS IDÕ TAR TA MA VAGY A BE FE JE -
ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE
be fe je zé se 2005/05/30 (év/hó/nap)

III. SZA KASZ: JO GI, GAZ DA SÁ GI, PÉNZ ÜGYI ÉS
MÛ SZA KI IN FOR MÁ CI ÓK

III.1) A SZER ZÕ DÉS RE VO NAT KO ZÓ FEL TÉ TE LEK

III.1.1) A szer zõ dést biz to sí tó mel lék kö te le zett sé gek (adott
eset ben): –

III.1.2) Fõ fi nan szí ro zá si és fi ze té si fel té te lek és/vagy hi vat -
ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek re: 

A szám la be nyúj tá sa alap ján, a szám la be fo ga dá sá tól szá mí -
tott 30 na pos fi ze té si ha tár idõ vel. A tel je sí tést iga zo ló ok ira tok
szám la mel lék le tét kell, hogy ké pez zék.

III.1.3) A kö zös aján la tot te võ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó
gaz da sá gi tár sa ság, illetve jo gi sze mély (adott eset ben)

Nem

III.2) RÉSZ VÉ TE LI FEL TÉ TE LEK

III.2.1) Az aján lat te võ sze mé lyes hely ze té re vo nat ko zó ada -
tok (ki zá ró okok) (adott eset ben), to váb bá a mi ni má li san meg -
kö ve telt pénz ügyi és gaz da sá gi, va la mint mû sza ki, illetve szak -
mai al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok, az al kal mas -
sá got ki zá ró té nye zõk

Az el já rás ban nem le het aján lat te võ, vagy 10% fe let ti al vál -
lal ko zó, aki a Kbt. 60. § (1) be kez dés és a Kbt. 62. § (1) be kez -
dés, to váb bá a Kbt. 61. § (1) be kez dés a)–d) pont já nak és a
(2) be kez dé sé nek ha tá lya alá tar to zik.

Al kal mat lan az aján lat te võ, ha:
Az aján lat te võ bár me lyik pénz for gal mi szám lá ján volt sor -

ban ál ló té tel a fel hí vás meg je le né sé ig, és hi tel kap cso lat ese tén
a hi tel mi nõ sí té se hi tel kép te len (vagy ezt ér te lem sze rû en jel zõ
mi nõ sí tés), a leg ma ga sabb ér té kû egy sze ri nem szám lák kö zöt ti 
átve ze tés bõl szár ma zó tranz ak ció szám je gye i nek szá ma 2003.
év ben egyik szám lán sem éri el a 7 szám je gyet.

A köz be szer zés tár gyá nak for gal má ból (út fel újí tás, út épí tés)
az elõ zõ há rom év ben (2001., 2002., 2003.) nincs leg alább
össze sen net tó 120 000 000 Ft for gal ma.

Az aján lat te võ elõ zõ há rom év (2001., 2002., 2003.) jog sza -
bá lyok sze rin ti be szá mo ló ja sze rint ered mé nye nem na gyobb
nul lá nál.

Az aján lat te võ nem ren del ke zik az elõ zõ há rom év ben be fe -
je zett (2001., 2002., 2003.) a köz be szer zés tár gyá ra (út fel újí tás, 
út épí tés) vo nat ko zó leg alább 2 db re fe ren ci á val, amely bõl 1 db
leg alább net tó 50 000 000 Ft ér té kû.

Ha nem ren del ke zik a ki vi te le zé si mun ká hoz szük sé ges nyil -
ván tar tás ba vett fe le lõs mû sza ki ve ze tõ vel, illetve az asz falt fi -
ni ser ke ze lé sé re jo go sult tí pus vizs gás gép ke ze lõ vel.

Amennyi ben nem ren del ke zik a tel je sí tés hez szük sé ges asz -
falt ke ve rõ üzem mel.

Al kal mat lan az aján lat te võ, ha nem tud ja be mu tat ni, hogy
ren del ke zik az aláb bi mû sza ki-tech ni kai fel sze relt ség gel:

– 1 db leg alább 80 kW tel je sít mé nyû ho mlok ra ko dó,

– 1 db 5 m mun ka szé les sé gû asz falt fi ni ser,

– 2 db leg alább 8 ton nás vib rá ci ós hen ger,

– 1 db mo bil komp resszor

III.2.1.1) Jo gi hely zet (ki zá ró okok) – a meg kö ve telt iga zo -
lá si mód (adott eset ben)

Az aján lat te võ, illetve a 10% fe let ti al vál lal ko zó ja kö te les
nyi lat koz ni, hogy nem tar to zik a Kbt. 60. § (1) be kez dés, to váb -
bá a Kbt. 61. § (1) be kez dés a)–d) pont já nak és a (2) be kez dé sé -
nek ha tá lya alá.

III.2.1.2) Pénz ügyi és gaz da sá gi al kal mas ság – a meg kö ve -
telt iga zo lá si mód

Az aján lat te võ va la mennyi pénz for gal mi szám lá já ról, a
szám lát ve ze tõ bank tól szár ma zó, a szám la szá mát tar tal ma zó
az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá tól szá mí tott 25 nap nál nem ré -
geb bi nyi lat ko zat az aláb bi kö te le zõ tar ta lom mal: aján lat te võ -
nek volt-e sor ban ál ló té te le a fel hí vás meg je le né sé ig, hi tel kap -
cso lat ese tén a hi tel mi nõ sí té se, ha nincs hi tel kap cso lat, az er re
vo nat ko zó ki fe je zett nyi lat ko zat, a leg ma ga sabb ér té kû egy sze -
ri nem szám lák kö zöt ti át ve ze tés bõl szár ma zó tranz ak ció szám -
je gye i nek szá ma 2003. év ben.

Az elõ zõ há rom év köz be szer zés tár gyá nak (út fel újí tás, út -
épí tés) for gal má ról szóló nyi lat ko zat.

Az el múlt há rom év (2001., 2002., 2003.) szám vi te li jog sza -
bá lyok sze rin ti be szá mo ló ja (ha az aján lat te võ le te le pe dé se sze -
rin ti or szág jo ga elõ ír ja köz zé té te lét).

III.2.1.3) Mû sza ki, illetve szak mai al kal mas ság – a meg kö -
ve telt iga zo lá si mód

Az elõ zõ há rom év leg je len tõ sebb be fe je zett, a köz be szer zés
tár gyá ra (út fel újí tás, út épí tés) vo nat ko zó épí té si be ru há zá sa i -
nak is mer te té se.
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A tel je sí tés be be von ni kí vánt mû sza ki ve ze tõ be mu ta tá sa, a
51/2000. (VI II. 9.) FVM–GM–Kö ViM együttes ren de let sze -
rin ti nyil ván tar tás ba vé te lét iga zo ló ha tó sá gi ha tá ro zat, szak mai 
ön élet rajz csa to lá sá val, és az asz falt fi ni ser ke ze lé sé re jo go sult
tí pus vizs gás gép ke ze lõ be mu ta tá sa, a gép ke ze lõi vizs ga meg lé -
té nek iga zo lá sá val.

A tel je sí tés re ren del ke zés re ál ló esz kö zök, be ren de zé sek be -
mu ta tá sa il le tõ leg a mû sza ki fel sze relt ség le írá sa, az elõ írt tech -
ni kai esz kö zök ren del ke zé si jo gá nak (tu laj don jog, bér let, lí zing 
stb.) iga zo lá sá val, az igény be ven ni kí vánt ke ve rõ üzem be mu -
ta tá sá val; a ke ve rõ te lep tõl szár ma zó szán dék nyi lat ko zat csa to -
lá sá val.

III.2.1.4) Egyéb in for má ci ók (adott eset ben)

III.3) KÜ LÖN LE GES FEL TÉ TE LEK

III.3.1) A szol gál ta tás tel je sí té se egy bi zo nyos fog lal ko zás -
hoz (kép zett ség hez) van-e köt ve?

NEM: –
IGEN: –
Ha igen, a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zés re tör té nõ hi -

vat ko zás: –

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS
IV.1) AZ EL JÁ RÁS TÍ PU SA
Tár gya lás nél kü li: X
Tár gya lá sos: –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
(A) A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: –
vagy:
(B) Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat: X
B1) A kö vet ke zõ rész szem pon tok és súly szá mok alap ján: X
rész szem pon tok súly szá mok
1. aján la ti ár (Ft) 3
2. aka dá lyoz ta tás mér té ke (nap) 7
3. ké se del mi köt bér (Ft/nap) 5
4. fi ze té si ha tár idõ (nap) 6

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám: –

IV.3.2) A do ku men tá ció be szer zé sé nek fel té te lei (adott eset -
ben)

A do ku men tá ció be szer zé sé nek ha tár ide je:  2004/11/15
(év/hó/nap)

Ár (adott eset ben): 40 000 Ft + 25% áfa
Pénz nem: HUF
Az aján la ti do ku men tá ció el len ér té két a hely szí nen kész -

pénz ben, vagy az aján lat ké rõ 11747006-15423720 szá mú
szám lájára tör té nõ át uta lás sal le het meg fi zet ni.

A do ku men tá ció ren del ke zés re bo csá tá sá nak mód ja: a do ku -
men tá ció mun ka na po kon 9.00–12.00 órá ig (az aján lat té te li ha -
tár idõ le jár ta kor 10.00 órá ig) vá sá rol ha tó meg sze mé lye sen, il -
le tõ leg pos tai úton is meg igé nyel he tõ és kér he tõ pos tai úton tör -
té nõ meg kül dé se.

IV.3.3) Az aján lat té te li ha tár idõ 
2004/11/15 (év/hó/nap)
Idõ pont: 10.00 CET

IV.3.4) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aján la tok be -
nyújt ha tók 

Ma gyar

IV.3.5) Az aján la ti kö tött ség mi ni má lis idõ tar ta ma (tár gya -
lás nél kü li el já rás ese tén)

2004/11/22 (év/hó/nap)

IV.3.6) Az aján la tok fel bon tá sá nak fel té te lei

IV.3.6.1) Az aján la tok fel bon tá sán je len lét re jo go sult sze mé -
lyek

A Kbt. 80. § (2) be kez dés sze rint

IV.3.6.2) Dá tum, idõ pont, hely
Dá tum: 2004/11/15 (év/hó/nap)
Idõ pont: 10.00 óra (CET)
Hely: Pol gár mes te ri Hi va tal 9722 Pe re nye, Bé ke u. 34. ta -

nácsterem

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK
VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X
IGEN: –

VI.2) ADOTT ESET BEN KÉR JÜK FEL TÜN TET NI,
HOGY A KÖZ BE SZER ZÉS IS MÉT LÕ DÕ JEL LE GÛ-E
ÉS A TO VÁB BI HIR DET MÉ NYEK KÖZ ZÉ TÉ TE LÉ NEK 
TER VE ZETT IDE JÉT 
nem

VI.3) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: –
IGEN: X
Ha igen, kér jük fel tün tet ni a pro jekt/prog ram ne vét és bár -

mely egyéb hasz nál ha tó hi vat ko zá si ada tot
SA PARD-prog ram 1308. szá mú Vi dé ki inf ra struk tú ra fej -

lesz té se és ja ví tá sa cí mû in téz ke dés.

VI.4) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK
1) A hi ány pót lás le he tõ sé ge vagy annak ki zá rá sa: kizár va
2) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja: 2004/11/22 8.00

CET
3) A tár gya lás le foly ta tá sá nak me ne te és az aján lat ké rõ ál tal

elõ írt alap ve tõ sza bá lyai, az el sõ tár gya lás idõ pont ja (ki vé ve, ha 
az el já rás tár gya lás nél kü li)

4) Az el já rás ban va ló rész vé tel fel té tele az aján la ti do ku -
men tá ció meg vá sár lá sa, mely más ra nem ru ház ha tó át.

Az aján la ti do ku men tá ció meg vá sár lá sá nak fel té te le az írá -
sos igény lés sze mé lyes le adá sa vagy te le fa xon tör té nõ meg kül -
dé se az aján lat ké rõ ré szé re. Az igény lés tar tal maz za az igény lõ
cég meg ne ve zé sét, szék he lyét (szám la ki ál lí tá si cí met) és pos tai
meg ké rés ese tén pos ta cí mét (aho vá az aján lat ké rõ tér ti ve vé -
nyes pos tai kül de mény ként a do ku men tá ci ót meg küld he ti), to -
váb bá a do ku men tá ció el len ér té ké nek meg fi ze té sét iga zo ló ok -
mányt.

Az aján lat ké rõ ki kö ti, hogy sze mé lye sen aján la tot le ad ni
csak mun ka na po kon 9.00–12.00 órá ig le het sé ges elõ ze tes te le -
fo non tör té nõ egyez te tés alap ján az zal, hogy az aján lat té te li ha -
tár idõ le jár tá nak nap ján 10.00 órá ig be kell ér kez nie az aján -
latnak.

5) Aján lat te võ nek az aján lat ban nyi lat koz nia kell a Kbt.
71. § (1) be kez dés a)–b) pont ja i ra és (3) be kez dé sé re vo nat ko -
zó an.

6) Az aján lat ké rõ ál tal al kal ma zott ér té ke lé si mód szer:
1–100-ig ke rül sor pon tok ki osz tá sá ra. A leg jobb aján lat a ma -
xi má lis, 100 pon tot kap ja, az utá na sor ba kö vet ke zõ aján la tok a

126. szám Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2004. XI. 3.) 17077



leg jobb aján lat hoz tör té nõ vi szo nyí tás sal, egye nes ará nyos ság
alap ján ke ve sebb pont szá mot kap nak, de leg alább 1 pon tot.

7) Az aján lat ké rõ je len be ru há zás meg va ló sí tá sá hoz „a SA -
PARD-prog ram 1308 szá mú Vi dé ki inf ra struk tú ra fej lesz té se
és ja ví tá sa cí mû in téz ke dés” el ne ve zé sû prog ram ra pá lyá za tot
nyúj tott be. Er re te kin tet tel az aján lat ké rõ fel hív ja az aján lat te -
võk fi gyel mét a Kbt. 48. § (2)–(3) be kez dé sé ben fog lal tak ra.

VI.5) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA: 
2004/10/28 (év/hó/nap)

Somogy Megyei Önkormányzat
egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

(9242/2004)

Épí té si be ru há zás: X
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: –

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ
I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍ ME
Szer ve zet: So mogy Me gyei Ön kor mány zat
Cím zett: So mogy Me gyei Ön kor mány za ti Hi va tal 
Be ru há zá si Iro da Vár ko nyi Csa bá né iro da ve ze tõ
Cím: Cso ko nai u. 3.
Pos tai irá nyí tó szám: 7400
Vá ros/Köz ség: Ka pos vár
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 82/508-154
Te le fax: 88/508-153
E-ma il: var ko nyi@som-on korm.hu

I.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN
SZE REZ HE TÕK BE
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: X
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet

I.3) A DO KU MEN TÁ CIÓ A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN SZE -
REZ HE TÕ BE
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: X
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet

I.4) AZ AJÁN LA TO KAT A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL
BE NYÚJ TA NI
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: X
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet 

I.5) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ TÍ PU SA
Köz pon ti költ ség ve té si szerv: –
Egyéb: X

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA
II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS

II.1.1) Épí té si be ru há zás ra irá nyuló szer zõ dés (épí té si be ru -
há zás ese tén)

Ki vi te le zés: X
Ter ve zés és ki vi te le zés: –
Ki vi te le zés bár mi lyen esz köz zel, mó don, az aján lat ké rõ ál tal 

meg ha tá ro zott  kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ en: –

II.1.2) Áru be szer zés re irá nyuló szer zõ dés tí pu sa 
Adás vé tel: –

Bér let: –
Lí zing: –
Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: –

II.1.3) Szol gál ta tás meg ren de lés re irá nyuló szer zõ dés tí pu sa 
Szol gál ta tá si ka te gó ria: –

II.1.4) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés 
So mogy túr Kunf fy La jos Em lék mú ze um ál lan dó ki ál lí tás

tel jes kö rû fel újí tá sa és kor sze rû sí té se

II.1.5) A szer zõ dés meg ha tá ro zá sa/tár gya 
Meg ha tá ro zá sa: vál lal ko zá si szer zõ dés
Tár gya: mû te rem, kú ria kül sõ-bel sõ fel újí tá sa, kor sze rû sí té -

se, moz gás kor lá to zott szo ciá lis blokk ki ala kí tá sa, ke rí tés épí tés

II.1.6) A tel je sí tés he lye 
So mogy túr, Ár pád u. 22.
NUTS-kód: –

II.1.7) Nó menk la tú ra

II.1.7.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék 
Fõ tárgy: 
45.45.31.00-8
To váb bi tár gyak: 
45.34.20.00-6
45.21.23.13-3

II.1.8) Ré szek re tör té nõ aján lat té tel:
NEM: X
IGEN: –
Aján la tok be nyújt ha tók: 
egy rész re: –
több rész re: –
va la mennyi rész re: –

II.2) A SZERZÕDÉS SZERINTI MENNYISÉG

II.2.1) Tel jes mennyi ség 
A fel újí tás ra és kor sze rû sí tés re ke rü lõ épü le tek or szá go san

ki emelt mû em lék ka te gó ri á ba tar toz nak. A mû te rem brut tó
alap te rü le te 151 m2. Ezen be lül kor sze rû sí te ni kell a fû tést és a
vi lá gí tást, fel kell újí ta ni a mennye ze ti lam bé ria bur ko la tot, lép -
csõt és ga lé ri át, kül sõ-bel sõ va ko la tot, az ezek kel já ró fes té si
mun ká la to kat, va la mint új cse rép fe dést kell ké szí te ni léc ezés -
sel és hõ szi ge te lés sel. A kú ria brut tó alap te rü le te 387 m2, ahol
kor sze rû sí te ni kell a fû tést és a vi lá gí tást, a pad lás fö dé met meg
kell erõ sí te ni, hõ szi ge te lést kell el he lyez ni, a fel vi ze se dett fa la -
kat kül sõ-bel sõ lé leg zõ szá rí tó va ko lat tal kell el lát ni, a bel sõ
va ko la to kat, pa do za to kat fel kell újí ta ni és a lé te sít ményt kí -
vül-be lül le kell fes te ni, má zol ni. A hát só fron ton 380 fm drót -
fo na tos ke rí tést kell ké szí te ni, az ut ca fel õli ol da lon a ke rí tést,
ka pu kat, osz lo po kat fel kell újí ta ni.

II.2.2) Vé te li jog (op ció) (adott eset ben). Le írá sa és gya kor -
lá sá nak le het sé ges ide je: –

II.3) A SZER ZÕ DÉS IDÕ TAR TA MA VAGY A BE FE JE -
ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE
Idõ tar tam hó nap(ok)ban  és/vagy na pok ban 
vagy: kez dés 2004/12/09 és/vagy 
be fe je zés 2005/08/15 (év/hó/nap)

III. SZA KASZ: JO GI, GAZ DA SÁ GI, PÉNZ ÜGYI ÉS
MÛ SZA KI IN FOR MÁ CI ÓK

III.1) A SZERZÕDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK

III.1.1) A szer zõ dést biz to sí tó mel lék kö te le zett sé gek 
– Aján lat ké rõ elõ ír ja szer zõ dést biz to sí tó mel lék kö te le zett -

ség ként a mû sza ki át adás-át vé te li idõ pont já tól szá mí tott
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mi ni mum 1 év jót ál lás vál la lá sát. A jót ál lá si kö te le zett ség
bí rá la ti rész szem pont ként sze re pel.

– Aján lat ké rõ ké se del mi köt bér vál la lá sát ír ja elõ a ha tár idõ
tar tá sa ér de ké ben, mely nek mi ni ma li zált össze ge a bí rá la -
ti szem pon tok kö zött sze re pel.

III.1.2) Fõ fi nan szí ro zá si és fi ze té si fel té te lek és/vagy hi vat -
ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek re: 

– A pénz ügyi fe de zet a So mogy Me gyei Ön kor mány zat
ren del ke zé sé re ál l, sa ját for rás mel lett a Nem ze ti Kul tu rá -
lis Örök ség Mi nisz té ri u ma ál tal nyúj tott tá mo ga tás ból fi -
nan szí ro zott be ru há zás.

– Aján lat ké rõ elõ le get nem fi zet.
– Fi ze té si ha tár idõ: az iga zolt tel je sí tés tõl szá mí tott 30 nap.

III.1.3) A kö zös aján la tot te võ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó
gaz da sá gi tár sa ság, illetve jo gi sze mély: –

III.2) RÉSZ VÉ TE LI FEL TÉ TE LEK

III.2.1) Az aján lat te võ sze mé lyes hely ze té re vo nat ko zó ada -
tok (ki zá ró okok), to váb bá a mi ni má li san meg kö ve telt pénz -
ügyi és gaz da sá gi, va la mint mû sza ki, illetve szak mai al kal mas -
ság meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok, az al kal mas sá got ki zá ró
té nye zõk:

– az el já rás ban nem le het aján lat te võ, aki vel szem ben a Kbt. 
60. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ki zá ró okok fenn -
áll nak,

– nem le het az el já rás ban aján lat te võ az, aki vel szem ben a
Kbt. 61. § (1) be kez dés d) pont já ban és a (2) be kez dés ben
meg ha tá ro zott ki zá ró okok fenn áll nak

– nem le het az el já rás ban aján lat te võ az, aki vel szem ben a
Kbt. 62. § (1) be kez dé sé ben fel so rolt ki zá ró fel té te lek
fenn áll nak.

Pénz ügyi, gaz da sá gi al kal mas sá got ki zá ró té nye zõk:
– a pénz in té zet nyi lat ko za ta sze rint fi ze té si kö te le zett sé ge i -

nek az utób bi két év ben ha tár idõ ben nem tesz ele get, vagy 
az utób bi egy év ben két szer sor ban ál lás for dult elõ,

– a pénz in té ze ti nyi lat ko zat sze rint – hi tel kap cso lat ese tén –
a mi nõ sí tés hi tel kép te len vagy ezt ér te lem sze rû en jel zõ
mi nõ sí tés,

– amennyi ben az aján lat te võ ál tal az elõ zõ 3 év ben (2001.,
2002., 2003. év) az aján lat té te li ha tár idõ ig be fe je zett, a
köz be szer zés tár gyá nak meg fe le lõ (mû kö dõ köz mû ve lõ -
dé si in téz mény fel újí tá sa) tel je sí tése inek for gal ma éven -
ként nem éri el az 50 M Ft-ot

Mû sza ki al kal mas sá got ki zá ró té nye zõk:
– Amennyi ben az aján lat te võ ál tal az elõ zõ 3 év ben (2001.,

2002., 2003. év) az aján lat té te li ha tár idõ ig be fe je zett, a köz -
be szer zés tár gyá nak meg fe le lõ (mû kö dõ köz mû ve lõ dé si in -
téz mény fel újí tá sa) tel je sí té se i nek szá ma nem éri el a ket tõt.

– Nem ál l al kal ma zás ban egy, a fel adat el lá tá sá hoz szük sé -
ges fel sõ fo kú vég zett ség gel és leg alább 5 év szak mai gya -
kor lat tal és fe le lõs mû sza ki ve ze tõi jo go sult ság gal (FMV
E A1) ren del ke zõ szak em ber, aki a szer zõ dés tel je sí té sé -
ben a mun kák irá nyí tá sá ban te vé ke nyen részt vesz.

III.2.1.1) Jo gi hely zet (ki zá ró okok) – a meg kö ve telt iga zo -
lá si mód 

– Az aján lat te võ nek írás ban nyi lat koz nia kell, hogy nem
tar to zik a Kbt. 60. § (1) be kez dés, a Kbt. 61. § (2) be kez -
dé sé nek ha tá lya alá, va la mint írás ban nyi lat koz nia kell a
Kbt. 61. § (1) be kez dés d) pont já ban és a (2) be kez dés ben
meg ha tá ro zott ki zá ró okok fenn nem ál lá sá ról.

III.2.1.2) Pénz ügyi és gaz da sá gi al kal mas ság – a meg kö ve -
telt iga zo lá si mód

Pénz ügyi, gaz da sá gi al kal mas ág iga zo lá sa:
A Kbt. 66. § (1) be kez dés ben fog lal tak alap ján az aján lat te -

võ nek a pénz ügyi és gaz da sá gi al kal mas sá ga iga zol ha tó:
– va la mennyi szám la ve ze tõ bank tól szár ma zó nyi lat ko zat -

tal az aláb bi kö te le zõ tar ta lom mal:
– mi ó ta ve ze ti az aján lat te võ szám lá ját,
– fi ze té si kö te le zett sé ge i nek az aján lat te võ idõ ben ele get

tesz-e,
– volt-e sor ban ál ló té tel az aján lat te võ szám lá ján az el -

múlt 1 év ben,
– amennyi ben a hi tel in té zet nek van az aján lat te võ vel hi -

tel kap cso la ta, az aján lat te võ hi tel mi nõ sí té sét, ha nem
áll nak ilyen jel le gû kap cso lat ban, ak kor az er re vo nat -
ko zó ki fe je zett nyi lat ko za ta.

– Aján lat te võ nyi lat ko za ta, mely éven kén ti bon tás ban tar -
tal maz za, hogy mek ko ra az aján lat te võ köz be szer zés tár -
gyá ra vo nat ko zó for gal ma az el múlt 3 év ben (2001.,
2002., 2003. év).

III.2.1.3) Mû sza ki, illetve szak mai al kal mas ság – a meg kö -
ve telt iga zo lá si mód

– az elõ zõ 3 év ben (2001., 2002., 2003. év) az aján lat té te li
ha tár idõ ig be fe je zett, a köz be szer zés tár gyá nak meg fe le lõ 
(mû kö dõ köz mû ve lõ dé si in téz mény fel újí tá sa) épí té si be -
ru há zá sa i nak is mer te té sé vel, meg je löl ve annak meg ren -
de lõ jét (név, cím, te le fon szám), mennyi sé gét, a szer zõ dés
sze rin ti össze gét, a be fe je zé si ha tár idõ (év, hó nap, nap)
meg je lö lés sel, va la mint a Kbt. 68. § (2) be kez dés sze rint
ki ál lí tott iga zo lás (re fe ren cia le ve lek) csa to lá sá val,

– azon szak em be rek, illetve ve ze tõk meg ne ve zé sé vel, kép -
zett sé gük is mer te té sé vel, ok ira ta ik má so la tá nak csa to lá -
sá val, aki ket be kí ván von ni a tel je sí tés be.

III.2.1.4) Egyéb in for má ci ók 
Aján lat te võ kö te les kü lön nyi lat ko za tot az aján la ti do ku men -

tá ci ó já ban sze re pel tet ni ar ra vo nat ko zó an, hogy va la mennyi
pénz for gal mi szám lá já ról be csa tol ta a fel hí vás III.2.1.2) pont -
já ban pénz ügyi al kal mas sá gi iga zo lá sá ra elõ írt tar ta lom mal bí -
ró bank i nyi lat ko za tot.

III.3) KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

III.3.1) A szol gál ta tás tel je sí té se egy bi zo nyos fog lal ko zás -
hoz (kép zett ség hez) van-e köt ve?

NEM: –
IGEN: –
Ha igen, a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zés re tör té nõ hi -

vat ko zás: –

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA
Tár gya lás nél kü li: X
Tár gya lá sos: –

IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
(A) A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: –
vagy:
(B) Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat: X
B1) A kö vet ke zõ rész szem pon tok és súly szá mok alap ján: X
rész szem pon tok súly szá mok
1. aján la ti ár (Ft) 75
2. jót ál lás meg aján lá sa (év) max. 5 év 15
3. ké se del mi köt bér vál la lá sa (Ft/nap) min.

50 000 Ft/nap 10
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IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám: –

IV.3.2) A do ku men tá ció be szer zé sé nek fel té te lei 
A do ku men tá ció be szer zé sé nek ha tár ide je: 2004/11/25

(év/hó/nap)
Idõ pont: 9.00 óra
Ár: 50 000 Ft + áfa
Pénz nem: HUF
A fi ze tés fel té te lei és mód ja: a do ku men tá ció el len ér té két

So mogy Me gyei Ön kor mány zat OTP Rt. ka pos vá ri fi ók já nál
ve ze tett 11743002-15396004 szá mú egy szám lá já nak ja vá ra
kell át utal ni vagy a So mogy Me gyei Ön kor mány zat Ka pos vár,
Cso ko nai u. 3. pénz tá rá ba kell be fi zet ni (mun ka nap 8.30 órá tól
12.00 órá ig) szám la el le né ben.

A do ku men tá ció ren del ke zés re bo csá tá sá nak mód ja: mun ka -
na po kon 9.00–12.00 órá ig a be fi ze tés iga zo lá sa után a Ka pos -
vár Cso ko nai u. 3. 232. sz. szo bá ban át ve he tõ.

IV.3.3) Az aján lat té te li ha tár idõ
2004/11/25 (év/hó/nap)
Idõ pont: 9.00 óra

IV.3.4) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aján la tok be -
nyújt ha tók 

Ma gyar

IV.3.5) Az aján la ti kö tött ség mi ni má lis idõ tar ta ma 
2004/12/09 (év/hó/nap) (az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá tól

szá mít va)
Idõ pont: 10.00 óra

IV.3.6) Az aján la tok fel bon tá sá nak fel té te lei

IV.3.6.1) Az aján la tok fel bon tá sán je len lét re jo go sult sze mé -
lyek

A Kbt. 80. § (2) be kez dés ben fog lal tak

IV.3.6.2) Dá tum, idõ pont, hely
Dá tum: 2004/11/25 (év/hó/nap)
Idõ pont: 9.00 óra
Hely: So mogy Me gyei Ön kor mány zat Ka pos vár, Cso ko nai

u. 3. 232. szo ba

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK
VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X
IGEN: –

VI.2) ADOTT ESET BEN KÉR JÜK FEL TÜN TET NI,
HOGY A KÖZ BE SZER ZÉS IS MÉT LÕ DÕ JEL LE GÛ-E
ÉS A TO VÁB BI HIR DET MÉ NYEK KÖZ ZÉ TÉ TE LÉ NEK 
TER VE ZETT IDE JÉT: –

VI.3) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: X
IGEN: –

VI.4) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK
1) A hi ány pót lás le he tõ sé ge vagy annak ki zá rá sa: hi ány pót -

lás ra nincs le he tõ ség.
2) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja: 2004/12/09., 14.00

óra.
3) Az aján lat ké rõ tár gya lást nem kí ván le foly tat ni.
4) Az aján la tok fel bon tá sá nak fel té te lei
– Azok az aján la tok ke rül nek fel bon tás ra, me lyek zárt cso -

ma go lás ban, köz vet le nül az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá ig 
a be adás he lyé re be ér kez tek.

– Az aján la to kat tar tal ma zó ira tok fel bon tá sa az aján lat té te li 
ha tár idõ le jár tá nak idõ pont já ban tör té nik.

5) Az aján la to kat 3 pél dány ban (1 ere de ti, 2 má so la ti pél -
dány ban) kell be nyúj ta ni a cég ne vé ben kö te le zett ség vál la lás ra
jo go sult sze mé lyek ál tal cég sze rû en alá ír va, zárt bo rí ték ban.
A bo rí ték ra kér jük rá ír ni: „Aján lat: Kunf fy La jos Em lék mú ze um 
fel újí tás, kor sze rû sí tés”, a cso ma go láson más nem sze re pel het.

6) A do ku men tá ció min den ol da lát fo lya ma tos ol dal szá mo -
zás sal és a cég jegy zés re jo go sult szig ná lá sá val kér jük el lát ni,
va la mint ol dal szám ra va ló hi vat ko zás sal ké szí tett tar ta lom -
jegy zé ket ké rünk mel lé kel ni.

7) Az aján lat ké rõ ki kö ti, hogy a do ku men tá ci ót igé nyel ni és
meg vá sá rol ni csak sze mé lye sen le het. A do ku men tá ció meg vá -
sár lá sa nél kül tet t aján lat ér vény te len.

8) Az aján la tok el bí rá lá sá nak ered mé nyét aján lat ké rõ kihir -
deti: 2004/12/03., 10.00 óra. Az ered mény hir de tés he lye: So -
mogy Me gyei Ön kor mány zat Ka pos vár, Cso ko nai u. 3., 121.
sz. tár gya ló.

9) Aján lat ké rõ ké ri az alá írá si cím pél dány nak ere de ti vagy
köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett má so la ti for má ban az aján lat ba tör -
té nõ be csa to lá sát.

10) Az aján lat ké rõ hely szí ni kon zul tá ci ót tar t 2004. no vem -
ber 15-én 10.00 óra kor. Ta lál ko zás: So mogy túr, Ár pád u. 22.

11) Aján lat ké rõ ki kö ti, hogy a nyer tes aján lat te võ vissza lé -
pé se ese tén, ha az el já rás ered mé nyé nek ki hir de té se kor a má so -
dik leg ked ve zõbb nek mi nõ sí tett aján la tot te võ sze mé lyét is
meg ha tá roz ta, ak kor az zal kö t szer zõ dést.

12) Bí rá la ti rész szem pon tok IV.2) ki egé szí té se ként aján lat -
te võ köz li, hogy az ad ha tó pont szám va la mennyi rész szem pont
ese tén 1–100. Az ér té ke lés mód sze re va la mennyi rész szem pont 
ese tén azo nos: az aján lat ké rõ a rész szem pon to kon be lül az ará -
nyo sí tás el ve alap ján ér té kel, az az az adott rész szem pon to kon
be lül a leg jobb aján lat kap ja a leg több pon tot, a töb bi aján lat
pont szá ma eh hez vi szo nyít va ará nyo sí tás sal ke rül meg ál la pí -
tás ra.

13) Je len el já rás tár gyát ké pe zõ be szer zés a Nem ze ti Kul tu -
rá lis Örök ség Mi nisz té ri u má nál el nyert tá mo ga tás ból va ló sul
meg. Fel hív juk az aján lat te võk fi gyel mét a Kbt. 48. § (3) be kez -
dé sé ben fog lal tak ra is.

VI.5) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA: 
2004/10/27 (év/hó/nap)

Tessedik Sámuel Fõiskola
egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

(9307/2004)

Épí té si be ru há zás: X
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: –

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ
I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍ ME
Szer ve zet: Tes se dik Sá mu el Fõ is ko la
Cím zett: Tes se dik Sá mu el Fõ is ko la 
Pe da gó gi ai Fõ is ko lai Kar
Cím: Sza bad ság út 4.
Pos tai irá nyí tó szám: 5540
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Vá ros/Köz ség: Szar vas
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 66/311-511
Te le fax: 66/311-550
E-ma il: at ti la@ze us.kf.hu
In ter net cím (URL): www.tsf.hu

I.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN
SZE REZ HE TÕK BE
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: X
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet: –

I.3) A DO KU MEN TÁ CIÓ A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN SZE -
REZ HE TÕ BE
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: X
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet: –

I.4) AZ AJÁN LA TO KAT A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL
BE NYÚJ TA NI
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: X
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet: –

I.5) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ TÍ PU SA
Köz pon ti költ ség ve té si szerv: X
Egyéb:

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA
II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS

II.1.1) Épí té si be ru há zás ra irá nyuló szer zõ dés (épí té si be ru -
há zás ese tén)

Ki vi te le zés: X
Ter ve zés és ki vi te le zés: –
Ki vi te le zés bár mi lyen esz köz zel, mó don, az aján lat ké rõ ál tal 

meg ha tá ro zott  kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ en: –

II.1.2) Áru be szer zés re irá nyuló szer zõ dés tí pu sa (áru be -
szer zés ese tén): –

II.1.3) Szol gál ta tás meg ren de lés re irá nyuló szer zõ dés tí pu sa: – 

II.1.4) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve -
zés: –

II.1.5) A szer zõ dés meg ha tá ro zá sa/tár gya (a foly ta tás hoz
szük ség sze rint hasz nál jon to váb bi la po kat) 

Ha tá ro zott idõ re szóló vál lal ko zá si szer zõ dés épü let fel újí tá -
si mun ká ra.

Tár gya: TSF PFK ok ta tá si épü let fa ab la ka i nak hõ szi ge telt
üve ge zé sû egye di fa ab la kok ra cse ré lé se, gyár tás sal és be épí -
tés sel együtt.

II.1.6) A tel je sí tés he lye 
Szar vas, Sza bad ság u. 4.
NUTS-kód: –

II.1.7) Nó menk la tú ra

II.1.7.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék 
Fõ tárgy: 
45.42.11.35-9
To váb bi tár gyak: 
45.44.10.00-0
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.1.8) Ré szek re tör té nõ aján lat té tel (a ré szek re vo nat ko zó
rész le tes in for má ci ók meg adá sá hoz a B. mel lék let bõl szük ség
sze rint több pél dány hasz nál ha tó)

NEM: X
IGEN: –

Aján la tok be nyújt ha tók: 
egy rész re: –
több rész re: –
va la mennyi rész re: –

II.2) A SZER ZÕ DÉS SZE RIN TI MENNYI SÉG

II.2.1) Tel jes mennyi ség (va la mennyi részt és op ci ót be le -
ért ve, adott eset ben)

50 db egye di fa bo rí tott pal ló to kos ab lak 198 m2 a do ku men -
tá ció sze rint.

II.2.2) Vé te li jog (op ció) (adott eset ben). Le írá sa és gya kor -
lá sá nak le het sé ges ide je (le he tõ ség sze rint): –

II.3) A SZER ZÕ DÉS IDÕ TAR TA MA VAGY A BE FE JE -
ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE
Idõ tar tam hó nap(ok)ban  és/vagy na pok ban 
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)
vagy: kez dés 2004/11/22
és/vagy be fe je zés 2005/03/31 (év/hó/nap)

III. SZA KASZ: JO GI, GAZ DA SÁ GI, PÉNZ ÜGYI ÉS
MÛ SZA KI IN FOR MÁ CI ÓK

III.1) A SZER ZÕ DÉS RE VO NAT KO ZÓ FEL TÉ TE LEK

III.1.1) A szer zõ dést biz to sí tó mel lék kö te le zett sé gek
Jót ál lás

III.1.2) Fõ fi nan szí ro zá si és fi ze té si fel té te lek és/vagy hi vat -
ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek re

Az aján lat ké rõ a mû sza ki ellen õr iga zo lá sa után a szám la be -
nyúj tás tól szá mí tott 20. na pig át uta lás sal a szám lát ki egyen lí ti.

III.1.3) A kö zös aján la tot te võ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó
gaz da sá gi tár sa ság, illetve jo gi sze mély (adott eset ben)

III.2) RÉSZ VÉ TE LI FEL TÉ TE LEK

III.2.1) Az aján lat te võ sze mé lyes hely ze té re vo nat ko zó ada -
tok (ki zá ró okok) (adott eset ben), to váb bá a mi ni má li san meg -
kö ve telt pénz ügyi és gaz da sá gi, va la mint mû sza ki, illetve szak -
mai al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok, az al kal mas -
sá got ki zá ró té nye zõk

Ki zá ró okok: a Kbt. 60. § (1) be kez dés a)–b) pont ban fog lal -
tak.

Az aján lat te võ al kal mas sá gát ki zá ró té nye zõk:
– ha a pénz in té ze ti nyi lat ko zat sze rint az el múlt két év ben

ket tõ nél több 30 na pot meg ha la dó sor ban ál lás volt a
szám lán,

– ha a 2003. év ben az adó zás elõt ti ered mé nye vesz te sé get
mu tat,

– ha az el múlt két év ben nem gyár tott fa nyí lá szá ró kat leg -
alább 150 m2 mennyi ség ben.

III.2.1.1) Jo gi hely zet (ki zá ró okok) – a meg kö ve telt iga zo -
lá si mód (adott eset ben)

– Az aján lat te võ nek az aján lat ban a Kbt. 299. § (3) be kez dé -
se sze rint kell nyi lat koz ni, hogy nem tar to zik a Kbt. 60. §
(1) be kez dés a)–b) pont ha tá lya alá.

III.2.1.2) Pénz ügyi és gaz da sá gi al kal mas ság – a meg kö ve -
telt iga zo lá si mód

Pénz ügyi, gaz da sá gi al kal mas ság te kin te té ben az iga zo lá sok
és nyi lat ko za tok má so la tok for má já ban csa to lan dók. Csa tol ni
kell a szám la ve ze tõ pénz in té zet(ek) aján lat té te li ha tár idõ tõl
szá mí tott 30 na pon be lül kel te zett nyi lat ko za tát [Kbt. 66. § (1)
be kez dés a) pont] ar ról, hogy volt-e a nyi lat ko zat té telt meg elõ -
zõ két év ben sor ban ál lás a szám lán, ha igen, mi kor és mennyi
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ide ig, csa tol ni kell a 2003. évi mér le get [66. § (1) be kez dés
b) pont] mel lék le tek kel.

III.2.1.3) Mû sza ki, illetve szak mai al kal mas ság – a meg kö -
ve telt iga zo lá si mód

Mû sza ki, szak mai al kal mas ság te kin te té ben az iga zo lá sok és
nyi lat ko za tok má so la tok for má já ban csa to lan dók. Csa tol ni kell 
az el múlt két év ben át adott, fa nyí lás zá rók gyár tá sa és be épí té se 
te kin te té ben a mun ka meg ren de lõ jé tõl szár ma zó tel je sí té si re -
fe ren ci a nyi lat ko za tot a mennyi ség, a tel je sí tés he lye és ide je,
va la mint a tel je sí tés meg fe le lõ sé ge vo nat ko zá sá ban [Kbt. 67. §
(2) be kez dés a) pont, 68. § (2) be kez dés].

III.2.1.4) Egyéb in for má ci ók (adott eset ben)

III.3) KÜ LÖN LE GES FEL TÉ TE LEK

III.3.1) A szol gál ta tás tel je sí té se egy bi zo nyos fog lal ko zás -
hoz (kép zett ség hez) van-e köt ve?

NEM: –
IGEN: –
Ha igen, a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zés re tör té nõ hi -

vat ko zás: –

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS
IV.1) AZ EL JÁ RÁS TÍ PU SA
Tár gya lás nél kü li: X
Tár gya lá sos: –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
(A) A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: X
vagy:
(B) Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat: –
B1) A kö vet ke zõ rész szem pon tok és súly szá mok alap ján: –

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám: –

IV.3.2) A do ku men tá ció be szer zé sé nek fel té te lei (adott eset -
ben)

A do ku men tá ció be szer zé sé nek ha tár ide je: 2004/11/19
(év/hó/nap)

Idõ pont: 10.00 óra
Ár (adott eset ben): 20 000 Ft + áfa
Pénz nem: HUF
A fi ze tés fel té te lei és mód ja: aján lat ké rõ pénz tá rá ban kell be -

fi zet ni.
A do ku men tá ció ren del ke zés re bo csá tá sá nak mód ja: az aján -

lat ké rõ az ellen ér ték be fi ze té se után az aján la ti do ku men tá ci ót
sze mé lye sen bo csát ja ren del ke zés re mun ka na po kon 8.30–
11.00 órá ig.

IV.3.3) Az aján lat té te li ha tár idõ
2004/11/19 (év/hó/nap)
vagy:  nap (a hir det mény fel adá sá tól szá mít va)
Idõ pont: 10.00 óra

IV.3.4) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aján la tok be -
nyújt ha tók 

Ma gyar

IV.3.5) Az aján la ti kö tött ség mi ni má lis idõ tar ta ma (tár gya -
lás nél kü li el já rás ese tén)

2004/11/30-ig (év/hó/nap) vagy:
 hó nap és/vagy  nap 

(az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá tól szá mít va)
Idõ pont: –

IV.3.6) Az aján la tok fel bon tá sá nak fel té te lei

IV.3.6.1) Az aján la tok fel bon tá sán je len lét re jo go sult sze mé -
lyek

Aján lat te võk, az aján lat ké rõ, jog sza bály nál fog va jo go sult
sze mé lyek kép vi se lõi.

IV.3.6.2) Dá tum, idõ pont, hely
Dá tum: 2004/11/19 (év/hó/nap)
Idõ pont: 10.00 óra
Hely: Szar vas Sza bad ság u. 4. I. em. tit kár ság (aján lat ké rõ

cí me).

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK
VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X
IGEN: –

VI.2) ADOTT ESET BEN KÉR JÜK FEL TÜN TET NI,
HOGY A KÖZ BE SZER ZÉS IS MÉT LÕ DÕ JEL LE GÛ-E
ÉS A TO VÁB BI HIR DET MÉ NYEK KÖZ ZÉ TÉ TE LÉ NEK 
TER VE ZETT IDE JÉT: –

VI.3) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: X
IGEN: –
Ha igen, kér jük fel tün tet ni a pro jekt/prog ram ne vét és bár -

mely egyéb hasz nál ha tó hi vat ko zá si ada tot

VI.4) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK
1) A hi ány pót lás le he tõ sé ge vagy annak ki zá rá sa: az aján lat -

ké rõ nem biz to sí t hi ány pót lá si le he tõ sé get.
2) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja: 2004/11/22 14.00

óra
3) A tár gya lás le foly ta tá sá nak me ne te és az aján lat ké rõ ál tal

elõ írt alap ve tõ sza bá lyai, az el sõ tár gya lás idõ pont ja (ki vé ve, ha 
az el já rás tár gya lás nél kü li): –

4) Egy össze gû ár aján la tot kell ad ni net tó + áfa összeg ben,
kü lön a gyár tás ra és a be épí tés re.

5) Az aján lat ké rõ kon zul tá ci ót tar t 2004/11/12-én 10.00 óra -
kor a tel je sí té si hely szí nen.

6) A vál lal ko zó nak a szer zõ dés tel je sí té se so rán fe le lõs mû -
sza ki ve ze tõt kell al kal maz nia.

7) Az aján lat té tel fel té te le a más ra át nem ru ház ha tó do ku -
men tá ció meg vá sár lá sa.

8) Az aján lat te võ nek nyi lat koz nia kell a Kbt. 70. § (1) be -
kez dé se sze rint.

9) Az aján lat té tel va la mennyi költ sé ge aján lat te võt ter he li.

VI.5) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA: 
2004/10/27 (év/hó/nap)

Tiszakécske Város Önkormányzata
egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

(9240/2004)

Épí té si be ru há zás: X
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: –
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I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRÕ
I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍ ME
Szer ve zet: Ti sza kécs ke Vá ros Ön kor mány za ta
Cím zett: Ko vács Er nõ pol gár mes ter
Cím: Kõ rö si út 2.
Pos tai irá nyí tó szám: 6060
Vá ros/Köz ség: Ti sza kécs ke
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 76/441-355
Te le fax: 76/441-078
E-ma il: jegy zo@ti sza kecs ke.hu
In ter net cím (URL): –

I.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN
SZE REZ HE TÕK BE
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: X
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet

I.3) A DO KU MEN TÁ CIÓ A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN SZE -
REZ HE TÕ BE (adott eset ben)
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: X
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet

I.4) AZ AJÁN LA TO KAT A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL
BE NYÚJ TA NI
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: X
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet 

I.5) AZ AJÁNLATKÉRÕ TÍPUSA
Köz pon ti költ ség ve té si szerv: –
Egyéb: X

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

II.1.1) Épí té si be ru há zás ra irá nyuló szer zõ dés (épí té si be ru -
há zás ese tén)

Ki vi te le zés: X
Ter ve zés és ki vi te le zés: –
Ki vi te le zés bár mi lyen esz köz zel, mó don, az aján lat ké rõ ál tal 

meg ha tá ro zott  kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ en: –

II.1.2) Áru be szer zés re irá nyuló szer zõ dés tí pu sa (áru be -
szer zés ese tén)

Adás vé tel: –
Bér let: –
Lí zing: –
Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: –

II.1.3) Szol gál ta tás meg ren de lés re irá nyuló szer zõ dés tí pu sa
(szol gál ta tás meg ren de lés ese tén)

Szol gál ta tá si ka te gó ria: –

II.1.4) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés 
Ti sza kécs ke, Kin csem dû lõ–bö gi szõ lõ út épí té se

II.1.5) A szer zõ dés meg ha tá ro zá sa/tár gya (a foly ta tás hoz
szük ség sze rint hasz nál jon to váb bi la po kat) 

Vál lal ko zá si szer zõ dés Ti sza kécs ke, Kin csem dû lõ–bögi
szõ lõ me zõ gaz da sá gi út épí té si mun ká la ta i nak ki vi te le zé sé re

II.1.6) A tel je sí tés he lye 
Ti sza kécs ke, Kin csem dû lõ–bö gi szõ lõ–Ti sza kécs ke 0610 és 

0616 hrsz.-ú in gat la nok
NUTS-kód: –

II.1.7) Nó menk la tú ra

II.1.7.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék 
Fõ tárgy: 
45.23.31.20-6

To váb bi tár gyak: 
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.1.8) Ré szek re tör té nõ aján lat té tel (a ré szek re vo nat ko zó
rész le tes in for má ci ók meg adá sá hoz a B. mel lék let bõl szük ség
sze rint több pél dány hasz nál ha tó)

NEM: X
IGEN: –
Aján la tok be nyújt ha tók: 
egy rész re: –
több rész re: –
va la mennyi rész re: –

II.2) A SZER ZÕ DÉS SZE RIN TI MENNYI SÉG

II.2.1) Tel jes mennyi ség (va la mennyi részt és op ci ót be le -
ért ve, adott eset ben) 

Ti sza kécs ke Kin csem dû lõ–bögi szõ lõ te rü le ten 6364,2 m2

fe lü le tû szi lárd bur ko la tú út épí té se az aján lat ké rõ ál tal szol gál -
ta tott do ku men tá ci ó ban és mû sza ki le írás ban rész le te zet tek nek
meg fe le lõ en.

II.2.2) Vé te li jog (op ció) (adott eset ben). Le írá sa és gya kor -
lá sá nak le het sé ges ide je (le he tõ ség sze rint): –

II.3) A SZER ZÕ DÉS IDÕ TAR TA MA VAGY A BE FE JE -
ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE
Idõ tar tam hó nap(ok)ban  és/vagy na pok ban 
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)
vagy: kez dés / /  és/vagy 
be fe je zés 2005/06/10 (év/hó/nap)

III. SZA KASZ: JO GI, GAZ DA SÁ GI, PÉNZ ÜGYI ÉS
MÛ SZA KI IN FOR MÁ CI ÓK

III.1) A SZER ZÕ DÉS RE VO NAT KO ZÓ FEL TÉ TE LEK

III.1.1) A szer zõ dést biz to sí tó mel lék kö te le zett sé gek (adott
eset ben) 

Ké se del mi köt bér, jót ál lás, jó tel je sí té si ga ran cia

III.1.2) Fõ fi nan szí ro zá si és fi ze té si fel té te lek és/vagy hi vat -
ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek re

Aján lat ké rõ elõ le get nem fi zet. Az iga zolt tel je sí tést kö ve tõ -
en be nyúj tott szám la 30 na pon be lül ke rül át uta lás sal ki egyen lí -
tés re, ki vé ve ha a nyer tes aján lat te võ aján la tá ban az aján lat ké rõ
szá má ra ked ve zõbb fi ze té si fel té tel sze re pel.

III.1.3) A kö zös aján la tot te võ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó
gaz da sá gi tár sa ság, illetve jo gi sze mély (adott eset ben)

III.2) RÉSZ VÉ TE LI FEL TÉ TE LEK

III.2.1) Az aján lat te võ sze mé lyes hely ze té re vo nat ko zó ada -
tok (ki zá ró okok) (adott eset ben), to váb bá a mi ni má li san meg -
kö ve telt pénz ügyi és gaz da sá gi, va la mint mû sza ki, illetve szak -
mai al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok, az al kal mas -
sá got ki zá ró té nye zõk

Az aján lat te võ re, illetve a köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t
meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó ra vo -
nat ko zó ki zá ró okok:

– A Kbt. 60. § (1) be kez dés a)–f) pont jai kö zül bár me lyik
ki zá ró ok fenn áll.

– A Kbt. 61. § (1) be kez dés a)–c) pont jai kö zül bár me lyik
ki zá ró ok fenn áll.

– A Kbt. 62. § (1) be kez dés a)–b) pont jai kö zül bár me lyik
ki zá ró ok fenn áll.
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Az aján lat te võ re, illetve a köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t
meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó ra vo -
nat ko zó al kal mas sá got ki zá ró té nye zõk

– A pénz in té ze ti nyi lat ko za tok bár me lyi ké ben 1 éven be lü li
sor ban ál ló té tel sze re pel.

– A szám vi te li tör vény sze rin ti 2002. és 2003. évi be szá mo ló
bár me lyi ké ben a mér leg sze rin ti ered mé nye ne ga tív volt.

– Az el múlt két év bár me lyi ké ben (2002–2003.) a sa ját tõ -
ké je ke ve sebb mint a jegy zett tõ ké je.

– Az el múlt két év ben (2002–2003.) a köz be szer zés tár gya
sze rin ti te vé keny sé gé bõl szár ma zó for gal ma éven ként
nem éri el az 50 M Ft-ot.

– Nem ren del ke zik az út épí tés ben az 1/2002. (I. 7.)
FVM–GM–Kö ViM együt tes ren de let tel mó do sí tott
51/2000. (VI II. 9.) FVM–GM–Kö ViM együt tes ren de -
let sze rin ti vég zett sé gû fe le lõs mû sza ki ve ze tõ vel, aki a
be szer zés tár gyát ké pe zõ mun kák te rü le tén leg alább 3
éves szak mai gya kor lat tal ren del ke zik.

– 2002., 2003. és 2004. évek ben nem ren del ke zik leg alább
ket tõ, net tó 40 mil lió Ft ér té kû út épí té si-ki vi te le zé si re fe -
ren ci á val.

– Nem ren del ke zik a Kbt. 68. § (3) be kez dé se sze rin ti ISO
9001 ta nú sí tott mi nõ ség biz to sí tá si rend szer rel.

A fen ti al kal mas sá gi té nye zõk bár mi lyen mér té kû hi á nya az
aján lat te võ, illetve a köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t meg ha la -
dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó al kal mat lan
mi nõ sí té sét von ja ma ga után.

III.2.1.1) Jo gi hely zet (ki zá ró okok) – a meg kö ve telt iga zo -
lá si mód (adott eset ben)

Az aján lat te võ re, illetve a köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t
meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó ra vo -
nat ko zó iga zo lá si mó dok:

– A Kbt. 60. § (1) be kez dés a)–f) pont, a 61. § (1) be kez dés
a)–c) pont és a 62. § (1) be kez dés a) pont te kin te té ben
aján lat te võ nyi lat ko za ta.

III.2.1.2) Pénz ügyi és gaz da sá gi al kal mas ság – a meg kö ve -
telt iga zo lá si mód

A Kbt. 66. § (1) be kez dés a), b) és c) pont ja sze rint az aján lat -
te võ és a köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó mér -
ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó vo nat ko zá sá ban

– Va la mennyi szám la ve ze tõ pénz in té zet 30 nap nál nem ré -
geb bi nyi lat ko za ta az aján lat te võ (al vál lal ko zó) pénz ügyi
hely ze té rõl
– mi ó ta ve ze ti a bank szám lá ját
– fi ze té si kö te le zett sé ge i nek ele get tesz-e
– volt-e a szám lá já val szem ben sor ban ál lás 1 éven be lül

– Szám vi te li tör vény sze rin ti 2002. és 2003. évi be szá mo ló
– Aján lat te võ nyi lat ko za ta az elõ zõ két év (2002–2003.)

köz be szer zés tár gya sze rin ti for gal má ról.

III.2.1.3) Mû sza ki, illetve szak mai al kal mas ság – a meg kö -
ve telt iga zo lá si mód

– A Kbt. 67. § (2) be kez dés a) pont ja, va la mint a Kbt. 68. §
(2) pont ja alap ján 2002., 2003. és 2004. év leg je len tõ sebb
épí té si be ru há zá sa i nak is mer te té se. Az is mer te tett épí té si
be ru há zá sok ki vi te le zé sét a Kbt. 68. § (2) be kez dé se sze -
rint kell iga zol ni. Aján lat ké rõ nek leg alább ket tõ, net tó
40 mil lió Ft ér té kû út épí té si-ki vi te le zé si re fe ren ci át kell
iga zol nia a fen ti ek alap ján.

– A Kbt. 67. § (2) be kez dés c) pont ja alap ján azok nak a
szak em be rek nek a meg ne ve zé se, kép zett sé gük is mer te té -

se, aki ket a tel je sí tés be be kí ván von ni, kü lö nös te kin tet tel 
a fe le lõs mû sza ki ve ze tõ ként igény be ven ni kí vánt szak -
em ber vo nat ko zá sá ban be csa to lan dó 1/2002. (I. 7) FVM–
GM–Kö ViM együt tes ren de let tel mó do sí tott 51/2000.
(VI II. 9.) FVM–GM–Kö ViM együt tes ren de let sze rin ti a
fe le lõs mû sza ki ve ze tõi jo go sult sá got iga zo ló ha tá ro zat
má so la ti pél dá nya, to váb bá be kell mu tat ni a ki vi te le zé si
ve ze tõi mun ka kör ben el töl tött idõ tar ta mot.

– Aján lat te võ ISO 9001 mi nõ ség biz to sí tá si rend sze ré nek –
bár mely nem ze ti rend szer ben akk re di tált – ta nú sí tó ál ta li
iga zo lá sa [Kbt. 68. § (3) be kez dés]

III.2.1.4) Egyéb in for má ci ók (adott eset ben)

III.3) KÜ LÖN LE GES FEL TÉ TE LEK

III.3.1) A szol gál ta tás tel je sí té se egy bi zo nyos fog lal ko zás -
hoz (kép zett ség hez) van-e köt ve?

NEM: –
IGEN: –
Ha igen, a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zés re tör té nõ hi -

vat ko zás: –

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS
IV.1) AZ EL JÁ RÁS TÍ PU SA
Tár gya lás nél kü li: –
Tár gya lá sos: X

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
(A) A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: –
vagy:
(B) Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat: X
B1) A kö vet ke zõ rész szem pon tok és súly szá mok alap ján: X
rész szem pon tok súly szá mok
1. a meg ha tá ro zott 30 na pos fi ze té si ha tár idõ -

nél hosszabb ha tár idõ 15
2. a meg ha tá ro zott 2005/06/10-i be fe je zé si

ha tár idõ nél rö vi debb ha tár idõ 15
3. aján la ti ár 10
4. jó tel je sí té si biz to sí ték mér té ke 10
5. ké se del mi köt bér nap i mér té ke 5
6. jót ál lás ide je 5

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám: –

IV.3.2) A do ku men tá ció be szer zé sé nek fel té te lei (adott eset -
ben)

A do ku men tá ció be szer zé sé nek ha tár ide je: 2004/11/18
(év/hó/nap)

Ár (adott eset ben): 50 000 + 25% áfa 
Pénz nem: HUF
A fi ze tés fel té te lei és mód ja: a do ku men tá ció el len ér té két az

aján lat ké rõ OTP Bank Rt.-nél ve ze tett 11732208-15338112
szá mú bank szám lá já ra kell be fi zet ni.

A do ku men tá ció ren del ke zés re bo csá tá sá nak mód ja: a do ku -
men tá ció át ve he tõ min den mun ka nap 10.00–15.00 órá ig a do -
ku men tá ció árá nak meg fi ze té sét iga zo ló bank i iga zo lás fel mu -
ta tá sá val az aján lat ké rõ cí mén. A do ku men tá ció az aján lat té te li
ha tár idõ le jár tá ig sze rez he tõ be.

IV.3.3) Az aján lat té te li ha tár idõ
2004/11/18 (év/hó/nap)
vagy  nap (a hir det mény fel adá sá tól szá mít va)
Idõ pont: 10.00 óra
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V.3.4) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aján la tok be -
nyújt ha tók 

Ma gyar

IV.3.5) Az aján la ti kö tött ség mi ni má lis idõ tar ta ma (tár gya -
lás nél kü li el já rás ese tén)

/ / -ig (év/hó/nap) vagy:
 hó nap és/vagy  nap 

(az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá tól szá mít va)

IV.3.6) Az aján la tok fel bon tá sá nak fel té te lei

IV.3.6.1) Az aján la tok fel bon tá sán je len lét re jo go sult sze mé -
lyek

A Kbt. 80. § (2) be kez dés sze rint.

IV.3.6.2) Dá tum, idõ pont, hely
Dá tum: 2004/11/18 (év/hó/nap)
Idõ pont: 10.00 óra
Hely: Ti sza kécs ke Vá ros Pol gár mes te ri Hiva ta la ta nács te -

rem (6060 Ti sza kécs ke, Kõ rö si út 2.)

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK
VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X
IGEN: –

VI.2) ADOTT ESET BEN KÉR JÜK FEL TÜN TET NI,
HOGY A KÖZ BE SZER ZÉS IS MÉT LÕ DÕ JEL LE GÛ-E
ÉS A TO VÁB BI HIR DET MÉ NYEK KÖZ ZÉ TÉ TE LÉ NEK 
TER VE ZETT IDE JÉT 

VI.3) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: –
IGEN: X
Ha igen, kér jük fel tün tet ni a pro jekt/prog ram ne vét és bár -

mely egyéb hasz nál ha tó hi vat ko zá si ada tot
SA PARD-prog ram „Me zõ gaz da sá gi út há ló zat fej lesz té se”
Aján lat ké rõ a fen ti prog ram ke re té ben alá írt tá mo ga tá si szer -

zõ dés sel ren del ke zik 302a/71-1308-00671-0403 szá mon „Me -
zõ gaz da sá gi út há ló zat fej lesz té se Kin csem dû lõ–b ö gi szõ lõ” el -
ne ve zés sel.

VI.4) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK
1) A hi ány pót lás le he tõ sé ge vagy annak ki zá rá sa: aján lat ké -

rõ hi ány pót lá si le he tõ sé get nem biz to sí t.
2) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja:
Az ered mény hir de tés idõ pont ja: a tár gya lás le zá rá sát kö ve tõ

4. mun ka na pon 11.00 óra.
Hely: Ti sza kécs ke Vá ros Pol gár mes te ri Hi va ta la ta nács te -

rem (6060 Ti sza kécs ke, Kõ rö si út 2.) ta nács te rem
A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja: az ered mény hir de tést

kö ve tõ 4. mun ka na pon 11.00 óra.
3) A tár gya lás le foly ta tá sá nak me ne te és az aján lat ké rõ ál tal

elõ írt alap ve tõ sza bá lyai, az el sõ tár gya lás idõ pont ja (ki vé ve, ha 
az el já rás tár gya lás nél kü li)

Két for du lós tár gya lá sos el já rás a Kbt. 128. § sze rint.
Az el sõ tár gya lás idõ pont ja 2004. no vem ber 24. 10.00 órá tól, 

az aján lat ké rõ az aján lat te võk kel kü lön-kü lön tár gyal. A má so -
dik for du ló ban aján lat ké rõ az el sõ for du ló után ki ala kult 3
összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat te võ jé vel tár gyal.

Amennyi ben má so dik tár gya lá si for du ló ra sor ke rül – há -
rom nál több ér vé nyes aján lat be ér ke zé se ese tén – úgy a má so -
dik tár gya lá si for du ló 2004. no vem ber 26. nap ján 10.00 óra kor
lesz meg tart va.

A tár gya lá sok he lye: Ti sza kécs ke Vá ros Pol gár mes te ri Hi va -
ta la ta nács te rem (6060 Ti sza kécs ke, Kõ rö si út 2.)

A tár gya lás ról jegy zõ könyv ké szül. A tár gya lás so rán az
összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat ki vá lasz tá sá nak szem -
pont ja alap ján az aján lat te võk aján la tu kat csak úgy mó do sít hat -
ják, hogy a mó do sí tás a be nyúj tott aján la tuk hoz ké pest az aján -
lat ké rõ szá má ra összes sé gé ben ked ve zõbb le gyen. A tár gya lás
be fe je zé sé vel aján la ti kö tött ség jön lét re. Az aján la ti kö tött ség a 
szer zõ dés kö tés idõ pont já ig tar t.

4) Az ér té ke lés mód ja: pont ha tá rok azo no san min den rész -
szem pont nál 1–10.

Az aján lat ké rõ az egyes aján la tok nak az el bí rá lás rész szem -
pont jai sze rin ti tar tal mi ele me it a pont ha tá rok kö zött ér té ke li
úgy, hogy a leg jobb tar tal mi elem re az ér té ke lé si pont szám ma -
xi mu mát ad ja. A töb bi aján lat rész szem pont sze rin ti pont szá ma
a leg jobb tar tal mi elem hez vi szo nyí tott arány sze rint ke rül
meg ál la pí tás ra, ket tõ ti ze des jegy re va ló ke re kí tés mel lett.

5) Az aján la tok be nyúj tá sá val kap cso la tos for mai elõ írá sok: 
az aján la to kat 3 pél dány ban, ma gyar nyel ven (egy ere de ti, ket tõ 
má so la ti pél dány, az ere de ti meg je lö lé sé vel) zárt, sé rü lés men -
tes bo rí ték ban, cég sze rû alá írás sal el lát va és ol da lan ként szig -
nál va (üres ol dalt nem), az utol só ol dalt cég bé lyeg zõ vel el lát va
kell el jut tat ni. Az aján la to kat fo lya ma tos ol dal szá mo zás sal
(üres ol dalt nem) és ol dal szá mo kat is tar tal ma zó tar ta lom jegy -
zék kel kell el lát ni. A bo rí ték ra rá kell ír ni: Ti sza kécs ke, Kin -
csem dû lõ–b ö gi szõ lõ út épí té se. Amennyi ben a pél dá nyok el -
tér nek egy más tól, az ere de ti ként meg je lölt pél dány ban fog lal -
tak az irány adók.

Az el já rás ban va ló rész vé tel fel té te le a do ku men tá ció meg -
vá sár lá sa. Kö zös aján lat te võk ese tén ele gen dõ, ha a do ku men -
tá ci ót a kö zös aján lat te võk egyi ke meg vá sá rol ja.

6) Az aján lat hoz csa tol ni kell az aján lat te võ és a köz be szer -
zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó mér ték ben igény be
ven ni kí vánt al vál lal ko zó

– 60 nap nál nem ré geb bi cég ki vo na tát

– a cég jegy zés re jo go sult alá írá si cím pél dá nyát.

Ér vény te len az aján lat, ha a köz be szer zés tár gyá nak meg fe -
le lõ te vé keny ség nem sze re pel a cég ki vo nat ban. Az aján lat hoz
csa tol ni kell az aján lat te võ nyi lat ko za tát ar ra vo nat ko zó an,
hogy bün te tõ jo gi fe le lõs sé ge tu da tá ban ki je len ti, hogy az épí tés 
so rán fel hasz nált élõ mun ka és anyag meg fe lel a SA PARD pá -
lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott szár ma zá si és mi nõ sé gi kö -
ve tel mé nyek nek, ame lyek a kö vet ke zõk: a mun kák ki vi te le zé -
sé hez le szál lí tan dó, illetve be épí ten dõ anya gok és be ren de zé -
sek, fel hasz ná lan dó szol gál ta tá sok ki zá ró lag csak az Euró pai
Unió tag ál la ma i ból vagy a PHA RE-prog ram ke re té ben ked vez -
mé nye zett or szá gok ból szár maz hat nak.

7) Al vál lal ko zók: az aján lat te võ nek az aján lat ban meg kell
ad nia a szer zõ dés tel je sí té sé hez a köz be szer zés ér té ké nek tíz
szá za lé kát meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal -
ko zó kat [Kbt. 71. § (1) be kez dés b) pont]. Amennyi ben ilyen
al vál lal ko zót nem kí ván igény be ven ni, er rõl nyi lat koz nia kell.

8) Szer zõ dést biz to sí tó mel lék kö te le zett sé gek: az aján lat ké -
rõ ké se del mi köt bér vál la lá sá ra tar t igényt, amely ké se del mes
tel je sí tés ese té re mi ni mum 50 000 Ft/nap. A vál lalt köt bér
össze gét Ft/nap mér ték egy ség ben kell meg ha tá roz nia aján lat te -
võk nek. Ér vé nye sen 500 000 Ft/nap ér ték nél ma ga sabb össze -
gû ké se del mi köt bér nem vál lal ha tó. Az aján lat te võk ál tal vál -
lalt jót ál lá si idõ tar ta mot hó nap mér ték egy ség ben az aján lat ban
csa tolt nyi lat ko zat ban kell meg ad ni. A tör vény ben rög zí tett ga -
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ran cia-idõ tar tam há rom szo ro sát meg ha la dó jót ál lá si idõ ér vé -
nye sen nem vál lal ha tó.

9) Aján lat ké rõ fel hív ja aján lat te võk fi gyel mét a Kbt. 48. §
(2), (3) be kez dés ren del ke zé se i re. Amennyi ben a tá mo ga tá si
igényt el uta sít ják, úgy az aján lat ké rõ a Kbt. 82. § alap ján az el -
já rást ered mény te len né nyil vá nít hat ja, vagy a Kbt. 99. § (3) be -
kez dé se alap ján men te sül a szer zõ dés meg kö té sé nek kö te le zett -
sé ge alól.

VI.5) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA: 
2004/10/26 (év/hó/nap)

Újszász Város Önkormányzata
egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

(9480/2004)

Épí té si be ru há zás: X
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: –

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ
I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍ ME
Szer ve zet: Új szász Vá ros Ön kor mány za ta
Cím zett: Pol gár mes te ri Hi va tal Új szász
Cím: Sza bad ság tér 1.
Pos tai irá nyí tó szám: 5052
Vá ros/Köz ség: Új szász
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 56/552-022
Te le fax: 56/552-022
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

I.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN
SZE REZ HE TÕK BE
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: X
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet

I.3) A DO KU MEN TÁ CIÓ A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN SZE -
REZ HE TÕ BE (adott eset ben)
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: X
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet

I.4) AZ AJÁN LA TO KAT A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL
BE NYÚJ TA NI
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: X
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet 

I.5) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ TÍ PU SA
Köz pon ti költ ség ve té si szerv: X
Egyéb: –

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA
II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS

II.1.1) Épí té si be ru há zás ra irá nyuló szer zõ dés (épí té si be ru -
há zás ese tén)

Ki vi te le zés: X
Ter ve zés és ki vi te le zés: –
Ki vi te le zés bár mi lyen esz köz zel, mó don, az aján lat ké rõ ál tal 

meg ha tá ro zott  kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ en: –

II.1.2) Áru be szer zés re irá nyuló szer zõ dés tí pu sa (áru be -
szer zés ese tén)

Adás vé tel: –
Bér let: –
Lí zing: –
Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: –

II.1.3) Szol gál ta tás meg ren de lés re irá nyuló szer zõ dés tí pu sa
(szol gál ta tás meg ren de lés ese tén)

Szol gál ta tá si ka te gó ria: –

II.1.4) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés 
Vál lal ko zá si szer zõ dés

II.1.5) A szer zõ dés meg ha tá ro zá sa/tár gya (a foly ta tás hoz
szük ség sze rint hasz nál jon to váb bi la po kat) 

Vál lal ko zá si szer zõ dés, Új szász Fel sza ba du lás és Pe tõ fi ut ca
fel újí tá sa

II.1.6) A tel je sí tés he lye 
5052 Új szász: Fel sza ba du lás és Pe tõ fi ut ca
NUTS-kód: –

II.1.7) Nó menk la tú ra

II.1.7.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék 
Fõ tárgy: 
45.23.31.20-6
To váb bi tár gyak: –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.1.8) Ré szek re tör té nõ aján lat té tel (a ré szek re vo nat ko zó
rész le tes in for má ci ók meg adá sá hoz a B. mel lék let bõl szük ség
sze rint több pél dány hasz nál ha tó)

NEM: X
IGEN: 
Aján la tok be nyújt ha tók: 
egy rész re: –
több rész re: –
va la mennyi rész re: –

II.2) A SZERZÕDÉS SZERINTI MENNYISÉG

II.2.1) Tel jes mennyi ség (va la mennyi részt és op ci ót be le -
ért ve, adott eset ben) 

Fel sza ba du lás ut ca: épí té si hossz: 435,00 m, bur ko lat szé les -
ség: 5,00 m, eb bõl 150 m hossz ban 4 m szé les ség ben rossz ál la -
po tú ma ka dám út bur ko lat ta lál ha tó, mely ki szé le sí tés re és meg -
erõ sí tés re ke rül. A két ol da li pad ka szé les sé ge: 1,50-1,50 m. Az
út bur ko lat csa pa dék víz el ve ze té se 6/4-es ré zsû haj lá sú 40 cm
talp szé les sé gû szik kasz tó árok kal tör té nik. Pá lya szer ke zet:
6,0 cm JU-20.j. asz falt kö tõ ré teg, 20,00 cm zú zott kõ út alap
10,00 cm ho mok ágya zat. A meg lé võ út alap nál: 6,0 cm JU–20.j. 
asz falt kö tõ ré teg és vál to zó vas tag sá gú JU–20.j. ki egyen lí tés.

Pe tõ fi ut ca: épí té si hossz: 317,00 m, bur ko lat szé les ség:
4,00 m. A két ol da li sta bi li zált pad ka szé les sé ge: 1,0-1,0 m. Az
út bur ko lat csa pa dék víz el ve ze té se 4/4-es ré zsû haj lá sú há rom -
szög ke reszt met sze tû árok kal tör té nik. Pá lya szer ke ze te: 6,0 cm
JU–20.j. asz falt kö tõ ré teg, 20,00 cm zú zott kõ út alap 10,00 cm
ho mok ágya zat.

II.2.2) Vé te li jog (op ció) (adott eset ben). Le írá sa és gya kor -
lá sá nak le het sé ges ide je (le he tõ ség sze rint): –

II.3) A SZER ZÕ DÉS IDÕ TAR TA MA VAGY A BE FE JE -
ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE
Idõ tar tam hó nap(ok)ban  és/vagy na pok ban  
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)
vagy: kez dés / /  
és/vagy be fe je zés 2006/02/28 (év/hó/nap)
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III. SZA KASZ: JO GI, GAZ DA SÁ GI, PÉNZ ÜGYI ÉS
MÛ SZA KI IN FOR MÁ CI ÓK

III.1) A SZER ZÕ DÉS RE VO NAT KO ZÓ FEL TÉ TE LEK

III.1.1) A szer zõ dést biz to sí tó mel lék kö te le zett sé gek (adott
eset ben) 

– A tel je sí té si ha tár idõ re vo nat ko zó ké se del mi köt bér.
– Jót ál lá si ga ran cia a brut tó vál la lá si ár 5%-a, aján lat te võ ál -

tal vál lalt jót ál lá si idõ tar tam ra bank ga ran cia for má já ban.

III.1.2) Fõ fi nan szí ro zá si és fi ze té si fel té te lek és/vagy hi vat -
ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek re

Elõ leg nyúj tá sá ra nincs le he tõ ség, két sza kasz szám la és vég -
szám la nyújt ha tó be, a do ku men tá ci ó ban rész le te zet tek sze rint.
Aján lat ké rõ a mû sza ki el len õre ál tal jó vá ha gyott szám lát köz -
pont já ba tör té nõ be ér ke zést kö ve tõ 30 na pon be lül, illetve aján -
lat te võ ál tal meg aján lott ha tár idõn be lül át uta lás sal egyen lí ti ki.

III.1.3) A kö zös aján la tot te võ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó
gaz da sá gi tár sa ság, illetve jo gi sze mély (adott eset ben)

Aján lat ké rõ gaz da sá gi tár sa ság lét re ho zá sát nem kö ve te li
meg. A kö zös aján lat te võk nek azon ban ön ál ló an kell meg fe lel -
ni ük va la mennyi al kal mas sá gi fel té tel nek.

III.2) RÉSZ VÉ TE LI FEL TÉ TE LEK

III.2.1) Az aján lat te võ sze mé lyes hely ze té re vo nat ko zó ada -
tok (ki zá ró okok) (adott eset ben), to váb bá a mi ni má li san meg -
kö ve telt pénz ügyi és gaz da sá gi, va la mint mû sza ki, illetve szak -
mai al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok, az al kal mas -
sá got ki zá ró té nye zõk

Ki zá ró okok: az el já rás ban nem le het aján lat te võ vagy a Kbt.
71. § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti al vál lal ko zó, aki vel a Kbt.
60. § (1) be kez dé sé ben, a Kbt. 61. § (1) be kez dés a)–d) pont ja i -
ban, va la mint a Kbt. 62. § (1) be kez dé sé ben fog lalt ki zá ró okok
fenn áll nak.

Pénz ügyi és gaz da sá gi al kal mas ság: aján lat te võ és a Kbt.
71. § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti al vál lal ko zó al kal mat lan a
szer zõ dés tel je sí té sé re:

– ha a pénz in té ze ti nyi lat ko zat sze rint az el múlt két év ben
több mint két al ka lom mal, 30 na pot meg ha la dó sor ban ál -
lás volt a bank szám lá ján,

– 2001., 2002., 2003. évek bár me lyi ké ben vesz te sé ge sen
gaz dál ko dott.

Mû sza ki, illetve szak mai al kal mas ság: aján lat te võ és a Kbt.
71. § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti al vál lal ko zó al kal mat lan a
szer zõ dés tel je sí té sé re:

– ha nem ren del ke zik az el múlt há rom év ben leg alább két,
mi ni mum brut tó 30 mil lió Ft ér té kû út épí té si re fe ren ci á -
val,

– ha nem ren de lke zik szak irá nyú (mély épí tõ) vég zett sé gû
fe le lõs mû sza ki ve ze tõ vel.

III.2.1.1) Jo gi hely zet (ki zá ró okok) – a meg kö ve telt iga zo -
lá si mód (adott eset ben)

Aján lat te võ nek és a Kbt. 71. § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti
al vál lal ko zó nak az aján lat ban a Kbt. 299. § (3) be kez dés sze rint 
kell nyi lat koz ni, hogy nem tar to zik a Kbt. 60. § (1) be kez dés, a
Kbt. 61. § (1) be kez dés a)–d) pont jai, va la mint a Kbt. 62. § (1)
be kez dés ha tá lya alá, fi gye lem be vé ve a Köz be szer zé si Ér te sí tõ 
2004/08/30-án meg je lent el nö ki tá jé koz ta tó ját.

III.2.1.2) Pénz ügyi és gaz da sá gi al kal mas ság – a meg kö ve -
telt iga zo lá si mód

Pénz ügyi, gaz da sá gi al kal mas ság iga zo lá sa: a Kbt. 66. § (1)
be kez dés a) és b) pont já ban fog lal tak alap ján az aján lat te võ nek

és a Kbt. 71. § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti al vál lal ko zó nak a
pénz ügyi és gaz da sá gi al kal mas sá gát az aláb bi ak sze rint kell
iga zol ni:

– Va la mennyi szám la ve ze tõ bank já tól szár ma zó, az aján lat -
té te li ha tár idõ le jár tá tól szá mí tott 60 nap nál nem ré geb bi
nyi lat ko zat tal az aláb bi kö te le zõ tar ta lom mal:
– mi ó ta ve ze ti aján lat te võ bank szám lá ját,
– az aján lat te võ szám lá ján a pénz for ga lom rend sze res-e,
– fi ze té si kö te le zett sé ge i nek aján lat te võ ide jé ben ele get

tesz-e,
– volt-e 30 na pot meg ha la dó sor ban ál ló té tel az aján lat te -

võ szám lá ján az el múlt két év ben és hány szor,
– A 2001., 2002., 2003. évi a szám vi te li jog sza bá lyok sze -

rin ti be szá mo ló já val.

III.2.1.3) Mû sza ki, illetve szak mai al kal mas ság – a meg kö -
ve telt iga zo lá si mód

Meg kö ve telt iga zo lá si mó dok:
Mû sza ki al kal mas ság iga zo lá sá ra a Kbt. 67. § (2) be kez dés

a) és c) pont ja i ban fog lal tak alap ján az aján lat te võ nek és a Kbt.
71. § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti al vál lal ko zó já nak a szer zõ -
dés tel je sí té sé hez szük sé ges mû sza ki, szak mai al kal mas sá gát
az aláb bi ak sze rint kell iga zol ni:

– az elõ zõ há rom év ben (2001., 2002., 2003.) az aján lat té te -
li ha tár idõ ig be fe je zett, ge ne rál vál lal ko zó ként vég zett út -
épí té si be ru há zá sa i nak is mer te té se, meg je löl ve annak
meg ren de lõ jét (név, cím, te le fon szám) mennyi sé gét, szer -
zõ dés sze rin ti össze gét, be fe je zé si ha tár ide jét, me lyet a
Kbt. 68. § (2) be kez dé se sze rin ti re fe ren cia iga zo lá sok kal
kell iga zol nia.

– A ki vi te le zés be fe le lõs mû sza ki ve ze tõ ként be von ni kí -
vánt szak em ber, fe le lõs mûszaki ve ze tõi név jegy zék be
vé te lét iga zo ló ha tá ro zat má so la ta.

III.2.1.4) Egyéb in for má ci ók (adott eset ben)

III.3) KÜ LÖN LE GES FEL TÉ TE LEK

III.3.1) A szol gál ta tás tel je sí té se egy bi zo nyos fog lal ko zás -
hoz (kép zett ség hez) van-e köt ve?

NEM: –
IGEN: –
Ha igen, a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zés re tör té nõ hi -

vat ko zás: –

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS
IV.1) AZ EL JÁ RÁS TÍ PU SA
Tár gya lás nél kü li: X
Tár gya lá sos: –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
(A) A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: –
vagy:
(B) Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat: X
B1) A kö vet ke zõ rész szem pon tok és súly szá mok alap ján:
rész szem pon tok súly szá mok
– aján la ti ár 10
– tel je sí té si ga ran cia mér té ke (%) 7
– a jog sza bály ban elõ ír ta kon fe lül vál lalt jót -

ál lá si idõ tar tam (amely idõ tar tam ra a brut tó
vál la lá si ár 5%-os ér té ké nek meg fe le lõ mér -
té kû jót ál lá si ga ran ci át kell nyúj ta nia aján -
lat te võ nek bank ga ran cia for má já ban) hó nap 6
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– a szám la ki egyen lí té sé nek aján lat ké rõ szá -
má ra, ked ve zõbb (30 na pot meg ha la dó) fi ze -
té si fel té te le (nap) 5

– a tel je sí té si ha tár idõ re vo nat ko zó ké se del mi
köt bér mi ni mum 1 ez re lék (Ft/nap) 4

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám: –

IV.3.2) A do ku men tá ció be szer zé sé nek fel té te lei (adott eset -
ben)

A do ku men tá ció be szer zé sé nek ha tár ide je: 2004/11/26
(év/hó/nap)
Idõ pont: 10.00 óra
Ár (adott eset ben): 50 000 + 25% áfa
Pénz nem: HUF
A fi ze tés fel té te lei és mód ja: a do ku men tá ció el len ér té két az

Új szász Vá ros Pol gár mes te ri Hi va tal pénz tá rá ba kell be fi zet ni
szám la el le né ben, il l. át uta lás sal az Új szász és Vi dé ke Kör ze ti
Ta ka rék szö vet ke zet nél ve ze tett 70300053-15410223 szá mú
szám lá já ra.

A do ku men tá ció ren del ke zés re bo csá tá sá nak mód ja: mun ka -
na po kon 8.00–12.00 órá ig a be fi ze tés iga zo lá sa után ve he tõ át
sze mé lye sen az Új szász Vá ros Pol gár mes te ri Hi va tal, pénz ügyi 
osz tály ve ze tõ jé nél I. eme let 8. szo ba, il l. pos tai úton. Az aján -
lat té te li ha tár idõ utol só nap ján 8.00–10.00 órá ig. A do ku men tá -
ció árát aján lat ké rõ a Köz be szer zé sek rõl szóló 2003. évi
CXXIX. tör vény 54. § (6) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ese tek -
ben té rí ti vissza.

IV.3.3) Az aján lat té te li ha tár idõ
2004/11/26 (év/hó/nap)
vagy  nap (a hir det mény fel adá sá tól szá mít va)
Idõ pont: 10.00 óra

IV.3.4) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aján la tok be -
nyújt ha tók 

Ma gyar

IV.3.5) Az aján la ti kö tött ség mi ni má lis idõ tar ta ma (tár gya -
lás nél kü li el já rás ese tén)

/ / -ig (év/hó/nap) vagy:
 hó nap és/vagy 60 nap 

(az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá tól szá mít va)

IV.3.6) Az aján la tok fel bon tá sá nak fel té te lei

IV.3.6.1) Az aján la tok fel bon tá sán je len lét re jo go sult sze mé -
lyek

A Kbt. 80. § (2) be kez dé sé ben fog lal tak

IV.3.6.2) Dá tum, idõ pont, hely
Dá tum: 2004/11/26 (év/hó/nap)
Idõ pont: 10.00 óra
Hely: Új szász Vá ros Pol gár mes te ri Hi va tal I. eme le ti ta nács -

te rem

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK
VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X
IGEN: –

VI.2) ADOTT ESET BEN KÉR JÜK FEL TÜN TET NI,
HOGY A KÖZ BE SZER ZÉS IS MÉT LÕ DÕ JEL LE GÛ-E
ÉS A TO VÁB BI HIR DET MÉ NYEK KÖZ ZÉ TÉ TE LÉ NEK 
TER VE ZETT IDE JÉT: –

VI.3) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: X
IGEN: –
Ha igen, kér jük fel tün tet ni a pro jekt/prog ram ne vét és bár -

mely egyéb hasz nál ha tó hi vat ko zá si ada tot

VI.4) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK
1) A hi ány pót lás le he tõ sé ge vagy annak ki zá rá sa: aján lat ké -

rõ hi ány pót lás ra le he tõ sé get biz to sí t.
2) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja: 2004. de cem ber

17-én 10.00 óra.
3) A tár gya lás le foly ta tá sá nak me ne te és az aján lat ké rõ ál tal

elõ írt alap ve tõ sza bá lyai, az el sõ tár gya lás idõ pont ja (ki vé ve, ha 
az el já rás tár gya lás nél kü li): –

4) Az aján la tok bí rá lá sá nak mód ja: az ad ha tó rész pont -
szá mok al só ha tá ra 0, fel sõ ha tá ra 10. A leg ked ve zõbb aján lat 
10 pon tot kap, az azt kö ve tõ aján la tok pont szá má nak ki szá -
mí tá si mód ja: a leg ked ve zõbb aján lat és az adott aján lat

arány pár já nak ér té ke ́  10. Azo nos aján la tok azo nos pont szá -
mot kap nak.

5) Az aján la to kat 2 pld.-ban (1 ere de ti, 1 má so la ti pél dány -
ban) kell be nyúj ta ni a cég ne vé ben fel tün tet ni a kö te le zett ség -
vál la lás ra jo go sult sze mély(ek) ál tal cég sze rû en alá ír va, zárt
bo rí ték ban. A bo rí té kon kér jük fel tün tet ni a „Köz be szer zé si el -
já rás, Új szász, Fel sza ba du lás és Pe tõ fi ut ca fel újí tá sa, a bo rí ték
2004. no vem ber 26-án 10.00 órá ig nem bont ha tó fe l”. A cso ma -
go lá son más nem sze re pel het. Aján la tok be adá sá nak he lye: Új -
szász Vá ros Pol gár mes te ri Hi va tal tit kár ság, I. eme let 4. sz.
szo ba. Az aján la to kat a 79. § (1) be kez dé sé ben rög zí tet tek sze -
rint kell be nyúj ta ni.

6) Az aján lat té tel lel fel me rü lõ va la mennyi költ ség aján lat te -
võt ter he li.

7) Az aján la to kat tar tal ma zó do ku men tá ci ók fel bon tá sa az
aján lat té te li ha tár idõ le jár tá nak idõ pont já ban tör té nik, he lye
meg egye zik a be adás hely szí né vel.

8) Az aján la tok el bí rá lá sá nak ered mé nyét aján lat ké rõ 2004.
de cem ber 8-án 10.00 óra kor hir de ti ki. Az ered mény hir de tés
he lye meg egye zik a bon tás he lyé vel.

9) Ha aján lat ké rõ ered mény hir de tés kor a má so dik leg ked -
ve zõbb nek mi nõ sí tett aján la tot te võt is meg ha tá roz za, az el já rás 
nyer te sé nek vissza lé pé se ese tén ezzel kö t szer zõ dést.

Aján lat te võ nek nyi lat koz ni kell a Kbt. 70. § (1) be kez dés
sze rint.

10) Aján lat te võ nek nyi lat koz ni kell a Kbt. 71. § (1) be kez -
dés b) pont já ra.

11) A je len fel hí vás ban nem sza bá lyo zot tak kér dé sek ben a
Kbt. elõ írá sai az ér vé nye sek.

12) Aján lat ké rõ az aján lat té telt aján la ti biz to sí ték adá sá hoz
kö ti – a Kbt. 59. §-ában fog lal tak fi gye lem be vé te lé vel – mely -
nek összeg sze rû mér té ke 500 000 Ft, az az öt száz ezer fo rint. Az
aján la ti biz to sí ték aján lat ké rõ szám lá já ra tör té nõ át uta lás sal,
bank ga ran cia nyúj tá sá val, vagy biz to sí tá si szer zõ dés alap ján
ki ál lí tott – kész fi ze tõ ke zes ség vál la lást tar tal ma zó – kö te lez -
vénnyel tör tén het. Át uta lás ese tén az aján la ti biz to sí té kot aján -
lat ké rõ Új szász és Vi dé ke Kör ze ti Ta ka rék szö vet ke zet által ve -
ze tett 70300053-15410223 szá mú szám lá já ra kell át utal ni,
mely nek pénz in té zet ál tal tör té nõ iga zo lá sát az aján lat hoz csa -
tol ni kell. Bank ga ran cia, illetve kö te lez vény ese tén ked vez mé -
nye zett aján lat ké rõ kell hogy le gyen. Az aján la ti kö tött ség le -
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jár tát kö ve tõ 10. na pig ér vé nyes nek kell len nie és az aján lat hoz
mel lé kel ni kell.

13) Aján lat ké rõ a Kbt. 48. § (2)–(3) be kez dé se it al kal maz za.

VI.5) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA: 
2004/10/22 (év/hó/nap)

Váncsod Község Önkormányzata
egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

(9490/2004)

Épí té si be ru há zás: X
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: –

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍ ME
Szer ve zet: Ván csod Köz ség Ön kor mány za ta
Cím zett: dr. Vas s Ilo na jegy zõ
Cím: Kos suth u. 42.
Pos tai irá nyí tó szám: 4119
Vá ros/Köz ség: Ván csod
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 54/708-515, 06-30/282-1217
Te le fax: 54/708-516
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

I.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN
SZE REZ HE TÕK BE
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: X
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet

I.3) A DO KU MEN TÁ CIÓ A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN SZE -
REZ HE TÕ BE (adott eset ben)
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: X
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet

I.4) AZ AJÁN LA TO KAT A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL
BE NYÚJ TA NI
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: X
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet

I.5) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ TÍ PU SA
Köz pon ti költ ség ve té si szerv: –
Egyéb: X

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS

II.1.1) Épí té si be ru há zás ra irá nyuló szer zõ dés (épí té si be ru -
há zás ese tén)

Ki vi te le zés: X
Ter ve zés és ki vi te le zés: –
Ki vi te le zés, bár mi lyen esz köz zel, mó don, az aján lat ké rõ ál -

tal meg ha tá ro zott  kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ en: –

II.1.2) Áru be szer zés re irá nyuló szer zõ dés tí pu sa (áru be -
szer zés ese tén)

Adás vé tel: –
Bér let: –
Lí zing: –
Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: –

II.1.3) Szol gál ta tás meg ren de lés re irá nyuló szer zõ dés tí pu sa
(szol gál ta tás meg ren de lés ese tén)

Szol gál ta tá si ka te gó ria: –

II.1.4) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés
Ván csod köz ség kom plex fa lu kép ki ala kí tá sa

II.1.5) A szer zõ dés meg ha tá ro zá sa/tár gya (a foly ta tás hoz
szük ség sze rint hasz nál jon to váb bi la po kat) 

Vál lal ko zá si szer zõ dés ke re té ben egy süllyesz tett pi he nõ -
park ki ala kí tá sa a Jó zsef A. és a Kos suth ut ca kö zöt ti te rü le ten,
to váb bá a Rá kó czi és az Arany J. ut cák ban be ton ele mes tech no -
ló gi á val ké szült csa pa dék- és bel víz el ve ze tõ csa tor na ki vi te le -
zé se, to váb bá az ut ca kép ren de zé se (fák, cser jék, ut cai pi he nõ -
pa dok te le pí té sé vel az ut ca men ti te rü let fü ve sí té sé vel). A mun -
ká kat a lé te sí té si en ge dély nek, a köz mû hoz zá já ru lá sok nak,
szak ha tó sá gi en ge dé lyek nek, köz te rü let és köz út ke ze lõi elõ írá -
sok nak, a szom szé dos ma gán in gat la nok tu laj do no sa i val egyez -
te tett kö ve tel mé nyek nek a köz be szer zé si hir det mény, a köz be -
szer zé si do ku men tá ció és a terv do ku men tá ció, va la mint mû sza -
ki le írás alap ján el ké szí tett ütem terv nek és je len szer zõ dés ben
fog lal tak nak meg fe le lõ en kell végrehajtani.

II.1.6) A tel je sí tés he lye
Haj dú-Bi har me gye, Ván csod köz ség, Jó zsef A. u.–Kos suth

u. kö zöt ti te rü let, Rá kó czi, Arany J. ut ca.
NUTS-kód: –

II.1.7) Nó menk la tú ra

II.1.7.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
45.23.24.10-9
To váb bi tár gyak: 
45.23.62.00-2
45.23.62.50-7
77.30.00.00-3
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.1.8) Ré szek re tör té nõ aján lat té tel (a ré szek re vo nat ko zó
rész le tes in for má ci ók meg adá sá hoz a B. mel lék let bõl szük ség
sze rint több pél dány hasz nál ha tó)

NEM: X
IGEN: –
Aján la tok be nyújt ha tók:
egy rész re: –
több rész re: –
va la mennyi rész re: –

II.2) A SZER ZÕ DÉS SZE RIN TI MENNYI SÉG

II.2.1) Tel jes mennyi ség (va la mennyi részt és op ci ót be le -
ért ve, adott eset ben)

I. Süllyesz tett pi he nõ park épí té se: egy össze füg gõ park lé te -
sí té se a Kos suth ut ca és a Jó zsef A. ut ca há rom szö gé ben a do ku -
men tá ció ré szét ké pe zõ terv do ku men tá ci ó ban lé võ hely szín raj -
zon pon to san be je lölt te rü le ten, mun ka ne mek kel és mennyi ség -
ben (hrsz. 625), mely 12 000 m2. Dísz bur ko lat le ra ká sa ter més -
kõ bõl.

II. Ut ca kép ki ala kí tás (par ko sí tás, fá sí tás, la kos sá gi kör nye -
zet fej lesz tés): a köz ség két ut cá já ban, a Rá kó czi és Arany J. ut -
cán, va la mint a kap cso ló dó mel lék ut cák te rü le tén (8370 m2) fü -
ve sí tés, dísz cser je ki ül te té se, fá sí tás, fa sor pót lás, a do ku men tá -
ció ré szét ké pe zõ terv do ku men tá ci ó ban lé võ hely szín raj zon
pon to san be je lölt te rü le ten, mun kane mek kel és mennyi ség ben.
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III. Bel te rü le ti víz ren de zés, gra vi tá ci ós csa pa dék víz el ve ze -
tõ csa tor nák ki vi te le zé se: víz el ve ze tõ rend szer elõ re gyár tott
vas be ton tech no ló gi á val bur kol va 1025 m-en. A csa pa dék víz
csa tor na és lé te sít mény mé re tét, mennyi sé gét a do ku men tá ció
ré szét ké pe zõ terv do ku men tá ció rész le te sen tar tal maz za.

II.2.2) Vé te li jog (op ció) (adott eset ben). Le írá sa és gya kor -
lá sá nak le het sé ges ide je (le he tõ ség sze rint): –

II.3) A SZER ZÕ DÉS IDÕ TAR TA MA VAGY A BE FE JE -
ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE
Idõ tar tam hó nap(ok)ban 11 
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)
vagy: kez dés 2004/11/30 és 
be fe je zés 2005/10/15 (év/hó/nap)

III. SZA KASZ: JO GI, GAZ DA SÁ GI, PÉNZ ÜGYI ÉS
MÛ SZA KI IN FOR MÁ CI ÓK

III.1) A SZER ZÕ DÉS RE VO NAT KO ZÓ FEL TÉ TE LEK

III.1.1) A szer zõ dést biz to sí tó mel lék kö te le zett sé gek (adott
eset ben) 

– Ké se del mi köt bér. 
– A ga ran ci á lis mun kák fe de ze té re jó tel je sí té si ga ran cia

vissza tar tá sa egy év re.
– Meg hi ú su lá si köt bér.

III.1.2) Fõ fi nan szí ro zá si és fi ze té si fel té te lek és/vagy hi vat -
ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek re

A szol gál ta tás el len ér té ke az aján lat ké rõ ren del ke zé sé re ál l.
Az aján lat ké rõ csak az ál ta la tel je sí tés iga zo lás sal el lá tott vég -
szám la alap ján, a be nyúj tást kö ve tõ 30 na pon be lül tel je sít.

III.1.3) A kö zös aján la tot te võ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó
gaz da sá gi tár sa ság, illetve jo gi sze mély (adott eset ben): –

III.2) RÉSZ VÉ TE LI FEL TÉ TE LEK

III.2.1) Az aján lat te võ sze mé lyes hely ze té re vo nat ko zó ada -
tok (ki zá ró okok), to váb bá a mi ni má li san meg kö ve telt pénz -
ügyi és gaz da sá gi, va la mint mû sza ki, illetve szak mai al kal mas -
ság meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok, az al kal mas sá got ki zá ró
té nye zõk

Ki zá ró okok:
Az el já rás ban nem le het aján lat te võ vagy al vál lal ko zó (ki zá -

rás ra ke rül) : az, aki vel szem ben a Kbt. 60. § (1) be kez dés ben
meg ha tá ro zott ki zá ró okok va la me lyi ke fenn áll.

Az el já rás ban nem le het aján lat te võ vagy a köz be szer zés ér -
té ké nek 10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al -
vál lal ko zó (ki zá rás ra ke rül):

– az, aki vel szem ben a Kbt. 61. § (1) be kez dés a)–c) pont já -
ban meg ha tá ro zott ki zá ró okok va la me lyi ke fenn áll,

– az, aki vel szem ben a Kbt. 61. § (2) be kez dé sé ben meg ha -
tá ro zott ki zá ró ok fenn áll,

– az, aki vel szem ben a Kbt. 62. § (1) be kez dé sé ben meg ha -
tá ro zott ki zá ró okok va la me lyi ke fenn áll.

Pénz ügyi és gaz da sá gi al kal mas sá got ki zá ró té nye zõk:
Al kal mat lan az aján lat te võ vagy a köz be szer zés ér té ké nek

10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko -
zó ja, ha bár me lyi kük:

– pénz for gal mi szám lá ján az aján lat be nyúj tá sát meg elõ zõ
1 év ben sor ban ál ló té tel volt, és hi tel kap cso lat ese tén bár -
me lyik pénz in té zet sze rint az adós mi nõ sí té se ne ga tív tar -
tal mú,

– be csa tolt 2001–2002–2003. évi be szá mo ló ja alap ján va la -
me lyik év ben a mér leg sze rin ti ered mé nye ne ga tív.

Al kal mat lan az aján lat te võ, ha az el múlt há rom év ben
(2001., 2002., 2003.) ki vi te le zés bõl szár ma zó ár be vé te le éven -
te ki sebb 50 000 000 Ft-nál.

Mû sza ki, szak mai al kal mas sá got ki zá ró té nye zõk:
al kal mat lan az aján lat te võ, ha:
– nem ren del ke zik az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá ig leg -

alább 5, az el múlt 3 év ben (2001., 2002., 2003.) be fe je zett 
bel te rü le ti, fel ha gyott vá lyog ve tõ gö dör, és mo csa ras te -
rü le ten vég zett park épí té si, és gra vi tá ci ós bel víz, csa pa -
dék víz el ve ze tõ csa tor na épí té si re fe ren ci á val,

– nem ren del ke zik leg alább egy fõ, a köz be szer zés tár gyá -
nak meg fe le lõ A ka te gó ri ás, a szer zõ dés tel je sí té sé be be -
von ni kí vánt fe le lõs mû sza ki ve ze tõ vel, aki a név jegy zék -
ben sze re pel [51/2000. VI II. 9.) FVM–GM–Kö ViM
együt tes ren de let 1. szá mú mel lék let II. fe je zet sze rint].

III.2.1.1) Jo gi hely zet (ki zá ró okok) – a meg kö ve telt iga zo -
lá si mód (adott eset ben)

A III.2.1) pont ban fel so rolt ki zá ró okok hi á nyát a Kbt. 299. §
(3) be kez dé se alap ján kell iga zol ni.

III.2.1.2) Pénz ügyi és gaz da sá gi al kal mas ság – a meg kö ve -
telt iga zo lá si mód

– Az aján lat te võ és köz be szer zés ér té ké nek 10%-át meg ha -
la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó ja csa -
tol ja a szám lá it ve ze tõ va la mennyi pénz in té zet nek az
aján lat be nyúj tá sát meg elõ zõ 30 nap nál nem ré geb bi és az
adott szám la szá mot tar tal ma zó nyi lat ko za tát ar ról, hogy
az aján lat te võ/al vál lal ko zó szám lá in volt-e sor ban ál ló té -
tel a be adást meg elõ zõ egy év ben. A nyi lat ko zat nak hi tel -
kap cso lat ese tén tar tal maz nia kell az adós pénz in té ze ti
mi nõ sí té sét vagy a hi tel kap cso lat hi á nyá ra vo nat ko zó ki -
fe je zett nyi lat ko za tot.

– Az aján lat te võ és a köz be szer zés ér ték ének 10%-át meg -
ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó ja
csa tol ja a 2001., 2002., 2003. évi, a szám vi tel rõl szóló
2000. évi C. tör vény nek meg fe le lõ mó don el ké szí tett be -
szá mo ló ját.

– Az aján lat te võ mu tas sa be az elõ zõ 3 évi (2001., 2002.,
2003.) tel jes for gal mát, ezen be lül ki vi te le zés bõl szár ma -
zó for gal mát.

III.2.1.3) Mû sza ki, illetve szak mai al kal mas ság – a meg kö -
ve telt iga zo lá si mód

– A Kbt. 67. § (2) be kez dés a) pont alap ján az aján lat te võ
mu tas sa be az el múlt 3 év ben (2001., 2002., 2003.) fõ vál -
lal ko zó ként be fe je zett bel te rü le ti park épí té si és gra vi tá ci -
ós bel víz és csa pa dék víz el ve ze tõ csa tor na épí té si tel je sí -
té se it. A be mu ta tás ter jed jen ki az el len szol gál ta tás össze -
gé re, a tel je sí tés ide jé re, a meg ren de lõ meg ne ve zé sé re, a
kez dé si és a be fe je zé si ha tár idõ re, va la mint ar ra, hogy a
tel je sí tés si ke re sen fe je zõ dött-e be. Ha a re fe ren cia nem
ki zá ró lag csa tor na épí té si mun kák ra szólt, ak kor meg kell
je löl ni azt is, hogy a tel jes be ru há zás vál lal ko zói dí já hoz
ké pest ez mi lyen össze get tet t ki.

– Az aján lat te võ ön élet rajz zal és a ha tó sá gi nyil ván tar tás -
ba vé telt iga zo ló ok irat csa to lá sá val aján la tá ban mu tas sa
be a Kbt. 67. § (2) be kez dés c) pont ja sze rint a tel je sí tés -
be be von ni kí vánt, illetve a tel je sí té sért fe le lõs szakem -
bereket.

III.2.1.4) Egyéb in for má ci ók (adott eset ben)
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III.3) KÜ LÖN LE GES FEL TÉ TE LEK

III.3.1) A szol gál ta tás tel je sí té se egy bi zo nyos fog lal ko zás -
hoz (kép zett ség hez) van-e köt ve?

NEM: –
IGEN: –
Ha igen, a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zés re tör té nõ hi -

vat ko zás: –

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS TÍ PU SA
Tár gya lás nél kü li: X
Tár gya lá sos: –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
(A) A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: –
vagy:
(B) Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat: X
B1) A kö vet ke zõ rész szem pon tok és súly szá mok alap ján
rész szem pon tok súly szá mok
1. aján la ti ár 30
2. tel je sí té si ha tár idõ 20
3. ké se del mi köt bér mér té ke 20
4. meg hi ú su lá si köt bér mér té ke 15
5. jó tel je sí té si ga ran cia mér té ke 15
Csök ke nõ fon tos sá gi sor rend ben.

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám

IV.3.2) A do ku men tá ció be szer zé sé nek fel té te lei (adott eset -
ben)

A do ku men tá ció be szer zé sé nek ha tár ide je: 2004/11/15
(év/hó/nap)

Ár: 50 000 Ft + áfa
Pénz nem: HUF
A fi ze tés fel té te lei és mód ja: a do ku men tá ció el len ér té két

Ván csod Köz ség Ön kor mány za tá nak pénz tá rá ba kell be fi zet ni
vagy az ön kor mány zat OTP Bank Rt. ál tal ve ze tett 11738046-
 15373113 szá mú szám lá já ra kell át utal ni. A do ku men tá ci ót az
aján lat ké rõ nyom ta tott for má ban biz to sít ja. A do ku men tá ció át -
vé te le és az ellen ér ték meg fi ze té se az el já rás ban va ló rész vé tel
fel té te le. A do ku men tá ció más ra nem ru ház ha tó át. 

A do ku men tá ció ren del ke zés re bo csá tá sá nak mód ja: sze mé -
lye sen mun ka na po kon 9.00–15.00 óra, pén te ken 9.00–12.00 óra
kö zött, át vé te li el is mer vény el le né ben, az I.1) pont sze rin ti cí -
men. A do ku men tá ció ki vál tá sa kor az át uta lás meg tör tén tét a ter -
he lé si ér te sí tõ be mu ta tá sá val kell iga zol ni. A do ku men tá ci ót pos -
tán az aján lat ké rõ ak kor kül di meg, ha az aján lat te võ azt írás ban,
pos tai kül de mény ben ké ri. Az igény lés nek tar tal maz nia kell az
igény lõ cég ne vét, cí mét (pos ta cí mét), to váb bá ah hoz csa tol ni
kell a do ku men tá ció el len ér té ké nek meg fi ze té sét iga zo ló ira tot.

IV.3.3) Az aján lat té te li ha tár idõ
2004/11/22 (év/hó/nap)
Idõ pont: 11.00 óra

IV.3.4) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aján la tok be -
nyújt ha tók

Ma gyar

IV.3.5) Az aján la ti kö tött ség mi ni má lis idõ tar ta ma (tár gya -
lás nélkü li el já rás ese tén)

2004/11/29 (év/hó/nap) 11.00 óráig

IV.3.6) Az aján la tok fel bon tá sá nak fel té te lei

IV.3.6.1) Az aján la tok fel bon tá sán je len lét re jo go sult sze mé -
lyek

Az aján la tok fel bon tá sá nál az aján lat ké rõ, az aján lat te võk,
va la mint az ál ta luk meg hí vott sze mé lyek, va la mint – a köz be -
szer zés hez tá mo ga tás ban ré sze sü lõ aján lat ké rõ ese té ben – a kü -
lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott szer vek kép vi se lõi, il le tõ leg
sze mé lyek le het nek je len.

IV.3.6.2) Dá tum, idõ pont, hely
Dá tum: 2004/11/22 (év/hó/nap)
Idõ pont: 11.00 óra
Hely: Ván csod Köz ség Pol gár mes te ri Hi va ta la, 4119 Ván -

csod, Kos suth u. 42., tár gya ló te rem.

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X
IGEN: –

VI.2) ADOTT ESET BEN KÉR JÜK FEL TÜN TET NI,
HOGY A KÖZ BE SZER ZÉS IS MÉT LÕ DÕ JEL LE GÛ-E
ÉS A TO VÁB BI HIR DET MÉ NYEK KÖZ ZÉ TÉ TE LÉ NEK 
TER VE ZETT IDE JÉT
Nem is mét lõ dõ jel le gû.

VI.3) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: –
IGEN: X
Ha igen, kér jük fel tün tet ni a pro jekt/prog ram ne vét és bár -

mely egyéb hasz nál ha tó hi vat ko zá si ada tot
Fa lu fej lesz tés- és fel újí tás, a vi dék tár gyi és szel lem i örök sé -

gé nek vé del me és meg õr zé se cí mû, vi dé ki te le pü lé sek ön kor -
mány za tai szá má ra ki írt SA PARD-pá lyá zat, 1305 szá mú al in -
téz ke dés.

VI.4) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK
1) A hi ány pót lás le he tõ sé ge vagy annak ki zá rá sa: az aján lat -

ké rõ a hi ány pót lás le he tõ sé gét ki zár ja.
2) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja: 2004/11/29 11.00

óra.
3) A tár gya lás le foly ta tá sá nak me ne te és az aján lat ké rõ ál tal

elõ írt alap ve tõ sza bá lyai, az el sõ tár gya lás idõ pont ja (ki vé ve, ha 
az el já rás tár gya lás nél kü li).

4) Az aján lat ké rõ a do ku men tá ci ó ban elõ írt szer zõ dést az el -
já rás nyer te sé vel kö ti meg. Ha az aján lat ké rõ az ered mény hir -
de tés kor a má so dik leg ked ve zõbb nek mi nõ sí tett aján lat te võt is
meg ha tá roz ta, ak kor a nyer tes aján lat te võ vissza lé pé se ese tén
ezzel kö t szer zõ dést.

A cég sze rû en alá írt aján la to kat az I.1) pont ban meg ha tá ro -
zott cím re, köz vet le nül vagy pos tai úton, zárt, meg cím zett bo rí -
ték ban, az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá ig kell be nyúj ta ni, 1 ere -
de ti és 5 má so la ti pél dány ban. A bo rí té kon fe l kell tün tet ni az
aján lat te võ ne vét, cí mét, és a kö vet ke zõ szö ve get: „Csak az
aján lat té te li ha tár idõ le jár ta kor bont ha tó fe l”, va la mint az ere -
de ti és má so lat meg je lö lést. Az aján la to kat kö tött vagy fû zött
for má ban, tar ta lom jegy zék kel el lát va, ol da lan ként fo lya ma to -
san sor szá moz va kell be nyúj ta ni. Az ere de ti és a má so la ti pél -
dány el té ré se ese tén az ere de ti pél dány tar tal ma az irány adó. Az 
aján lat ké rõ az aján lat te võk ré szé re a hely szín meg te kin té sét
2004. no vem ber 8-án 11.00 óra kor biztosítja.
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A IV.2) pont ban meg je lölt bí rá la ti szem pon tot az aján lat ké rõ
az ará nyo sí tás mód sze ré vel ér té ke li. Az egyes rész szem pon tok
tar tal mi ele me i nek ér té ke lé se so rán ad ha tó pont szám: 0–10.

VI.5) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA:
2004/10/21 (év/hó/nap)

Vasút-egészségügyi Szolgáltató Kht.
egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

(9326/2004)

Épí té si be ru há zás: –
Áru be szer zés: X
Szol gál ta tás: –

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍ ME
Szer ve zet: Vas út-egész ség ügyi Szol gál ta tó Kht.
Cím zett: Var ga Krisz ti na gaz da sá gi igaz ga tó
Cím: Rippl-Ró nai u. 37.
Pos tai irá nyí tó szám: 1068
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 475-0707/101
Te le fax: 475-0707/102
E-ma il: tit kar sag@va su teu.hu
In ter net cím (URL): –

I.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN
SZE REZ HE TÕK BE
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: –
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet: X

I.3) A DO KU MEN TÁ CIÓ A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN SZE -
REZ HE TÕ BE
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: –
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet: X

I.4) AZ AJÁN LA TO KAT A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL
BE NYÚJ TA NI
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: –
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet: X

I.5) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ TÍ PU SA
Köz pon ti költ ség ve té si szerv: –
Egyéb: X

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS

II.1.2) Áru be szer zés re irá nyuló szer zõ dés tí pu sa (áru be -
szer zés ese tén)

Adás vé tel: X
Bér let: –
Lí zing: –
Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: –

II.1.5) A szer zõ dés meg ha tá ro zá sa/tár gya
Fo gá sza ti fo gyó esz kö zök adásvé te lé re vo nat ko zó szál lí tá si

szer zõ dés

II.1.6) A tel je sí tés he lye
– 3527 Mis kolc, Baj csy-Zsi linsz ky u. 45.,
– 7623 Pécs, Sza bad ság út 30.,
– 9700 Szom bat hely, Ga ray út 5.,
– 6726 Sze ged, Csa ná dy út 34/A,
– 4025 Deb re cen, Er zsé bet u. 11–13.,
– 1087 Bu da pest, Ke re pe si út 3.

II.1.7) Nó menk la tú ra

II.1.7.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
33.14.18.00-8
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.1.8) Ré szek re tör té nõ aján lat té tel
NEM: –
IGEN: X
Aján la tok be nyújt ha tók:
egy rész re: X
több rész re: X
va la mennyi rész re: X

II.2) A SZER ZÕ DÉS SZE RIN TI MENNYI SÉG

II.2.1) Tel jes mennyi ség (va la mennyi részt és op ci ót be le -
ért ve, adott eset ben)

A do ku men tá ci ó ban rész le te zett spe ci fi ká ci ó jú fo gá sza ti fo -
gyó esz kö zök be szer zé se 5 ter mék cso port ban, 53 té tel so ron,
919 kg, 179 137 ml, 86 238 db, 59 226 g, 446 l, 332 le vél, 750
kap szu la, 10 te kercs.

II.2.2) Vé te li jog (op ció) (adott eset ben). Le írá sa és gya kor -
lá sá nak le het sé ges ide je (le he tõ ség sze rint)

II.3) A SZER ZÕ DÉS IDÕ TAR TA MA VAGY A BE FE JE -
ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE
Idõ tar tam hó nap(ok)ban  és/vagy na pok ban  
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)
Be fe je zés 2005/12/31 (év/hó/nap)

III. SZA KASZ: JO GI, GAZ DA SÁ GI, PÉNZ ÜGYI ÉS
MÛ SZA KI IN FOR MÁ CI ÓK

III.1) A SZER ZÕ DÉS RE VO NAT KO ZÓ FEL TÉ TE LEK

III.1.1) A szer zõ dést biz to sí tó mel lék kö te le zett sé gek (adott
eset ben) 

III.1.2) Fõ fi nan szí ro zá si és fi ze té si fel té te lek és/vagy hi vat -
ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek re

30 nap tá ri na pon be lü li át uta lás sal tör té nik a szál lí tó ál tal be -
nyúj tott szám la ki egyen lí té se. Aján lat ké rõ en nél ked ve zõbb,
ma xi mum 120 na pos fi ze té si ha tár idõt is el fo gad.

III.1.3) A kö zös aján la tot te võ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó
gaz da sá gi tár sa ság, illetve jo gi sze mély (adott eset ben)

Nem szük sé ges.

III.2) RÉSZ VÉ TE LI FEL TÉ TE LEK

III.2.1) Az aján lat te võ/rész vé tel re je lent ke zõ sze mé lyes
hely ze té re vo nat ko zó ada tok (ki zá ró okok), to váb bá a mi ni má -
li san meg kö ve telt pénz ügyi és gaz da sá gi, va la mint mû sza ki,
illetve szak mai al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok,
al kal mas ágot ki zá ró té nye zõk

Az el já rás ban nem le het aján lat te võ vagy a 71. § (1) be kez -
dés b) pont sze rin ti al vál lal ko zó az, aki vel szem ben a 60. §
(1) be kez dés a)–f) pont jai fenn áll nak.
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– Az el já rás ban nem le het aján lat te võ vagy a 71. § (1) be -
kez dés b) pont sze rin ti 10% mér ték fö löt t igény be ve en dõ
al vál lal ko zó az, aki vel szem ben a 61. § (1) be kez dés
a)–d) pont jai sze rin ti, va la mint a 62. § (1) be kez dés
a)–b) pont jai sze rin ti ki zá ró okok fenn áll nak.

Al kal mat lan az aján lat te võ, ha:
– szám lá ján 2002., 2003. év ben 30 na pot meg ha la dó sor ban

ál lás volt,
– a szám vi te li tör vény sze rin ti be szá mo ló ja alap ján bár mely 

vizs gált év ben vesz te sé ges,
– a 2001., 2002., 2003. évek ben nem ren del ke zik a meg -

aján lott fo gá sza ti fo gyó esz köz sze rin ti, leg alább 2 db
szál lí tá si re fe ren ci á val, 

– áru le írá sa alap ján nem fe le l meg a do ku men tá ci ó ban elõ -
írt kö ve tel mé nyek nek,

– nem ren del ke zik az aján lott ter mék a 67. § (1) be kez dés
e) pont sze rin ti OR KI vagy CE-ta nú sít vánnyal.

III.2.1.1) Jo gi hely zet (ki zá ró okok) – a meg kö ve telt iga zo -
lá si mód

– Az aján lat te võ nek és a 10% mér té ket meg ha la dó al vál lal -
ko zó nak az aján lat ban a 299. § (3) be kez dés alap ján nyi -
lat ko za tot kell be nyúj ta ni ar ról, hogy a 60. § (1) be kez dés
a)–f) pont ja i ban és a 61. § (1) be kez dés a)–d) pont jaiban
fog lalt ki zá ró okok aján lat te võ és a 10%-os mér té ket meg -
ha la dó al vál lal ko zó te kin te té ben nem áll nak fenn.

– Aján lat te võ nek és a Kbt. 71. § (1) be kez dés b) pont ja sze -
rin ti al vál lal ko zó já nak az aján la tá ban nyi lat koz nia kell,
hogy nem tar to zik a Kbt. 62. § (1) be kez dés a) pont já ban
meg ha tá ro zott ki zá ró okok ha tá lya alá.

III.2.1.2) Pénz ügyi és gaz da sá gi al kal mas ság – a meg kö ve -
telt iga zo lá si mód

A szám la ve ze tõ pénz in té ze tek 90 nap nál nem ré geb bi nyi lat -
ko za ta az aján lat te võ fi ze tõ ké pes sé gé nek meg íté lé sé hez az
aláb bi tar ta lom mal:

– mi ó ta ve ze ti a vál lal ko zó szám lá ját,
– azon volt-e 2002., 2003. év ben 30 na pot meg ha la dó sor -

ban ál lás,
– 66. § (1) be kez dés b) pont sze rin ti be szá mo ló be nyúj tá sa

2002., 2003. évek re.

III.2.1.3) Mû sza ki, illetve szak mai al kal mas ság – a meg kö -
ve telt iga zo lá si mód

– 67. § (1) be kez dés a) pont és 68. § (1) be kez dés a)–b) pont
sze rin ti, 2001., 2002., 2003. évek leg je len tõ sebb fo gá sza ti 
fo gyó esz köz szál lí tá sa i nak is mer te té se, leg alább 2 db, 60
nap nál nem ré geb bi kel te zé sû, fo gá sza ti anya gok szál lí tá -
sá ra vo nat ko zó re fe ren cia le vél,

– 67. § (1) be kez dés d) pont sze rin ti áru le írás,
– 67. § (1) be kez dés e) pont sze rin ti ta nú sí tó szer ve zet tõl

szár ma zó OR KI vagy CE-ta nú sít vány csa to lá sa a 68. §
(3) be kez dés ben fog lal tak kal össz hang ban.

III.2.1.4) Egyéb in for má ci ók
– A 71. § (1) be kez dés b) pont sze rin ti nyi lat ko za tot csa tol ni 

kell.

III.3)  KÜ LÖN LE GES FEL TÉ TE LEK

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS TÍ PU SA
Tár gya lás nél kü li: X
Tár gya lá sos: –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
(B) Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat: X
B1) A kö vet ke zõ rész szem pon tok és súly szá mok alap ján: X
rész szem pon tok súly szá mok
– aján la ti ár 10
– fi ze té si ha tár idõ 3

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám

SG-142

IV.3.2) A do ku men tá ció be szer zé sé nek fel té te lei 
A do ku men tá ció be szer zé sé nek ha tár ide je: 2004/11/23

(év/hó/nap)
Ár (adott eset ben): 40 000 Ft + 25% áfa
Pénz nem: HUF
A fi ze tés fel té te lei és mód ja: az át uta lá so kat az S & G Con -

sul ting Kft. K & H Bank Rt.-nél ve ze tett 10403428-34251421
szá mú szám lá já ra kell tel je sí te ni, az el já rás szá má nak (SG-142
fo gá sza ti anya gok) fel tün te té sé vel.

A do ku men tá ció ren del ke zés re bo csá tá sá nak mód ja: a do ku -
men tá ció mun ka na po kon 9.00–15.00 órá ig, az aján lat té te li ha -
tár idõ nap ján 9.00–11.00 órá ig ren del he tõ meg az A. mel lék let
1.2) pont já ban meg je lölt cí men, ame lyet a be fi ze té sét iga zo ló
bank bi zony lat 269-2174-es fax szám ra tör té nõ meg kül dé sét kö -
ve tõ en pos tán kül di meg az aján lat ké rõ meg bí zott ja a bi zony lat
sze rin ti cím re.

IV.3.3) Az aján lat té te li ha tár idõ 
2004/11/23 (év/hó/nap)
Idõ pont: 11.00 óra

IV.3.4) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aján la tok be -
nyújt ha tók

Ki zá ró lag ma gyar

IV.3.5) Az aján la ti kö tött ség mi ni má lis idõ tar ta ma (tár gya -
lás nél kü li el já rás ese tén)

60 nap (az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá tól szá mít va)

IV.3.6) Az aján la tok fel bon tá sá nak fel té te lei

IV.3.6.1) Az aján la tok fel bon tá sán je len lét re jo go sult sze mé -
lyek

Aján lat ké rõ és aján lat te võk kép vi se lõi

IV.3.6.2) Dá tum, idõ pont, hely
Dá tum: 2004/11/23 (év/hó/nap)
Idõ pont: 11.00 óra
Hely: aján lat ké rõ I.1) pont sze rin ti cí mén, I. eme le ti tár gya ló.

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X
IGEN: –

VI.3) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: X
IGEN: –

VI.4) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK
1) A hi ány pót lás le he tõ sé ge vagy annak ki zá rá sa: az aján lat -

ké rõ a 83. § (2) be kez dés sze rin ti hi ány pót lás ra biz to sí t le he tõ -
sé get. Az aján lat hoz mel lé kel ni kell az aján la tot alá író sze mély
alá írá si cím pél dá nyát.

2) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja: 2004/12/13 11.00 óra.
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3) A tár gya lás le foly ta tá sá nak me ne te és az aján lat ké rõ ál tal
elõ írt alap ve tõ sza bá lyai, az el sõ tár gya lás idõ pont ja (ki vé ve, ha 
az el já rás tár gya lás nél kü li)

4) Az ér té ke lés nél ad ha tó pont szám va la mennyi rész szem -
pont ese té ben: 1–10. Va la mennyi rész szem pont nál a leg elõ -
nyö sebb aján lat kap ma xi má lis pont szá mot, a töb bi aján lat
pont szá ma ará nyo sí tás sal lesz meg ál la pít va. A fi ze té si ha tár idõ
mi ni mum 30, ma xi mum 120 nap le het.

5) Aján lat te võk nek 2005. de cem ber 31-ig fi xen kell tarta -
niuk ára i kat.

VI.5) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA:
2004/10/26 (év/hó/nap)

A. MEL LÉK LET

1.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN 
SZE REZ HE TÕK BE
Szer ve zet: S & G Con sul ting Kft.
Cím zett: Ste in Já nos
Cím: Szi nyei Mer se Pál u. 8.
Pos tai irá nyí tó szám: 1063
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 302-1280, 06-30/951-1421
Te le fax: 269-2174
E-ma il: ste in ja nos@axe le ro.hu
In ter net cím (URL): –

1.3) A DO KU MEN TÁ CIÓ A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN SZE -
REZ HE TÕ BE
Me gye zik az 1.2) pont ban fog lal tak kal.

1.4) AZ AJÁN LA TO KAT A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL
BE NYÚJ TA NI
Szer ve zet: Vas út-egész ség ügyi Szol gál ta tó Kht.
Cím zett: ügy ve ze tõ igaz ga tói tit kár ság
Cím: Rippl-Ró nai u. 37.
Pos tai irá nyí tó szám: 1068
Vá ros/Köz ség: 
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 475-0707/101
Te le fax: 475/0707/102
E-ma il: tit kar sag@va su teu.hu
In ter net cím (URL): –

B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CI ÓK

A RÉSZ szá ma: 5
1) Nó menk la tú ra

1.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy:
33.14.18.00-8
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

2) A rész meg ha tá ro zá sa: fo gá sza ti fo gyó esz kö zök be szer -
zé se. Rész aján lat ter mék cso por ton ként te he tõ, a ki írt tel jes
mennyi ség re.

3) Mennyi ség: 5 ter mék cso port ban, 53 té tel so ron, 919 kg,
179 137 ml, 86 238 db, 59.226 g, 446 l, 332 le vél, 750 kap szu la, 
10 te kercs.



Egy sze rû sí tett el já rás aján la ti fel hí vá sa

Budapest IV. Kerület Újpest Önkormányzata
egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

(9004/2004)

Szol gál ta tás: X

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ
I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍ ME
Szer ve zet: Bu da pest IV. Kerü let Új pest Ön kor mány zata
Cím zett: Pol gár mes te ri Hi va tal
Cím: Ist ván út 14.
Pos tai irá nyí tó szám: 1041
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 231-3101
Te le fax: 231-3151
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

I.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN
SZE REZ HE TÕK BE
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: –
Lásd az A. mel lék le tet: X

I.3) A DO KU MEN TÁ CIÓ A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN SZE -
REZ HE TÕ BE (adott eset ben)
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: –
Lásd az A. mel lék le tet: X

I.4) AZ AJÁN LA TO KAT A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL
BE NYÚJ TA NI
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: X

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA
II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS

II.1.1) Szol gál ta tás meg ren de lés re irá nyuló szer zõ dés tí pu sa 
Szol gál ta tá si ka te gó ria: 17

II.1.2) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés 

II.1.3) A szer zõ dés meg ha tá ro zá sa/tár gya (a foly ta tás hoz
szük ség sze rint hasz nál jon to váb bi la po kat) 

Vál lal ko zá si (szol gál ta tá si) szer zõ dés a Gaz da sá gi In téz -
mény, a Szo ci á lis- és Egész ség ügyi In téz mény, Gyer mek és If -
jú sá gi Ház, va la mint az Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont hoz tar -
to zó gyer mek- és idõs ko rú ak in téz mé nye i ben (is ko lák, óvo dák, 
kö zép is ko lák, nyá ri tá bor, idõs ko rú nap kö zi ott ho nok) tör té nõ
köz ét kez te té se, és e te vé keny ség hez kap cso ló dó ki egé szí tõ
szol gáltatások.

II.1.4) A tel je sí tés he lye 
Bu da pest IV. ke rü le te, a do ku men tá ci ó ban sze rep lõ in téz mé -

nyek nél.
NUTS-kód: –

II.1.5) Nó menk la tú ra

II.1.5.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék 
Fõ tárgy: 
55.52.40.00-9

To váb bi tár gyak: 
55.52.11.00-9
55.32.20.00-3
55.52.12.00-0
55.52.30.00-2
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.1.6) Ré szek re tör té nõ aján lat té tel (a ré szek re vo nat ko zó
rész le tes in for má ci ók meg adá sá hoz a B. mel lék let bõl szük ség
sze rint több pél dány hasz nál ha tó)

NEM: X

II.1.7) El fo gad ha tók-e vál to za tok (al ter na tív aján la tok)?
NEM: X

II.2) A SZER ZÕ DÉS SZE RIN TI MENNYI SÉG

II.2.1) Tel jes mennyi ség (va la mennyi részt és op ci ót be le -
ért ve, adott eset ben)

Nap i adag szám ±20%, óvo dás ko rú ak 2970 adag, ál ta lá nos

is ko lák 3´-i 2200 adag; 2´-i 300 adag; men za 2400 adag; kö -
zép is ko la csak men za 530 adag szol gal mi idõ ben; idõs ko rú ak
700 adag eb bõl la kás ra ki szál lí tás kb. 50%, 6 na pos mun ka hé -
ten ke resz tül.

II.2.2) Vé te li jog (op ció) (adott eset ben). Le írá sa és gya kor -
lá sá nak le het sé ges ide je (le he tõ ség sze rint): –

II.3) A SZER ZÕ DÉS IDÕ TAR TA MA VAGY A BE FE JE -
ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE
Kez dés 2005/01/01 és be fe je zés 2009/06/30 (év/hó/nap)

III. SZA KASZ: JO GI, GAZ DA SÁ GI, PÉNZ ÜGYI ÉS
MÛ SZA KI IN FOR MÁ CI ÓK

III.1) A SZER ZÕ DÉS RE VO NAT KO ZÓ FEL TÉ TE LEK

III.1.1) A szer zõ dést biz to sí tó mel lék kö te le zett sé gek (adott
eset ben) 

III.1.2) Fõ fi nan szí ro zá si és fi ze té si fel té te lek és/vagy hi vat -
ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek re

Az aján lat ké rõ a meg ren delt és tény le ge sen le szál lí tott
mennyi ség alap ján ki szá mí tott összeg rõl – a szer zõ dés ben fog -
lal tak nak meg fe le lõ en – ha von ta ki ál lí tott szám la alap ján át uta -
lás sal egyen lí ti ki a szám lát, a kéz hez vé tel tõl szá mí tott 15 na -
pon be lül át uta lás sal. Az aján lat ké rõ elõ le get nem biz to sí t.

III.1.3) A kö zös aján la tot te võ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó
gaz da sá gi tár sa ság, illetve jo gi sze mély (adott eset ben)

III.2) RÉSZ VÉ TE LI FEL TÉ TE LEK

III.2.1) Az aján lat te võ sze mé lyes hely ze té re vo nat ko zó ada -
tok (ki zá ró okok) to váb bá a mi ni má li san meg kö ve telt pénz ügyi 
és gaz da sá gi, va la mint mû sza ki, illetve szak mai al kal mas ság
meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok, az al kal mas sá got ki zá ró té -
nye zõk

Ki zá rás ra ke rül az aján lat te võ és a Kbt. 71. § (1) be kez dés
b) pont sze rin ti al vál lal ko zó, aki nél a ki zá ró okok fenn áll nak.

Ki zá ró okok:
– a Kbt. 60. § (1) be kez dés a)–f) pont ja i ban fog lalt kö rül mé -

nyek
– a Kbt. 62. § (1) be kez dés ben fog lalt kö rül mé nyek
– a Kbt. 61. § (1) be kez dé sé nek a)–c) pont ja i ban fog lalt kö -

rül mé nyek.
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Pénz ügyi és gaz da sá gi szem pont ból al kal mat lan az ajánlat -
tevõ:

– az aján lat te võ bár mely szám lá ján a pénz ke ze lõ in té zet tõl
szár ma zó nyi lat ko zat ki ál lí tá sát meg elõ zõ en egy éven be -
lül egy hó na pot meg ha la dó sor ban ál lás volt.

– Az aján lat te võ az el múlt há rom év (2001., 2002., 2003.) át -
la ga alap ján nem ren del ke zik leg alább évi net tó 300 M Ft
ár be vé tel lel.

– Az aján lat te võ mér leg sze rin ti ered mé nye az el múlt há -
rom év (2001., 2002., 2003.) va la me lyi ké ben negatív.

A pénz ügyi és gaz da sá gi fel té te lek nek az aján lat te võ nek ön -
ál ló an, a köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t meg ha la dó mér ték ben 
igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó(k) nél kül kell meg fe lel nie.
Az eset le ges kö zös aján lat te võk nek kü lön-kü lön kell meg fe lel -
ni ük a pénzügyi, és gazdasági feltételeknek.

Mû sza ki, illetve szak mai szem pont ból al kal mat lan az aján -
lat te võ

– Az aján lat te võ az elõ zõ há rom év ben (2001., 2002.,
2003.) nem ren del ke zik leg alább egy-egy szer zõ dés bõl
ere dõ leg alább nyolc ezer adag/nap mennyi sé gû, leg alább
egy évig fo lya ma to san tel je sí tett fõ zött étel szol gál ta tás ra
vonatkozó referenciamunkával.

– Az aján lat te võ nem ren del ke zik mi nõ ség biz to sí tá si rend -
sze ré nek – bár mely nem ze ti rend szer ben akk re di tált – ta -
nú sí tó ál ta li ta nú sít vá nyá val, mely kiterjed a közét kez -
tetésre.

– Az aján lat te võ nem ren del ke zik a 80/1999. (XII. 28.)
GKM–EüM–FVM együt tes ren de let ben fog lal tak nak
meg felelõ, kül sõ au di tor ál tal au di tált sa ját élelmiszer-
 biztonsági rendszerrel (HACCP).

– A tel je sí tés be be von ni kí vánt szak em be rek kö zött nin csen 
leg alább 1 fõ kö zép fo kú ven dég lá tó-ipa ri vég zett sé gû
szakember.

A mû sza ki, illetve szak mai fel té te lek nek az aján lat te võ nek
ön ál ló an, a köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t meg ha la dó mér ték -
ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó(k) nél kül kell meg fe lel -
nie. A kö zös aján lat te võk nek kü lön-kü lön kell meg fe lel ni ük a
mûszaki és szakmai feltételeknek.

III.2.1.1) Jo gi hely zet (ki zá ró okok) – a meg kö ve telt iga zo -
lá si mód

A ki zá ró okok ra vo nat ko zó an a Kbt. 151. § (3) be kez dés ben
fog lal tak nak meg fe le lõ en az egy sze rû iga zo lás mó dot is el fo -
gad az ajánlatkérõ.

– Aján lat te võ nek és a köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t meg -
ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó nak
az aján lat ban a Kbt. 63. § (2)–(3) be kez dé sé ben fog lal tak -
nak meg fe le lõ en kell iga zol nia, illetve írás ban nyi lat koz -
nia, hogy aján lat te võ, illetve al vál lal ko zó nem tar to zik a
Kbt. 60. § (1) be kez dés a)–d) és f) pont jai, va la mint, hogy
aján lat te võ, illetve a köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t meg -
ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó nem
tar to zik a Kbt. 61. § (1) be kez dés a)–c) pontjainak hatálya 
alá.

– Aján lat te võ nek és a köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t meg -
ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó nak a
Kbt. 63. § (2) be kez dés b) és c) pont jai és a (3) be kez dés
sze rint kell iga zol nia, illetve nyi lat koz nia, hogy aján lat te -
võ vel, illetve al vál lal ko zó val szem ben nem ál l fenn a Kbt. 
60. § (1) be kez dés e) pontja szerint kizáró ok.

– Aján lat te võ nek és a köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t meg -
ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó nak a
Kbt. 63. § (2) be kez dés d), illetve e) pont jai sze rint kell
iga zol nia, illetve nyi lat koz nia, hogy aján lat te võ vel,
illetve al vál lal ko zó val szem ben nem ál l fenn a Kbt. 61. §
(1) be kez dés d), illetve e) pont ja sze rin ti ki zá ró ok.

– Aján lat te võ nek és a köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t meg -
ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó nak
nyi lat koz nia kell a Kbt. 62. § (1) be kez dés a) pont já ra vo -
nat ko zó an.

– Aján lat te võ nek és a köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t meg -
ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó nak
csa tol nia kell az aján lat té te li ha tár idõ le jár tát meg elõ zõ
60 nap nál nem ré geb bi kel te zé sû, Kbt. 63. § (2) be kez dés
d) pont já ban sza bá lyo zott, szol gál ta tás meg ren de lé sé re
irá nyuló köz be szer zé si el já rá sok össze han go lá sá ról szóló
92/50 EGK irány elv 30. cik ké nek (3) be kez dé sé ben és
mó do sí tá sa i ban fel so rolt nyil ván tar tá sok sze rin ti ere de ti,
vagy köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett iga zo lást, (ki vo na tot,
vagy egyéb iga zo lást, vagy nyi lat ko za tot. (Aján lat ké rõ el -
fo gad az aján lat te võ és köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t
meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó
cég be jegy zé si or szá gá nak meg fe le lõ ha tó ság ál tal 30 nap -
nál nem ré geb ben ki ál lí tott, cég bí ró ság ál tal ki adott cég ki -
vo na tot. Amennyi ben az aján lat te võ, vagy a köz be szer zés 
ér té ké nek 10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni
kí vánt al vál lal ko zó mû kö dé si for má já ban cég ki vo nat tal
nem ren del ke zik, úgy a mû kö dé si en ge dé lyé nek má so -
latát kell az ajánlathoz csatolni.

III.2.1.2) Pénz ügyi és gaz da sá gi al kal mas ság – a meg kö ve -
telt iga zo lá si mód

Az aján lat te võ pénz ügyi és gaz da sá gi al kal mas sá gát az aláb -
bi ak sze rint kell igazolni:

– va la mennyi szám la ve ze tõ pénz in té ze té tõl az aján lat té te li
ha tár idõ le já ra tá nak idõ pont ját meg elõ zõ 60 nap nál nem
ré geb bi nyi lat ko za ta ar ról, hogy:

– mi ó ta ve ze ti az aján lat te võ szám lá ját,

– az aján lat te võ fi ze té si kö te le zett sé gé nek pon to san ele get
tesz-e,

– aján lat te võ szám lá ján a nyi lat ko zat ki ál lí tá sát meg elõ zõ
egy éven be lül sor ban ál lás elõ for dult-e, ha igen mennyi
ide ig,

– az elõ zõ há rom év re (2001., 2002., 2003.) vo nat ko zó (ha
az aján lat te võ ké sõbb ala kult, a meg álla po dás ide je utá ni)
szám vi te li jog sza bá lyok sze rin ti be szá mo ló ja a Kbt. 66. §
(1) be kez dés b) pont já ban fog lal tak nak meg fe le lõ en.

– Az elõ zõ há rom év (2001., 2002., 2003.) vagy ala ku lá sá -
nak évé tõl szá mí tott nyi lat ko zat az évi for gal mak ról.

III.2.1.3) Mû sza ki, illetve szak mai al kal mas ság – a meg kö -
ve telt iga zo lá si mód

Aján lat te võ mû sza ki, illetve szak mai al kal mas sá gát az aláb -
bi ak sze rint kell igazolni:

– Az elõ zõ há rom év (2001., 2002., 2003.) be szer zés tár -
gyá val – ami köz ét kez te tés jel le gû –, köz ét kez te té si szol -
gál ta tá sa i nak is mer te té se a Kbt. 68. § (1) be kez dé sé ben
fog lal tak nak meg fe le lõ mó don (az el len szol gál ta tás
össze ge, a tel je sí tés ide je, a szer zõ dés kö tõ má sik fél meg -
ne ve zé se, az el vég zett mun ka rö vid is mer te té se, a szol gál -
ta tás sal érin tett te rü let adag szá má nak meg je lö lé se, po zi -
tív tar talmú re fe ren cia csa to lá sa kö ve tel mény).

17096 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2004. XI. 3.) 126. szám



– Az aján lat te võ nek aján la tá hoz csa tol ni kell a HACCP
élel mi szer biz ton sá gi rend sze ré nek 80/1999. (XII. 28.)
GKM–EüM–FVM együt tes ren de let ben fog lal tak nak
meg fe le lõ sé gé rõl kül sõ au di tor ál tal auditált tanúsítvány
másolatát.

– A tel je sí tés be be von ni kí vánt szak em be rek, illetve a ve ze -
tõ be mu ta tá sa, kép zett sé gük ismertetése.

– A tel je sí tés hez ren del ke zés re ál ló mû sza ki fel sze relt ség
leírása.

– Az aján lat te võ mi nõ ség biz to sí tá si rend sze ré nek – bár -
mely nem ze ti rend szer ben akk re di tált – ta nú sí tó ál ta li ta -
nú sít vá nya má so la tá nak csatolása (ISO 9001).

III.2.1.4) Egyéb in for má ci ók
Aján lat te võ nek aján la tá ban a Kbt. 71. § (1) be kez dés b) pont -

ja sze rin ti adat szol gál ta tást meg kell ten nie. Nem le ges vá lasz
ese tén is nyi lat koz ni kell en nek meg fe le lõ en.

III.3) KÜ LÖN LE GES FEL TÉ TE LEK

III.3.1) A szol gál ta tás tel je sí té se egy bi zo nyos fog lal ko zás -
hoz (kép zett ség hez) van-e köt ve?

NEM: –
IGEN: X
Ha igen, a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zés re tör té nõ hi -

vat ko zás:
A ven dég lá tás és köz ét kez te tés ke re té ben tör té nõ élel mi -

szer-elõ ál lí tás és -for gal ma zás fel té te le i rõl szóló 80/1999. (XII. 
28.) GM–EüM–FVM együt tes ren de let 26. § (2) be kez dés.

III.3.2) A szer ve ze tek nek kö zöl ni ük kell-e a szol gál ta tás tel -
je sí té sé ben sze mé lye sen köz re mû kö dõ ter mé sze tes sze mé lyek
ne vét és kép zett sé gét?

NEM: –
IGEN: X

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS
IV.1) AZ EL JÁ RÁS TÍ PU SA
Tár gya lás nél kü li: X
Tár gya lá sos: –

IV.1.1) Az aján lat ké rõ a köz be szer zé si tör vény me lyik fe je -
ze te sze rint jár el?

IV. fe je zet: X
V. fe je zet: –
VI. fe je zet: –
VII. fe je zet: –

IV.1.2)  Meg tör tént-e a rész vé tel re je lent ke zõk ki vá lasz tá sa, 
meg je lö lé se?

NEM: –
IGEN: –
Ha igen, a rész le tes in for má ci ó kat az Egyéb in for má ci ók kell

meg ad ni (VI. sza kasz)

IV.1.3) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó ko ráb bi köz zé té tel
(adott eset ben)

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
(A) A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: X

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám

5270/2004

IV.3.2) A do ku men tá ció be szer zé sé nek fel té te lei (adott eset -
ben)

A do ku men tá ció be szer zé sé nek ha tár ide je: 2004/11/23
(év/hó/nap)
Idõ pont: 9.00 óra
Ár (adott eset ben): 60 000 Ft + áfa
Pénz nem: HUF
A fi ze tés fel té te lei és mód ja: az aján lat ké rõ ne vé ben el já ró

Bu da pest, IV. Kerü let Új pest Ön kor mány zat Gaz da sá gi In téz -
mény (1048 Bu da pest, Bõr fes tõ ut ca 1–3.) pénz tá rá ba kell be fi -
zet ni (pénz tá ri órák: 9.00–12.00 órá ig hét fõ tõl csü tör tö kig),
vagy át uta lás sal tel je sí te ni az aján lat ké rõ Ra if fe i sen Bank (1054
Bu da pest, Aka dé mia ut ca 6.) 12010422-00208691-00100009
szá mú egy szám lá já ra. Eb ben az eset ben e be fi ze tést iga zo ló bi -
zony la tot be kell mu tat ni. Az át uta lá si meg bí zás ese té ben a kül -
de mény ro vat ban az el já rás azo no sí tót fe l kell tün tet ni.

A do ku men tá ció ren del ke zés re bo csá tá sá nak mód ja: át ve he -
tõ sze mé lye sen, vagy meg ha tal ma zott út ján hét fõ tõl-csü tör tö -
kig mun ka na po kon 9.00–10.00 órá ig, illetve a Kbt. 54. § (4) be -
kez dé sé ben fog lal tak nak meg fe le lõ en. Az át vé tel kor a be fi ze -
tést iga zo ló hi te les do ku men tu mot be kell mu tat ni, vagy az ar -
ról ké szült hi te les má so la tot. Meg kül dé sé nek ké ré se ese tén a
ké re lem hez a be fi ze tést iga zo ló do ku men tu mot ere de ti ben,
vagy hi te les má so lat ban csa tol ni kell.

IV.3.3) Az aján lat té te li ha tár idõ
2004/11/23 (év/hó/nap)
Idõ pont: 9.00 óra

IV.3.4) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aján la tok be -
nyújt ha tók 

Ma gyar

IV.3.5) Az aján la ti kö tött ség mi ni má lis idõ tar ta ma (tár gya -
lás nél kü li el já rás ese tén)

2004/12/22-ig (év/hó/nap)

IV.3.6) Az aján la tok fel bon tá sá nak fel té te lei

IV.3.6.1) Az aján la tok fel bon tá sán je len lét re jo go sult sze mé -
lyek

A Kbt. 80. § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott sze mé lyek

IV.3.6.2) Dá tum, idõ pont, hely
Dá tum: 2004/11/23 (év/hó/nap) Idõ pont: 9.00 óra
Hely: Bu da pest, IV. Kerü let Új pest Ön kor mány zat Pol gár -

mes te ri Hi va tal, II. eme let 64. 1041 Bu da pest, Ist ván út 14.

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK
VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X

VI.3) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: X

VI.4) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK
1) A hi ány pót lás le he tõ sé ge vagy annak ki zá rá sa: az aján lat -

ké rõ egy al ka lom mal hi ány pót lá si le he tõ sé get biztosít.
2) Az ered mény hir de tés idõ pont ja és a szer zõ dés kö tés ter -

ve zett idõ pont ja: az ered mény hir de tés idõ pont ja: 2004. de cem -
ber 1. 9.00 óra.

A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja: 2004. de cem ber 10.
9.00 óra

3) Az aján la tot négy pél dány ban bont ha tat lan kö tés ben (egy 
ere de ti há rom má so lat) kö zös zárt bo rí ték ban kell be nyúj ta ni az 
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aján lat tár gyá nak fel tün te té sé vel, „Köz ét kez te tés 2004”. A má -
so la ti pél dány nak az ere de ti vel min den ben meg egye zõ nek kell
len nie a pél dá nyo kat el kell látni eredeti, illetve másolati fe l -
irattal is.

Az aján lat min den ol da lát (mel lék le te ket is) fo lya ma tos sor -
szá mo zás sal és az alá írás ra jo go sult kéz je gyé vel kell el lát ni. az
aján lat el sõ lap ja a fel ol va só lap (a cím lap nem sor szá moz ha tó),
amely a kö vet ke zõ ket tar tal maz za a meg adott sor ren di ség ben.
A fel ol va só la pot cég sze rû en kell alá ír ni az ar ra jo go sult ré szé rõl.

1) Az aján lat te võ ne ve:
2) Az aján lat te võ szék he lye:
3) Aján la ti ár: (az összes el lá tott ra vo nat ko zó an fo rint/nap,

brut tó értékben)
Az aján lat te võ nek tar ta lom jegy zé ket kell ké szí te ni, me lyet a

fel ol va só la pot kö ve tõ en kell be fûz ni. A tar ta lom jegy zék ben fe l 
kell tün tet ni az aján lat va la mennyi ele mét, és annak fellelhetõ
oldalszámát.

4) Az aján la ti do ku men tá ció meg vá sár lá sa az aján lat be -
nyúj tá sá nak fel té te le. A do ku men tá ció át vé te lét iga zo ló bi -
zony la tot az aján lat hoz csa tol ni kell. A do ku men tá ció más ra át
nem ru ház ha tó. A do ku men tá ció meg vá sár lá sá nak helyén ol -
vasópéldány áll rendelkezésre.

5) Az aján lat te võ nek vál lal ni kell az is ko lák, kö zép is ko lák
tá la ló kony há i nak tel jes kö rû üze mel te té sét az ét ter mek kel
együtt (ezen tá la ló kony hák mû sza ki ál la po tát a HACCP-rend -
szer nek meg fe le lõ en az ajánlattevõnek kell biztosítani.

6) Va la mennyi fõ zõ és tá la ló kony há ból (óvo dai és idõs ko rú
in téz mény is) a ke let ke zett étel hul la dék el szál lí tá sa az ajánlat -
tevõ feladata.

7) Az aján lat te võk nek el kell fo gad ni uk az aján la ti do ku -
men tá ci ó ban meg ha tá ro zott szer zõ dé si feltételeket.

8) Az aján lat ké rõ a do ku men tá ci ót meg vá sár lók ré szé re biz -
to sít ja a fõ zõ kony hák és me le gí tõ kony hák meg te kin té sét.
A meg te kin tés idõ pont ja a meg je le nés tõl szá mí tott 6., 7. mun -
ka nap, rész le tes prog ram a do ku men tá ció sze rint (ta lál ko zás az
el sõ na pon reg gel 8.00 óra kor Bu da pest, IV. ke r. Po zso nyi ut ca
1. Álta lá nos Isko la, 2. na pon reg gel 8.00 óra kor a Budapest IV.,
Munkásotthon u. 1–3. Álta lá nos Isko la elõtt.

9) Az aján lat ké rõ az el já rás nyer te sé nek vissza lé pé se ese tén
a má so dik leg ked ve zõbb nek ki hir de tett aján lat te võ vel köt szer -
zõdést.

10) Az aján la tok össze ál lí tá sá val és be nyúj tá sá val kap cso -
lat ban fel me rült összes költ ség az aján lat te võt terheli.

11) A bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vett aján lat te võk ese tén az
aláb bi cég ok má nyok ere de ti, vagy köz jegy zõ vel hi te le sí tett
má so la ti pél dá nyát az ajánlathoz csatolni kell.

– A cég jegy zés re jo go sult sze mély(ek) alá írá si cím pél dá -
nya, vagy en nek köz jegy zõ vel hi te le sí tett másolata.

– Az eset le ge sen el nem bí rált vál to zás be jegy zé si ké re lem
cég bí ró sá gi ér kez te tõ bé lyeg zõ le nyo mat tal el lá tott pél dá -
nya, vagy köz jegy zõ vel hitelesített másolata.

12) Az aján lat te võ nek csa tol ni kell az aján lat hoz az ar ra vo -
nat ko zó nyi lat ko za tot, hogy a be csat ol ta kon kí vül más pénz in -
téz mény nél nem vezet számlát.

13) Az aján lat te võ nek csa tol nia kell nyi lat ko za tot ar ról,
hogy a nyi lat ko zat ki ál lí tá sát meg elõ zõ két év ben a szol gál ta -
tást tel je sí té sé be be von ni kí vánt va la mennyi kony ha egy sé gé re
vo nat ko zó an az ott fo lyó ter me lés sel, vagy szál lí tás sal kap cso -
lat ban köz egész ség ügyi kor lá to zó in téz ke dés nem volt, és ilyen
intézkedés jelenleg sincs folyamatban.

14) Az aján lat te võ nek az aján la tá ban nyi lat koz nia kell a
Kbt. 70. § (1) be kez dé sé ben, a 71. § (1) be kez dés a), b) pont ja i -
ra, va la mint a (3) be kez dé sé re vonatkozóan.

15) Ér vény te len és bí rá lat ra nem ke rül az az aján lat, mely
aján lat nap i ér té ke brut tó: 2 389 329 Ft-ot meghaladja.

16) A ház hoz szál lí tást nor mál mo so ga tó szer rel tisz tít ha tó,
jól zá ró dó étel hor dó ban kell az idõs ko rú ak ré szé re vég re -
hajtani.

VI.5) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA: 
2004/10/25 (év/hó/nap)

A. MEL LÉK LET

1.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN 
SZE REZ HE TÕK BE
Szer ve zet: Bu da pest Fõ vá ros IV. Kerü let
Új pest Ön kor mány zat Gaz da sá gi Intézmény
Cím zett: –
Cím: Bõr fes tõ ut ca 1–3.
Pos tai irá nyí tó szám: 1048
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 435-9001
Te le fax: 230-0171
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

1.3) A DO KU MEN TÁ CIÓ A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN SZE -
REZ HE TÕ BE (adott eset ben)
Szer ve zet: Bu da pest Fõ vá ros IV. Kerü let
Új pest Ön kor mány zat Gaz da sá gi In téz mény
Cím zett: –
Cím: Bõr fes tõ ut ca 1–3.
Pos tai irá nyí tó szám: 1048
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 435-9001
Te le fax: 230-0171
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

 

Országos Gyógyintézeti Központ
egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása 

(9253/2004)

Szol gál ta tás: –

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍME
Szer ve zet: Or szá gos Gyógy in té ze ti Köz pont
Cím zett: dr. Kál mán Zol tán, fõ igaz ga tó
gaz da sá gi mû sza ki he lyet te se
Cím: Sza bolcs u. 33–35.
Pos tai irá nyí tó szám: 1134
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
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Te le fon: 349-4526
Te le fax: 350-4769
E-ma il: hzsu zsa@hi e te.hu
In ter net cím (URL): –

I.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN
SZE REZ HE TÕK BE
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: –
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet: X

I.3) A DO KU MEN TÁ CIÓ A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN SZE -
REZ HE TÕ BE
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: –
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet: X

I.4) AZ AJÁN LA TO KAT A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL
BE NYÚJ TA NI
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: –
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet: X

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS

II.1.1) Szol gál ta tás meg ren de lés re irá nyuló szer zõ dés tí pu sa
(szol gál ta tás meg ren de lés ese tén)

Szol gál ta tá si ka te gó ria: 25

II.1.2) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve -
zés: –

II.1.3) A szer zõ dés meg ha tá ro zá sa/tár gya (a foly ta tás hoz
szük ség sze rint hasz nál jon to váb bi la po kat) 

Az aján lat ké rõ Or szá gos Gyógy in té ze ti Köz pont Ka ro li na
úti rész le gé nél köz pon ti mik ro bi o ló gi ai la bo ra tó ri um 7 éven
ke resz tül fo lya ma tos, tel jes kö rû mû köd te té se vál lal ko zá si
szer zõdés ke re té ben.

A rész le tes szak mai kö ve tel mény rend szer meg ha tá ro zását az 
aján la ti do ku men tá ció tar tal maz za.

II.1.4) A tel je sí tés he lye 
1124 Bu da pest, Ka ro li na út 1–3.
NUTS-kód: –

II.1.5) Nó menk la tú ra

II.1.5.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék 
Fõ tárgy: 
85.10.00.00-0
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.1.6) Ré szek re tör té nõ aján lat té tel (a ré szek re vo nat ko zó
rész le tes in for má ci ók meg adá sá hoz a B. mel lék let bõl szük ség
sze rint több pél dány hasz nál ha tó)

NEM: X
IGEN: –
Aján la tok be nyújt ha tók:
egy rész re: –
több rész re: –
va la mennyi rész re: –

II.1.7) El fo gad ha tók-e vál to za tok (al ter na tív aján la tok)?
NEM: X
IGEN: –

II.2) A SZER ZÕ DÉS SZE RIN TI MENNYI SÉG

II.2.1) Tel jes mennyi ség (va la mennyi részt és op ci ót be le -
ért ve, adott eset ben): 

Aján lat te võ nek az aján lat ké rõ Ka ro li na úti te lep he lyén fek -
võ be teg el lá tás és já ró be teg szak el lá tás ré szé re mik ro bi o ló gia

vizs gá la to kat kell tel jes kö rû en vé gez nie (évi 61 250 vizs gá lat),
7 év idõ tar tam ra szóló vál lal ko zá si szer zõ dés ke re té ben, az
egész ség ügy rõl szóló 1997. évi CLIV. tör vény, a 60/2003.
(X. 20.) ESZCSM ren de let, to váb bá a 43/1999. (III. 3.) Korm.
ren de let, va la mint a min den kor ha tá lyos vonatkozó jogszabályi 
rendelkezések és szakmai irányelvek alapján.

II.2.2) Vé te li jog (op ció) (adott eset ben). Le írá sa és gya kor -
lá sá nak le het sé ges ide je (le he tõ ség sze rint): 

A szer zõ dés tel jes idõ sza ka alatt az aján lat te võ ál tal te le pí tett
min den új esz köz (be ren de zés), te kin te té ben a szer zõ dés el jár -
ta kor, illetve ha tá lyá nak meg szû né se ese tén a min den ko ri for -
gal mi ér ték nek meg fe le lõ áron vételi jog illeti meg ajánlatkérõt.

A vé te li jog a szer zõ dés meg szû né sét kö ve tõ 30 na pon be lül a 
vál lal ko zó hoz int ézett egy ol da lú jog nyi lat ko zat tal gya ko rol ha -
tó. A vé tel ár ki fi ze té sé re az aján lat ké rõ a szer zõ dés lét re jöt té tõl
szá mí tott 90 na pon be lül egy összeg ben kö te les, ha a szer zõ dés
meg szû né sé re az aján lat ké rõ szer zõ dés sze gé se vagy a szer zõ -
dés ha tá lyá nak le jár tá ra te kin tet tel ke rül sor. Egyéb eset ben az
aján lat ké rõ a vé tel árat leg fel jebb a szer zõ dés lét re jöt té tõl szá -
mí tott 12 hó na pon belül – választása szerint egy összegben
vagy részletfizetés útján köteles kiegyenlíteni.

II.3) A SZER ZÕ DÉS IDÕ TAR TA MA VAGY A BE FE JE -
ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE
Idõ tar tam hó nap(ok)ban 84 és/vagy na pok ban 
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)
vagy: kez dés / /  és/vagy
be fe je zés / /  (év/hó/nap)

III. SZA KASZ: JO GI, GAZ DA SÁ GI, PÉNZ ÜGYI ÉS
MÛ SZA KI IN FOR MÁ CI ÓK

III.1) A SZER ZÕ DÉS RE VO NAT KO ZÓ FEL TÉ TE LEK

III.1.1) A szer zõ dést biz to sí tó mel lék kö te le zett sé gek (adott
eset ben) 

Ké se del mi, hi bás tel je sí tés re vo nat ko zó és meg hi ú su lá si köt -
bér, fe le lõs ség biz to sí tás.

III.1.2) Fõ fi nan szí ro zá si és fi ze té si fel té te lek és/vagy hi vat -
ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi rendelkezésekre

Az aján lat ké rõ az aján lat te võ ál tal tény le ge sen el vég zett
vizs gá la tok (be le ért ve a fek võ be teg el lá tást is) el len ér té két az
OEP ál ta li vissza iga zo lás és fi nan szí ro zás ra tör té nõ be fo ga dás
alap ján a tárgy ha vi OEP fi nan szí ro zás aján lat ké rõ szám lá já ra
tör té nõ befolyását követõ 8 banki napon belül egyenlíti ki.

III.1.3) A kö zös aján la tot te võ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó
gaz da sá gi tár sa ság, illetve jo gi sze mély (adott eset ben): –

III.2) RÉSZ VÉ TE LI FEL TÉ TE LEK

III.2.1) Az aján lat te võ/rész vé tel re je lent ke zõ sze mé lyes
hely ze té re vo nat ko zó ada tok (ki zá ró okok), to váb bá a mi ni má -
li san meg kö ve telt pénz ügyi és gaz da sá gi, va la mint mû sza ki,
illetve szak mai al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges adatok,
az alkalmasságot kizáró tényezõk

Az el já rás ban nem le het aján lat te võ vagy a Kbt. 71. § (1) be -
kez dés b) pont ja sze rin ti al vál lal ko zó:

– aki vel szem ben a Kbt. 60. § (1) be kez dés a)–f) pont ja i ban
fel so rolt ki zá ró okok áll nak fenn,

– aki vel szem ben a Kbt. 61. § (1) be kez dés a)–d) pont ja i ban 
fel so rolt ki zá ró okok áll nak fenn,

– aki vel szem ben a Kbt. 62. § (1) be kez dés a)–b) pont ja i ban 
fel so rolt ki zá ró okok áll nak fenn,
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Aján lat te võ, vagy a Kbt. 71. § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti
al vál lal ko zó a szer zõ dés tel je sí té sé re al kal mat lan nak mi nõ sül
amennyi ben

– a III.2.1.2) a) pont sze rin ti nyi lat ko zat tar tal ma sze rint az
aján lat te võ/al vál lal ko zó nem tesz ha tár idõ re ele get fi ze té -
si kö te le zett sé gé nek és szám lá ján az el múlt egy év ben 30
na pot meg ha la dó sorban állás fordult elõ,

– a III.2.1.2) b) pont sze rint be nyúj tott do ku men tum alap ján 
meg ál la pít ha tó, hogy az aján lat te võ/al vál lal ko zó be szá -
mo ló ját a könyv vizs gá ló kor lá to zó záradékkal látta el,

– a III.2.1.2) b) pont sze rint be nyúj tott do ku men tum alap ján 
meg ál la pít ha tó, hogy az aján lat te võ és az al vál lal ko zó
jegy zett tõ ké je együt te sen nem éri el a 300 millió HUF
összeget,

– a III.2.1.2) c) pont sze rint be nyúj tott do ku men tum alap ján 
meg ál la pít ha tó, hogy aján lat te võ nem ren del ke zik leg -
alább 50 mil lió Ft össze gû fi nan szí ro zás ra vo nat ko zó
vissza von ha tat lan pénz in té ze ti ígér vénnyel, vagy ilyen
össze gû sa ját, sza bad ren del ke zé sû bankban elhelyezett
készpénzzel,

– az aján lat te võ nem ren del ke zik egész ség ügyi in téz mény -
tõl szár ma zó, a beszer zés tár gyá val azo nos referenciával,

– a tel je sí tés be be von ni kí vánt szak em be rek kö zött nincs
leg alább egy 5 éves szak mai gya kor lat tal ren del ke zõ la -
bor szakorvos.

III.2.1.1) Jo gi hely zet (ki zá ró okok) – a meg kö ve telt iga zo -
lá si mód

Az aján lat te võ és a Kbt. 71. § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti
al vál lal ko zó a 60. § (1) be kez dés a)–f) pont jai, a 61. § (1) be -
kez dés a)–d) pont jai sze rin ti ki zá ró okok hi á nyát a Kbt. 63. §
(1)–(3) be kez dé sei sze rint kö te les iga zol ni, va la mint a nyi lat ko -
za to kat az aján lat ban be nyúj ta ni, illetve meg ten ni az zal, hogy a
Kbt. 63. § (2) be kez dés c) és d) pont ja sze rin ti eset ben egy sze rû
nyi lat ko za tot is el fo gad az ajánlat kérõ.

III.2.1.2) Pénz ügyi és gaz da sá gi al kal mas ság – a meg kö ve -
telt iga zo lá si mód

Az aján lat te võk és a Kbt. 71. § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti 
al vál lal ko zók (to váb bi ak ban együtt: aján lat te võ) pénz ügyi és
gaz da sá gi al kal mas sá gu kat az aláb bi do ku men tu mok be nyúj tá -
sá val tar toz nak iga zol ni:

a) az aján lat te võ és a Kbt. 71. § (1) be kez dés b) pont ja sze rin -
ti al vál lal ko zó szám lá ját ve ze tõ pénz in té zet nek az aján lat be -
nyúj tá sát meg elõ zõ 60 nap nál nem ré geb bi, ere de ti nyi lat ko za ta 
ar ról, hogy az aján lat te võ a do ku men tá ci ó ban rög zí tett szer zõ -
dés pénz ügyi, gaz da sá gi tel je sí té sé re al kal mas az aláb bi tarta -
lommal:

– a szám la ve ze tés kez dõ idõ pont ja,
– tá jé koz ta tás a fi ze té si kö te le zett sé gek tel je sí té sé rõl és a

szám lán tör té nõ eset le ges sor ban ál lás ról és annak leg -
utol só idõ pont já ról az elmúlt egy év tekintetében,

b) az aján lat te võ nek és a Kbt. 71. § (1) be kez dés b) pont ja
sze rin ti al vál lal ko zó nak a 2003. gaz da sá gi év rõl ké szült, a
szám vi te li tör vény sze rint be nyúj tott be szá mo ló já nak má so la -
ta, va la mint a Kbt. 66. § (1) be kez dés d) pont ja alap ján a könyv -
vizs gá lói zá ra dék má so la ta, ha a hi vat ko zott do ku men tu mo kat
a ha tá lyos jog sza bá lyok sze rint könyv vizs gá ló val zá ra dé kol tat -
ni kell,

c) az aján lat te võ nek és a Kbt. 71. § (1) be kez dés b) pont ja
sze rin ti al vál lal ko zó pénz in té ze té tõl szár ma zó vissza von ha tat -
lan kö te le zett sé get tar tal ma zó ar ra vo nat ko zó ígér vény, hogy a

szol gál ta tó tel je sí té se kö ré ben elõ írt be ru há zá sok pénz ügyi fi -
nan szí ro zá sát biz to sít ja az aján lat te võ ré szé re, vagy pénz in té -
ze ti iga zo lás ar ról, hogy az aján lat te võ bank szám lá ján az elõ írt
be ru há zá sok fi nan szí ro zá sá hoz szük sé ges fe de zet rendel ke zés -
re áll.

III.2.1.3) Mû sza ki, illetve szak mai al kal mas ság – a meg kö -
ve telt iga zo lá si mód

Az aján lat te võ mû sza ki al kal mas sá gát iga zo ló ok má nyok a
Kbt. 67. § (3) be kez dés a) és d) pont ja sze rint a kö vet ke zõ mó -
don:

– egész ség ügyi in téz mé nyek leg je len tõ sebb re fe ren ci ái a
be szer zés tár gyá ban, az elõ zõ 3 év (2001–2003.) vo nat ko -
zá sá ban, a Kbt. 68. § (1) be kez dés a)–b) pont ja i ban meg -
határozott tartalommal,

– a tel je sí tés be be von ni kí vánt szak em be rek meg ne ve zé se,
kép zett sé gük gya kor la ti ta pasz ta la ta ik ra kiterjedõ ismer -
tetése.

III.2.1.4) Egyéb in for má ci ók (adott eset ben)
Az aján lat te võ aján la tá ban kö te les meg ad ni a Kbt. 71. §

(1) be kez dés b) pont ja sze rin ti in for má ci ót.
Az aján lat te võ a Kbt. 71. § (3) be kez dés ér tel mé ben a köz -

beszr zés ér té ké nek 10%-át nem meg ha la dó mér ték ben igény be
ven ni kí vánt al vál lal ko zók ese té ben kö te les nyi lat koz ni aján la -
tá ban, hogy a szer zõ dés tel je sí té sé hez nem vesz igény be a ki zá -
ró okok ha tá lya alá esõ al vál lal ko zót.

Az iga zo lá sok be nyúj tá sa kor a Kbt. 20. § (3) be kez dé sé ben
elõ ír tak is al kal ma zan dók.

III.3) KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

III.3.1) A szol gál ta tás tel je sí té se egy bi zo nyos fog lal ko zás -
hoz (kép zett ség hez) van-e köt ve?

NEM: –
IGEN: X
Ha igen, a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zés re tör té nõ hi -

vat ko zás:
60/2003. (X. 20.) ESZCSM ren de let „Az eü. szolg. nyúj tá sá -

hoz szük sé ges szak mai mi ni mum fel té te lek rõl”

III.3.2) A szer ve ze tek nek kö zöl ni ük kell-e a szol gál ta tás tel -
je sí té sé ben sze mé lye sen köz re mû kö dõ ter mé sze tes sze mé lyek
ne vét és kép zett sé gét?

NEM: –
IGEN: X

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS TÍ PU SA

Tár gya lás nél kü li: –
Tár gya lás: X

IV.1.1) Az aján lat ké rõ a  köz be szer zé si tör vény me lyik fe je -
ze te sze rint jár el?

IV. fe je zet: X
V. fe je zet: –
VI. fe je zet: –
VII. fe je zet: –

IV.1.2) Meg tör tént-e a rész vé tel re je lent ke zõk ki vá lasz tá sa,
meg je lö lé se? 

NEM: X
IGEN: –
Ha igen, a rész le tes in for má ci ó kat az Egyéb in for má ci ók kö -

ré ben kell meg ad ni (VI. sza kasz)
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IV.1.3) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó ko ráb bi köz zé té tel
(adott eset ben): –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
(A) A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: –
vagy:
(B) Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat: X
B1) A kö vet ke zõ rész szem pon tok és súly szá mok alap ján: X
rész szem pon tok súly szá mok

1. az aján lat te võ ál tal vég zett szol gál ta tá sért fi -
ze ten dõ díj mér té ke az OEP ál tal té rí ten -
dõ/fi ze ten dõ díj %-ában ki fe jez ve 45

 al szem pon tok és az ah hoz tar to zó súly szá mok:
– mun ka idõ ben vég zett szol gál ta tá sok után 30
– ügye le ti idõ ben vég zett szol gál ta tá sok

után 15
2. aján lat te võ ál tal a bér be vett te rü let után fi -

ze ten dõ bér le ti díj 2

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám

3718/OGYK/2004 „Köz pon ti Mik ro bi o ló gi ai La bo ra tó ri um
ki épí té se és mûködtetése”

IV.3.2) A do ku men tá ció be szer zé sé nek fel té te lei (adott
esetben)

A do ku men tá ció be szer zé sé nek ha tár ide je:  2004/12/01
(év/hó/nap)
Idõ pont: 10.00 óra
Ár (adott eset ben): 200 000 Ft + áfa
Pénz nem: HUF 
A fi ze tés fel té te lei és mód ja: az át vé telt meg elõ zõ fi ze tést a

No vot ra ding-Me di cal Kft.-nek a CIB Hun gá ria Bank Rt.-nél
ve ze tett 10700024-04565202-51100005 szá mú szám lá ja ja vá ra 
kell tel je sí te ni.

A do ku men tá ció ren del ke zés re bo csá tá sá nak mód ja: az aján -
lat ké rõ a do ku men tá ci ót ki zá ró lag a fi ze tést iga zo ló bank i bi -
zony la tok be mu ta tá sa vagy kész pénz el le né ben mun ka na po kon 
9.00–15.00 óra kö zött, pén te ken 9.00–13.00 óra kö zött, az
aján lat té te li ha tár idõ lejártának napján 9.00–10.00 óra között
adja át.

IV.3.3) Az aján lat té te li ha tár idõ (at tól füg gõ en, hogy nyílt,
meg hí vá sos vagy tár gya lá sos el já rás ra ke rül sor)

2004/12/01 (év/hó/nap)
Idõ pont: 10.00 óra

IV.3.4) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aján la tok be -
nyújt ha tók

Az aján la to kat ma gyar nyel ven kell be nyúj ta ni.

IV.3.5) Az aján la ti kö tött ség mi ni má lis idõ tar ta ma (tár gya -
lás nél kü li el já rás ese tén): –

IV.3.6) Az aján la tok  fel bon tá sá nak fel té te lei 

IV.3.6.1) Az aján la tok  fel bon tá sán je len lét re jo go sult sze mé -
lyek

Az aján la tok fel bon tá sa kor az aján lat ké rõ ál tal fel kért bi zott -
ság tag ja in kí vül az aján lat te võk kép vi se lõi, az ál ta luk meg hí -
vot tak, a Köz be szer zé sek Ta ná csá nak tag jai, illetve az ál ta luk
meg bí zott sze mé lyek, to váb bá a jog sza bály ban erre feljogosí -
tott személyek lehetnek jelen.

IV.3.6.2) Dá tum, idõ pont, hely
Dá tum: 2004/12/01 (év/hó/nap)

Idõ pont: 10.00 óra
Hely: Az aján la tok fel bon tá sá ra a No vot ra ding-Me di cal Kft., 

1137 Bu da pest, Ka to na J. u. 9–11. hi va ta li he lyi sé gé ben ke rül
sor.

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X
IGEN: –

VI.2) ADOTT ESET BEN KÉR JÜK FEL TÜN TET NI,
HOGY A KÖZ BE SZER ZÉS IS MÉT LÕ DÕ JEL LE GÛ-E
ÉS A TO VÁB BI HIR DET MÉ NYEK KÖZ ZÉ TÉ TE LÉ NEK 
TERVEZETT IDEJÉT: – 

VI.3) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: X
IGEN: –
Ha igen, kér jük fel tün tet ni a pro jekt/prog ram ne vét és bár -

mely egyéb hasz nál ha tó hi vat ko zá si ada tot: –

VI.4) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK
1) A hi ány pót lás le he tõ sé ge vagy annak ki zá rá sa: az aján lat -

ké rõ a Kbt. 83. § (1) és (2) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint hi -
ány pót lá si le he tõ sé get biz to sí t. 

2)  Az ered mény hir de tés idõ pont ja és a szer zõ dés kö tés ter -
ve zett idõ pont ja: az ered mény hir de tés re a tár gya lá sos el já rás
be fe je zé sét kö ve tõ 5. na pon 10.00 óra kor ke rül sor. A szer zõ -
dés kö tés ter ve zett idõ pont ja az ered mény hir de tést kö ve tõ 10.
nap 10.00 óra. Amennyi ben a fen ti na pok nem mun ka na pok, az
azo kat kö ve tõ el sõ mun ka na pon ugyan eb ben az idõ pont ban.

Az ered mény hir de tés he lye: a No vot ra ding-Me di cal Kft.,
1137 Bu da pest, Ka to na J. u. 9–11. hi va ta li he lyi sé ge.

A szer zõ dés kö tés he lye: Or szá gos Gyógy in té ze ti Köz pont,
1134 Bu da pest, Sza bolcs u. 33–35. gaz da sá gi igaz ga tó titkár -
sága

3) A tár gya lás le foly ta tá sá nak me ne te és az aján lat ké rõ ál tal
elõ írt alap ve tõ sza bá lyai, az el sõ tár gya lás idõ pont ja (ki vé ve, ha 
az el já rás tár gya lás nél kü li): a tár gya lá sos el já rás le bo nyo lí tá -
sá ra – a szak mai, mû sza ki, ke res ke del mi, ár és egyéb szer zõ dé -
ses fel té te lek meg tár gya lá sá hoz szük sé ges idõ tar tam függ vé -
nyé ben – egy vagy több for du ló ban ke rül sor. Amennyi ben az
el já rás több for du ló ban ke rül le bo nyo lí tás ra, az adott tár gya lá si
for du ló vé gén a kö vet ke zõ tár gya lás idõ pont ja a részt ve võk kel
köz lés re ke rül, illetve er rõl a je len nem lé võ aján lat te võk írás -
ban kap nak ér te sí tést.

A tár gya lás le bo nyo lí tá sa so rán elõ ször a szak mai kér dé sek
tisz tá zá sá ra ke rül sor, amit az aján lat pénz ügyi és ke res ke del mi
ré szé nek meg vi ta tá sa kö vet. A tár gya lás el já rás ke re té ben az
aján lat te võ nincs köt ve az ál ta la be nyúj tott aján lat ban rög zí tett
ke res ke del mi, ár és or vos szak mai fel té te lek hez, azon ban a fel -
té te lek mó do sí tá sa a be nyúj tott aján lat hoz ké pest nem ered mé -
nyez het az aján lat ké rõ szá má ra hát rá nyo sabb fel té te le ket.
Amennyi ben az aján lat te võ aján la tát a tár gya lá sos el já rás so rán
nem mó do sít ja, vagy azon nem vesz részt, aján lat ké rõ az ál ta la
be nyúj tott aján la tot te kin ti ér vé nyes nek.

Az aján lat ké rõ az aján lat te võk kel kü lön-kü lön tár gyal az zal
ugyan ak kor, hogy az aján la tok ban be kö vet ke zett – az el bí rá lá si
szem pon to kat érin tõ – vál to zá sok ról az egyes tár gya lá si for du -
lók vé gén az aján lat te võk tá jé koz ta tást kap nak. A vég sõ fel té te -
lek te kin te té ben az aján lat ké rõ egy ide jû írá sos nyi lat ko za tot is
be kér het.
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Az el sõ tár gya lás idõ pont ja: 2004/12/06, 12.00 óra.
He lye: No vot ra ding-Me di cal Kft., 1137 Bu da pest, Ka to na J.

u. 9–11., hi va ta li helyisége.
4) Az ajánl atok ér té ke lé se kor az egyes al-, és rész szem pon -

tok ra ad ha tó pont szám: 0–20.
A pont szá mok meg adá sa ak ként tör té nik, hogy az egyes al -

szem pon tok ér té ke lé se kor a leg jobb aján lat a ma xi má lis pont szá -
mot kap ja, míg a töb bi aján lat ra adan dó pont szá mok a leg jobb
aján lat hoz tör té nõ vi szo nyí tás sal ke rül nek meg ha tá ro zás ra. Az
egyes al szem pon tok ra adott pont szá mok ezt kö ve tõ en az adott
al szem pont hoz tar to zó súly szám mal fel szor zás ra, majd az adott
rész szem pont hoz tar to zó va la mennyi al szem pont nál így ki ala -
kult sú lyo zott pont szá mok aján la ton ként össze adás ra kerülnek.

Az adott rész szem pont nál leg több pon tot el ért aján lat a ma -
xi má lis pont szá mot kap ja, míg a töb bi aján lat ra a leg több pon -
tot el ért aján lat hoz vi szo nyít va az ál ta la el ért pont szám nak
meg fe le lõ, ará nyo sí tás sal ki szá mí tott pontérték kerül kiadásra.

Az aján lat ké rõ az aján la tok el bí rá lá sa so rán a Kbt. 90. §
(2) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint jár el.

5) Az aján lat te võ nek aján la ta ré sze ként csa tol nia kell:
– az aján la tot alá író sze mély cég alá írá si nyi lat ko za tá nak

má so la tát, illetve meg ha tal ma zá sát,
– nyi lat ko za tot az aján la ti do ku men tá ció IV. fe je ze té ben ta -

lál ha tó szer zõ dés el fo ga dá sá ról,
– az aján lat te võ ar ra vo nat ko zó nyi lat ko za tát, hogy aján lat -

te võ te vé keny sé ge, illetve annak fel té te lei meg fe lel nek az
aján lat ké rõ ál tal igé nyelt szol gál ta tás nyúj tá sá ra vo nat ko -
zó egész ség ügyi tör vény és az egyéb kap cso ló dó egész -
ség ügyi elõ írá sok ban fog lal tak nak, va la mint az egész ség -
ügyi és szo ciá lis vál lal ko zá sok ról szóló 96/2003. (VII.
15.) Korm. ren de let ben fog lal tak nak,

– az aján lat te võ/al vál lal ko zó fe le lõs ség biz to sí tá sá nak meg -
lé tét iga zo ló köt vény má so la ta és az utol só hó nap ra esõ
díj fi ze tés tel je sí té sé nek do ku men tá lá sát iga zo ló bank i ter -
he lés fény má so la ta. Amennyi ben nem ren del ke zik fe le -
lõs ség biz to sí tás sal, aján lat te võ nek aján la tá hoz csa tol ni
kell nyi lat ko za tát ar ról, hogy a je len köz be szer zé si el já rás
meg nye ré se ese tén – leg ké sõbb a szol gált atás meg kez dé -
sé nek idõ pont já ig – vál lal ja az aján la ti do ku men tá ci ó ban
elõ írt fel té te lek nek meg fe le lõ fe le lõs ség biz to sí tás meg kö -
té sét. Az elõ zõek vo nat koz nak a tel je sí tés be be vonni kí -
vánt szak em be rek fe le lõs ség biz to sí tá sá ra is.

6) Az aján lat ké rõ a do ku men tá ci ó ban elõ írt szer zõ dést az el -
já rás nyer te sé vel kö ti meg. Amennyi ben az aján lat ké rõ az ered -
mény hir de tés kor a má so dik leg ked ve zõbb nek mi nõ sí tett aján -
lat te võt is meg ha tá roz ta, az el já rás nyer te sé nek visszalépése
esetén ezzel köt szerzõdést.

7) Több aján lat te võ kö zö sen is te het aján la tot. Eb ben az eset -
ben a kö zö sen be nyúj tott aján lat ban rög zí te ni kell, hogy a szer -
zõ dés meg kö té sé re az aján lat te võk kö zül me lyi kük bír felha -
talmazással.

8) Aján lat ké rõ az aján la ti do ku men tá ci ót meg vá sár ló aján -
lat te võk ré szé re a szak sze rû aján lat el ké szí té se ér de ké ben egy -
sze ri al ka lom mal hely szí ni be já rást és kon zul tá ci ót tar t. A kon -
zul tá ci ó ról jegy zõ könyv ké szül, me lyet 5 na pon be lül az ér de -
kel tek kéz hez kap nak, illetve azok hoz zá fér he tõ sé ge az ajánlati
dokumentáció megvásárlásának helyén biztosított.

A be já rás és kon zul tá ció he lye és idõ pont ja: 2004/11/16,
10.00 óra kor. Ta lál ko zás az Or szá gos Gyógy in té ze ti Köz pont
Ka ro li na úti te lep he lyén, 1124 Bu da pest, Karolina út 1–3. cí -
men.

9) Az aján la ti do ku men tá ció meg vá sár lá sa az aján lat té tel fel -
té tele. A do ku men tá ció más ra át nem ruházható.

VI.5) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA: 
2004/10/28 (év/hó/nap)

A. MEL LÉK LET

1.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN 
SZE REZ HE TÕK BE
Szer ve zet: No vot ra ding-Me di cal Kft.
Cím zett: Or lai Ti bor ügy ve ze tõ igaz ga tó
Cím: Ka to na Jó zsef u. 9–11.
Pos tai irá nyí tó szám: 1137
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 237-1150
Te le fax: 329-3889
E-ma il: nme di cal@hu.in ter.net
In ter net cím (URL): www.nme di cal.hu

1.3) A DO KU MEN TÁ CIÓ A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN SZE -
REZ HE TÕ BE
Szer ve zet: No vot ra ding-Me di cal Kft.
Cím zett: Or lai Ti bor ügy ve ze tõ igaz ga tó
Cím: Ka to na Jó zsef u. 9–11.
Pos tai irá nyí tó szám: 1137
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 237-1150
Te le fax: 329-3889
E-ma il: nme di cal@hu.in ter.net
In ter net cím (URL): www.nme di cal.hu

1.4) AZ AJÁNL ATO KAT/RÉSZ VÉ TE LI JE LENT KE ZÉ -
SE KET A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL BENYÚJTANI
Szer ve zet: No vot ra ding-Me di cal Kft.
Cím zett: Or lai Ti bor ügy ve ze tõ igaz ga tó
Cím: Ka to na Jó zsef u. 9–11.
Pos tai irá nyí tó szám: 1137
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 237-1150
Te le fax: 329-3889
E-ma il: nme di cal@hu.in ter.net
In ter net cím (URL): www.nme di cal.hu

Pénzügyminisztérium
egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

(9296/2004)

Szol gál ta tás: X

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ
I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍME
Szer ve zet: Pénz ügy mi nisz té rium
Cím zett: –
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Cím: Jó zsef ná dor tér 2–4.
Pos tai irá nyí tó szám: 1051
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 327-2444
Te le fax: 327-2355
E-ma il: –
In ter net cím (URL): www.pen zugy mi nisz te ri um.hu

I.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN
SZE REZ HE TÕK BE
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: –
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet: X

I.3) A DO KU MEN TÁ CIÓ A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN SZE -
REZ HE TÕ BE (adott ese tben)
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: –
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet: X

I.4) AZ AJÁN LA TO KAT A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL
BE NYÚJ TA NI
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: –
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet: X

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA
II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS

II.1.1) Szol gál ta tás meg ren de lés re irá nyuló szer zõ dés tí pu sa 
Vál lal ko zá si szer zõ dés
Szol gál ta tá si ka te gó ria: 23

II.1.2) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve -
zés: –

II.1.3) A szer zõ dés meg ha tá ro zá sa/tár gya (a foly ta tás hoz
szük ség sze rint hasz nál jon to váb bi la po kat) 

A Pénz ügy mi nisz té rium ke ze lé sé ben lé võ iro da há zak ban fo -
lya ma tos élõ erõs õr zés-vé del mi és por ta szol gá la ti te vé keny ség
el lá tá sa.

II.1.4) A tel je sí tés he lye 
Pénz ügy mi nisz té rium 1027 Bu da pest, Csa lo gány u. 9. és

1051 Bu da pest, Sas u. 23.
NUTS-kód: –

II.1.5) Nó menk la tú ra

II.1.5.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék 
Fõ tárgy: 
74.61.30.00-9
To váb bi tár gyak: –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.1.6) Ré szek re tör té nõ aján lat té tel (a ré szek re vo nat ko zó
rész le tes in for má ci ók meg adá sá hoz a B. mel lék let bõl szük ség
sze rint több pél dány hasz nál ha tó)

NEM: X
IGEN: –
Aján la tok be nyújt ha tók: 
egy rész re: –
több rész re: –
va la mennyi rész re: –

II.1.7) El fo gad ha tók-e vál to za tok (al ter na tív aján la tok)?
NEM: X
IGEN: –

II.2) A SZER ZÕ DÉS SZE RIN TI MENNYI SÉG

II.2.1) Tel jes mennyi ség (va la mennyi részt és op ci ót be le -
ért ve, adott eset ben)

A Pénz ügy mi nisz té rium ke ze lé sé ben lé võ iro da há zak ban fo -
lya ma tos élõ erõs õr zés vé del mi és por ta szol gá la ti te vé keny ség
el lá tá sa az aláb bi hely szí ne ken:

– 1027 Bu da pest, Csa lo gány u. 9. (630 m2)
– 1051 Bu da pest, Sas u. 23. (2500 m2)

II.2.2) Vé te li jog (op ció) (adott eset ben). Le írá sa és gya kor -
lá sá nak le het sé ges ide je (le he tõ ség sze rint): –

II.3) A SZER ZÕ DÉS IDÕ TAR TA MA VAGY A BE FE JE -
ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE
Idõ tar tam hó nap(ok)ban  és/vagy na pok ban 
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)
vagy: kez dés 2005/01/01 és/vagy be fe je zés 2007/12/31
(év/hó/nap)

III. SZA KASZ: JO GI, GAZ DA SÁ GI, PÉNZ ÜGYI ÉS
MÛ SZA KI IN FOR MÁ CI ÓK

III.1) A SZER ZÕ DÉS RE VO NAT KO ZÓ FEL TÉ TE LEK

III.1.1) A szer zõ dést biz to sí tó mel lék kö te le zett sé gek (adott
eset ben) 

III.1.2) Fõ fi nan szí ro zá si és fi ze té si fel té te lek és/vagy hi vat -
ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek re

Aján lat ké rõ ren del ke zik a szer zõ dés tel je sí té sét biz to sí tó
anya gi fe de zet tel, illetve az ar ra vo nat ko zó biz to sí ték kal, hogy
a pénz ügyi fe de zet a tel je sí tés idõ pont já ban ren del ke zés re fog
áll ni. Az iga zolt tel je sí tés el len ér té ké nek ki fi ze té se át uta lás sal,
fo rint ban, meg bí zott szám lá ja és a tel je sí té si iga zo lás el le né ben
15 na pon be lül tör té nik.

III.1.3) A kö zös aján la tot te võ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó
gaz da sá gi tár sa ság, illetve jo gi sze mély (adott eset ben)

Az aján lat ké rõ a nyer tes kö zös aján lat te võk tõl nem kö ve te li
meg gaz da sá gi tár sa ság lét re ho zá sát, de együt tes aján lat té tel
ese tén a ve ze tõ cé get meg kell je löl ni, és a kö zös aján lat te võk -
nek egye tem le ges fe le lõs sé get kell vál lal ni uk.

III.2) RÉSZ VÉ TE LI FEL TÉ TE LEK

III.2.1) Az aján lat te võ sze mé lyes hely ze té re vo nat ko zó ada -
tok (ki zá ró okok) to váb bá a mi ni má li san meg kö ve telt pénz ügyi 
és gaz da sá gi, va la mint mû sza ki, illetve szak mai al kal mas ság
meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok, az al kal mas sá got ki zá ró té -
nyezõk

Az aján lat te võ és a Kbt. 71. § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti
al vál lal ko zó al kal mas sá gát ki zá ró té nye zõk

– a szám la ve ze tõ pénz in té zet(ek)tõl szár ma zó bár me lyik
szám lán a nyi lat ko zat ki ál lí tá sát meg elõ zõ 1 év ben 30 na -
pot meg ha la dó sor ban ál lás mu tat ko zott

– a 2002. és a 2003. év bár me lyi ké ben az adó zás elõt ti ered -
mény ne ga tív volt,

– az õr zés-vé del mi te vé keny ség bõl szár ma zó 2001., 2002.
és 2003. évi ár be vé te le egyik év ben sem ha lad ta meg a
net tó 130 mil lió fo rin tot,

– nem ren del ke zik mi ni mum 100 mil lió fo rint össze gû fe le -
lõs ség biz to sí tás sal,

– nem ren del ke zik leg alább 2 db kü lön bö zõ vég fel hasz ná -
ló tól szár ma zó õr zés-vé del mi szol gál ta tá si re fe ren ci á ra
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vo nat ko zó po zi tív tar tal mú iga zo lás sal, me lyek kö zül leg -
alább az egyik nem ha lad ja meg az évi 20 mil lió fo rin tos
szer zõ dé ses ér ték ha tárt,

– nincs min den õr zés-vé del mi te vé keny sé get vég zõ sze -
mély nek URH rá di ó ja,

– nem ren del ke zik egy sé ges va gyon õr öl tö zet tel,

– a hely szí ni irá nyí tó ve ze tõ nem ren del ke zik leg alább kö -
zép fo kú vég zett ség gel és 5 éves szak mai gya kor lat tal,

– nem ren del ke zik õr zés-vé del mi szol gál ta tá si te vé keny -
ség re vo nat ko zó an MSZ EN ISO 9001:2001 mi nõ ség biz -
to sí tá si rend szer ta nú sít vá nyá val vagy a Kbt. 68. § (3) be -
kez dé se sze rin ti, az zal egyen ér té kû ta nú sít vánnyal,

– az el já rás ban nem le het aján lat te võ vagy a Kbt. 71. §
(1) be kez dés b) pont ja sze rin ti al vál lal ko zó, aki ese té ben a 
Kbt. 60. § (1) be kez dés a)–f) pont ja i ban fel so rolt ki zá ró
okok fenn áll nak,

– az el já rás ban nem le het aján lat te võ vagy a Kbt. 71. §
(1) be kez dés b) pont ja sze rin ti al vál lal ko zó, aki ese té ben a 
Kbt. 61. § (1) be kez dés a)–e) pon tok ban fel so rolt ki zá ró
okok fenn áll nak,

– az el já rás ból ki zá rás ra ke rül az az aján lat te võ, aki, il le tõ -
leg aki nek a Kbt. 71. § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti al -
vál lal ko zó, aki ese té ben a Kbt. 62. § (1) be kez dés a)–b)
pon tok ban fel so rolt ki zá ró okok fenn áll nak,

Az aján lat te võ nek és a Kbt. 71. § (1) be kez dés b) pont ja sze -
rin ti al vál lal ko zó nak az 1., 2., 10., 11. és 12. fran cia be kez dés -
ben fog lalt al kal mas sá gi fel té te lek nek kü lön-kü lön kell meg fe -
lel ni ük, mi vel ezen fran cia be kez dés ben fog lal tak kö zö sen nem
ér tel mez he tõk.

III.2.1.1) Jo gi hely zet (ki zá ró okok) – a meg kö ve telt iga zo -
lá si mód 

Ki zá ró okok: aján lat te võ nek és a Kbt. 71. § (1) be kez dés
b) pont ja sze rin ti al vál lal ko zó nak a Kbt. 60. § (1) be kez dés és a
61. § (1) be kez dés sze rin ti ki zá ró okok ról a Kbt. 63. § (2)–(3)
be kez dé sé ben, va la mint a Kbt. 151. § (3) be kez dé sé ben fog lal -
tak sze rint – a Köz be szer zé si Ér te sí tõ 2004. au gusz tus 30-án
meg je lent el nö ki tá jé koz ta tó ban fog lal tak alap ján – kell iga -
zolni a ki zá ró okok fenn nem ál lá sát.

III.2.1.2) Pénz ügyi és gaz da sá gi al kal mas ság – a meg kö ve -
telt iga zo lá si mód

Aján lat te võ nek és a Kbt. 71. § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti
al vál lal ko zó nak csa tol nia kell:

– az aján lat té te li ha tár idõt meg elõ zõ 30 nap nál nem ré geb bi
kel te zé sû – a szám la ve ze tõ pénz in té zet(ek) ál tal ki ál lí tott
nyi lat ko zat, amely(ek)nek tar tal maz nia kell, hogy

– mi ó ta ve ze ti a ne ve zett bank szám lá ját,
– az a fi ze té si kö te le zett sé ge i nek pon to san ele get tesz-e,
– szám lá ján a nyi lat ko zat ki ál lí tá sát meg elõ zõ 1 év ben

sor ban ál lás volt-e, ha igen mi kor, hány na pot meg -
haladó,

– az elõ zõ 2 le zárt üz le ti év – mû kö dé si for má já nak meg fe -
le lõ – szám vi te li jog sza bá lyok sze rin ti be szá mo ló ja,

– nyi lat ko zat a 2001., 2002. és 2003. év tel jes for gal má ról
és ugyan ezen idõ szak ban az õr zés-vé del mi te vé keny sé gé -
vel kap cso la tos for gal má ról,

– aján lat te võ csa tol ja a mi ni mum 100 mil lió fo rint össze gû
fe le lõs ség biz to sí tás fenn ál lá sá ról szóló iga zo lást.

III.2.1.3) Mû sza ki, illetve szak mai al kal mas ság – a meg kö -
ve telt iga zo lá si mód

Aján lat te võ nek és a Kbt. 71. § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti
al vál lal ko zó nak csa tol nia kell:

– az el múlt há rom (2001., 2002. és 2003.) év leg je len tõ sebb
õr zés-vé del mi szol gál ta tá sa i nak is mer te té se (a szer zõ dést
kö tõ má sik fél meg ne ve zé se, a tel je sí tés ide je, az el len -
szol gál ta tás össze ge, va la mint a Kbt. 68. § (1) be kez dés
sze rint ere de ti vagy köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett re fe ren cia -
iga zo lás be csa to lá sa szük sé ges ar ról, hogy a tel je sí tés az
elõírásoknak és a szerzõdésnek megfelelõen történt-e),

– azok nak a szak em be rek nek, illetve ve ze tõk nek a meg ne -
ve zé se, kép zett sé gük is mer te té se, aki ket be kí ván von ni a
tel je sí tés be, és azok be mu ta tá sa, akik a mi nõ ség-el len õr -
zé sért fe lel nek,

– az õr zés-vé del mi fel ada tot el lá tók mû sza ki fel sze relt sé gé -
nek leírása,

– sa ját és a tel je sí tés be be vo nan dó mû sza ki vagy gaz da sá gi
egy sé gek mi nõ ség biz to sí tá si rend sze ré nek – bár mely
nem zeti rend szer ben akk re di tált – tanúsító általi tanú sí -
tása

III.2.1.4) Egyéb in for má ci ók (adott eset ben)
Aján lat ban aján lat te võ nek csa tol nia kell to váb bá:
– nyi lat ko za tát a Kbt. 71. § (1) be kez dés a)–b) pont ra, va la -

mint a (3) be kez dé sé re vo nat ko zó an,
– min d aján lat te võ, min d al vál lal ko zó nyi lat ko za tát ar ról,

hogy va la mennyi pénz for gal mi szám lá já ról be csa tol ta a
III.2.1.2) pont ban elõ írt tar tal mú pénzintézeti nyilat ko -
zatot.

III.3) KÜ LÖN LE GES FEL TÉ TE LEK

III.3.1) A szol gál ta tás tel je sí té se egy bi zo nyos fog lal ko zás -
hoz (kép zett ség hez) van-e kötve?

NEM: –
IGEN: X
Ha igen, a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zés re tör té nõ hi -

vat ko zás: 
Az 1998. évi IV. tör vény 5. §-a.

III.3.2) A szer ve ze tek nek kö zöl ni ük kell-e a szol gál ta tás tel -
je sí té sé ben sze mé lye sen köz re mû kö dõ ter mé sze tes sze mé lyek
nevét és képzettségét?

NEM: –
IGEN: X

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS
IV.1) AZ EL JÁ RÁS TÍ PU SA
Tár gya lás nél kü li: X
Tár gya lá sos: –

IV.1.1) Az aján lat ké rõ a köz be szer zé si tör vény me lyik fe je -
ze te sze rint jár el?

IV. fe je zet: X
V. fe je zet: –
VI. fe je zet: –
VII. fe je zet: –

IV.1.2)  Meg tör tént-e a rész vé tel re je lent ke zõk ki vá lasz tá sa, 
meg je lö lé se?

NEM: –
IGEN: –
Ha igen, a rész le tes in for má ci ó kat az Egyéb in for má ci ók kell

meg ad ni (VI. sza kasz)
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IV.1.3) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó ko ráb bi köz zé té tel
(adott eset ben): –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
(A) A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: –
vagy:
(B) Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat: X
B1) A kö vet ke zõ rész szem pon tok és súly szá mok alap ján: –
rész szem pon tok súly szá mok
1. Aján la ti ár (Ft/hó) 60
2. Ár vál to zás mér té ke (%) 30
3. Fi ze té si ha tár idõ (nap) 10

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám: –

IV.3.2) A do ku men tá ció be szer zé sé nek fel té te lei (adott eset -
ben)

A do ku men tá ció be szer zé sé nek ha tár ide je: 2004. no vem ber
26. 12.00 óra

Idõ pont: a do ku men tá ció az aján la ti fel hí vás köz zé té te lé nek
nap já tól kezd ve az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá ig megvásárol -
ható.

Ár (adott eset ben): 40 000 Ft + áfa
Pénz nem: fo rint
A fi ze tés fel té te lei és mód ja: a do ku men tá ció az OKFON

Köz be szer zé si és Szol gál ta tá si Rt. Ma gyar Kül ke res ke del mi
Bank Rt.-nél ve ze tett 10300002-20105358-00003285 szá mú
szám lá já ra tör tént be fi ze tés rõl szóló iga zo lás be mu ta tá sa vagy
kész pénz el le né ben ve he tõ át.

A do ku men tá ció ren del ke zés re bo csá tá sá nak mód ja: a do ku -
men tá ció mun ka na po kon 8.00–12.00 óra kö zött vá sá rol ha tó
meg. Aján la tot csak az az aján lat te võ nyújt hat be, aki a do ku -
men tá ci ót sa ját rész re meg vá sá rol ta.

IV.3.3) Az aján lat té te li ha tár idõ
2004/11/26 (év/hó/nap)
vagy  nap (a hir det mény fel adá sá tól szá mít va)
Idõ pont: 12.00 óra

IV.3.4) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aján la tok be -
nyújt ha tók 

Ma gyar

IV.3.5) Az aján la ti kö tött ség mi ni má lis idõ tar ta ma (tár gya -
lás nél kü li el já rás ese tén)

/ / -ig (év/hó/nap) vagy:
 hó nap és/vagy 40 nap

(az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá tól szá mít va)

IV.3.6) Az aján la tok fel bon tá sá nak fel té te lei

IV.3.6.1) Az aján la tok fel bon tá sán je len lét re jo go sult sze mé -
lyek

Az aján lat ké rõ és aján lat te võ kép vi se lõi, va la mint az ál ta luk
meg hí vott sze mé lyek.

IV.3.6.2) Dá tum, idõ pont, hely
Dá tum: 2004/11/26 (év/hó/nap)
Idõ pont: 12.00 óra
Hely: OKFON Köz be szer zé si és Szol gál ta tá si Rt., 1139 Bu -

da pest, Gömb u. 33.

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK
VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X
IGEN: –

VI.2) ADOTT ESET BEN KÉR JÜK FEL TÜN TET NI,
HOGY A KÖZ BE SZER ZÉS IS MÉT LÕ DÕ JEL LE GÛ-E
ÉS A TO VÁB BI HIR DET MÉ NYEK KÖZ ZÉ TÉ TE LÉ NEK 
TER VE ZETT IDE JÉT 

VI.3) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: X
IGEN: –
Ha igen, kér jük fel tün tet ni a pro jekt/prog ram ne vét és bár -

mely egyéb hasz nál ha tó hi vat ko zá si ada tot

VI.4) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK
1) A hi ány pót lás le he tõ sé ge vagy annak ki zá rá sa: az aján lat -

ké rõ az el já rás so rán leg fel jebb két al ka lom mal le he tõ sé get biz -
to sí t a Kbt. 83. § (1) be kez dés sze rin ti hiányosságok pótlására.

2) Nyílt el já rás ese tén az ered mény hir de tés idõ pont ja és a
szer zõ dés kö tés ter ve zett idõpontja:

Az ered mény hir de tés idõ pont ja: 2004. de cem ber 8. 11.00 óra
A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja: 2004. de cem ber 16.

11.00 óra
3) A két sza kasz ból ál ló el já rá sok ese tén a rész vé te li sza kasz 

ered mény hir de té si idõpontja: –
4) Amennyi ben az aján lat ké rõ az ered mény hir de tés kor

meg ne ve zi a má so dik leg ked ve zõbb aján la tot te võt, úgy a nyer -
tes aján lat te võ vissza lé pé se ese tén ezzel köt szerzõdést.

5) Az aján lat hoz csa tol ni kell az aján lat te võ – eset le ges – ak -
tu á lis vál to zá sok be jegy zé sé nek alap já ul szol gá ló ok ira tok cég -
bí ró sá gi ér kez te tõ bé lyeg zõ vel el lá tott pél dá nyá nak má so la tát, a 
cég sze rû en alá író sze mély(ek), a cég jegy zés re jogosult(ak)
aláírási címpéldányának másolatát.

6) Az ér té ke lés so rán ad ha tó pont szám rész szem pon ton -
ként: 1–10. Az ér té ke lés mód sze rei: aján lat ké rõ – a Köz be szer -
zé sek Ta ná csa 2/2004. (K. É.) aján lá sa sze rint – az ér té ka rá nyo -
sí tás mód sze re sze rint ér té ke li az egyes ajánlatok tartalmi
elemeit.

7) Az aján lat ké rõ fel hív ja az aján lat te võk fi gyel mét, hogy a
Kbt. 15. § (4) be kez dé sé ben fog lal tak ra te kin tet tel az aján la ti
fel hí vás ban meg je lölt ha tár idõk az aján la ti fel hí vás fel adá sát
követõ napon kezdõdnek.

8) A si ke res aján lat té tel le he tõ sé gét sze m elõtt tart va aján -
lat ké rõ 2004. no vem ber 17-én 9.00 órá tól hely szí ni be já rást tar -
t. Ta lál ko zás a Pénz ügy mi nisz té rium Sas ut cai épü le té nek be já -
ra ta elõtt (1051 Bu da pest, Sas u. 23.), majd foly ta tás a Csa lo -
gány ut cai ob jek tum be mu ta tá sá val (1027 Budapest, Csalogány 
utca 9–11.)

9) Az aján lat te võ nek nyi lat koz nia kell ar ról, hogy az ál ta la
al kal maz ni kí vánt sze mé lyek a mun ka-egész ség ügyi kö ve tel -
mé nyek nek meg fe lel nek és ren del kez nek, illetve a szer zõ dés -
kö té sig ren del kez ni fognak erkölcsi bizonyítvánnyal.

10) Aján lat te võ nek nyi lat koz nia kell ar ról, hogy a PM al kal -
ma zá sá ban lé võ 7 fõ õr zõ-vé dõ al kal ma zot tat leg alább 1 évig,
mi ni mum a je len le gi bé ré vel (a vo nat ko zó jog sza bá lyi fel té te -
lek mel lett (Mt.) to vább fog lal koz tat ja. Az át vett dol go zó kat
mi ni mum a jelenlegi juttatások szerint kell alkalmazni.

11) Az aján la to kat a cég jegy zés re jo go sul tak ál tal cég sze rû -
en alá ír va, min den lap ját szig nál va, zárt bo rí ték ban, a bo rí té kon 
meg je löl ve az aján lat te võ ne vét, a köz be szer zé si el já rás tár -
gyát, 4 pél dány ban (1 ere de ti, 3 má so lat) kell be nyúj ta ni. Az
egyes pél dá nyo kon egy ér tel mû en fe l kell tün tet ni az „ere de ti”
és „má so lat” aján la to kat. Amennyi ben az egyes példányok
között eltérés van, az eredeti példány az irányadó.
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12) Az aján la ti fel hí vás ban nem sza bá lyo zott kér dé sek vo -
nat ko zá sá ban a köz be szer zé sek rõl szóló 2003. évi CXXIX. tör -
vény elõ írá sai szerint kell eljárni.

VI.5) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA: 
2004/10/27 (év/hó/nap)

A. MEL LÉK LET

1.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN 
SZE REZ HE TÕK BE
Szer ve zet: OKFON Köz be szer zé si és Szol gál ta tá si Rt.
Cím zett: –
Cím: Gömb u. 33.
Pos tai irá nyí tó szám: 1139
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 412-2463
Te le fax: 412-2469
E-ma il: szasz@ok fon.hu
In ter net cím (URL): www.ok fon.hu

1.3) A DO KU MEN TÁ CIÓ A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN SZE -
REZ HE TÕ BE (adott eset ben)
Szer ve zet: OK FON Köz be szer zé si és Szol gál ta tá si Rt.
Cím zett: –
Cím: Gömb u. 33.
Pos tai irá nyí tó szám: 1139
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 412-2463
Te le fax: 412-2469
E-ma il: szasz@ok fon.hu
In ter net cím (URL): www.ok fon.hu

1.4) AZ AJÁN LA TO KAT A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL
BE NYÚJ TA NI
Szer ve zet: OK FON Köz be szer zé si és Szol gál ta tá si Rt.
Cím zett: –
Cím: Gömb u. 33.
Pos tai irá nyí tó szám: 1139
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 412-2463
Te le fax: 412-2469
E-ma il: szasz@ok fon.hu
In ter net cím (URL): www.ok fon.hu

 

Városi Kórház-Rendelõintézet, Tapolca
egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

(9335/2004)

Szol gál ta tás: X

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍME
Szer ve zet: Vá ro si Kór ház-Ren de lõ in té zet
Cím zett: Papp Lász ló né gaz da sá gi igaz ga tó
Cím: Ady E. u. 1–3.

Pos tai irá nyí tó szám: 8300
Vá ros/Köz ség: Ta pol ca
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 87/411-655
Te le fax: 87/412-446
E-ma il: tpkor haz@hu.in ter.net
In ter net cím (URL): –

I.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN
SZE REZ HE TÕK BE
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: –
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet: X

I.3) A DO KU MEN TÁ CIÓ A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN SZE -
REZ HE TÕ BE
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: –
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet: X

I.4) AZ AJÁN LA TO KAT A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL
BE NYÚJ TA NI
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: –
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet: X

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1.1) Szol gál ta tás meg ren de lés re irá nyuló szer zõ dés tí pu sa
Vál lal ko zá si szer zõ dés
Szol gál ta tá si ka te gó ria: 23

II.1.2) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés
3726/Ta pol ca/04 „Õr zés-vé de lem”

II.1.3) A szer zõ dés meg ha tá ro zá sa/tár gya (a foly ta tás hoz
szük ség sze rint hasz nál jon to váb bi la po kat) 

Aján lat ké rõ in téz mény te lep he lyén, 3 éven ke resz tül fo lya -
ma tos 0–24 órás ren dé sze ti por ta és õr zés-vé del mi, va la mint te -
le fon köz pont-ke ze lõi fel ada tok el lá tá sa.

II.1.4) A tel je sí tés he lye
Vá ro si Kór ház-Ren de lõ in té zet, 8300 Ta pol ca, Ady End re

u. 1–3.
NUTS-kód: –

II.1.5) Nó menk la tú ra

II.1.5.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
74.61.30.00-9

II.1.6) Ré szek re tör té nõ aján lat té tel (a ré szek re vo nat ko zó
rész le tes in for má ci ók meg adá sá hoz a B. mel lék let bõl szük ség
sze rint több pél dány hasz nál ha tó)

NEM: X
IGEN: –
Aján la tok be nyújt ha tók:
egy rész re: –
több rész re: –
va la mennyi rész re: –

II.1.7) El fo gad ha tók-e vál to za tok (al ter na tív aján la tok)?
NEM: X
IGEN: –

II.2) A SZER ZÕ DÉS SZE RIN TI MENNYI SÉG

II.2.1) Tel jes mennyi ség (va la mennyi részt és op ci ót be le -
ért ve, adott eset ben)

3 éven ke resz tül ren dé sze ti, por ta és õr zés-vé del mi, va la mint 
te le fon köz pont-ke ze lõi fel ada tok el lá tá sa min den nap 0–24 órá -
ban, amely te rü le te 2 hek tár 3058 m2. A rész le tes fel adat meg ha -
tá ro zást az aján la ti do ku men tá ció tar tal maz za.
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II.2.2) Vé te li jog (op ció) (adott eset ben). Le írá sa és gya kor -
lá sá nak le het sé ges ide je (le he tõ ség sze rint): –

II.3) A SZER ZÕ DÉS IDÕ TAR TA MA VAGY A BE FE JE -
ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE
Idõ tar tam hó nap(ok)ban  és/vagy na pok ban 
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)
vagy: kez dés 2005/01/01 és/vagy be fe je zés 2005/12/31
(év/hó/nap)

III. SZA KASZ: JO GI, GAZ DA SÁ GI, PÉNZ ÜGYI ÉS
MÛ SZA KI IN FOR MÁ CI ÓK

III.1) A SZER ZÕ DÉS RE VO NAT KO ZÓ FEL TÉ TE LEK

III.1.1) A szer zõ dést biz to sí tó mel lék kö te le zett sé gek (adott
eset ben) 

Hi bás tel je sí tés és meg hi ú su lás ese tén köt bér.

III.1.2) Fõ fi nan szí ro zá si és fi ze té si fel té te lek és/vagy hi vat -
ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek re

Aján lat ké rõ a szol gál ta tás el len ér té két a tárgy hó na pot kö ve -
tõ en utó lag, a tárgy hó nap ban tény le ge sen el vég zett te vé keny -
ség re vo nat ko zó an aján lat te võ ál tal ki ál lí tott szám la ala pján,
annak kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 30 nap tá ri na pon be lül egyen -
lí ti ki. Az aján lat te võ en nél ked ve zõbb fi ze té si fel té te lek re is te -
het aján la tot.

III.1.3) A kö zös aján la tot te võ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó
gaz da sá gi tár sa ság, illetve jo gi sze mély (adott eset ben): –

III.2) RÉSZ VÉ TE LI FEL TÉ TE LEK

III.2.1) Az aján lat te võ sze mé lyes hely ze té re vo nat ko zó ada -
tok (ki zá ró okok), to váb bá a mi ni má li san meg kö ve telt pénz -
ügyi és gaz da sá gi, va la mint mû sza ki, illetve szak mai al kal mas -
ság meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok, az al kal mas sá got ki zá ró
té nye zõk

Az el já rás ban nem le het aján lat te võ vagy a Kbt. 71. § (1) be -
kez dés b) pont ja sze rin ti al vál lal ko zó:

– aki vel szem ben a Kbt. 60. § (1) be kez dés a)–f) pont ja i ban
fel so rolt ki zá ró okok áll nak fenn,

– aki vel szem ben a Kbt. 61. § (1) be kez dés a)–d) pont ja i ban 
fel so rolt ki zá ró okok áll nak fenn,

– aki vel szem ben a Kbt. 62. § (1) be kez dés a)–b) pont ja i ban 
fel so rolt ki zá ró okok áll nak fenn.

Az aján lat te võ vagy a Kbt. 71. § (1) be kez dés b) pont ja sze -
rin ti al vál lal ko zó a szer zõ dés tel je sí té sé re al kal mat lan nak mi -
nõsül, amennyi ben

– a III.2.1.2)  a) pont sze rin ti nyi lat ko zat tar tal ma sze rint az
aján lat te võ vagy a 10%-ot meg ha la dó mér ték ben igény be
ven ni kí vánt al vál lal ko zó nem tesz ha tár idõ re ele get fi ze -
té si kö te le zett sé gé nek és szám lá ján az el múlt 1 év ben
30 na pot meghaladó sorban állás fordult elõ,

– a III.2.1.2. b) pont sze rint be nyúj tott do ku men tum alap ján 
meg ál la pít ha tó
– hogy az aján lat te võ vagy a 10%-ot meg ha la dó mér ték -

ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó be szá mo ló ja
sze rin ti ered mé nye vesz te sé get mu tat,

– ha a könyv vizs gá ló kor lá to zó zá ra dék kal lát ta el a be -
szá mo lót,

– a III.2.1.2) c) pont sze rin ti, min. 5 mil lió fo rint ér té kû fe le -
lõs ség biz to sí tás hiánya,

– az aján lat te võ vagy a 10%-ot meg ha la dó mér ték ben
igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó nem ren del ke zik egész -

ség ügyi in téz mény ben, mi ni mum 1 éves fo lya ma tos õr -
zés-vé del mi te vé keny sé get el lá tó, leg alább 3 re fe ren ci á -
val a Kbt. 68. § (1) be kez dés a) és b) pontja alapján,

– ha Kbt. 67. § (3) be kez dés g) pont ja sze rint ta nú sít vány hi -
á nya.

III.2.1.1) Jo gi hely zet (ki zá ró okok) – a meg kö ve telt iga zo -
lá si mód

A Kbt. 60. § (1) be kez dés a)–f) pont, 61. § (1) be kez dés
a)–d) pont ja i ban fog lalt ki zá ró okok te kin te té ben, az ajánlat -
tevõ és a Kbt. 71. § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti al vál lal ko zó
a Kbt. 63. § (1)–(3) be kez dé sei sze rint kö te les az iga zo lá so kat,
nyi lat ko za to kat az aján lat ban be nyúj ta ni, illetve meg ten ni az -
zal, hogy a Kbt. 63. § (2) be kez dés c) és d) pont ja sze rin ti eset -
ben egy sze rû nyi lat ko za tot is el fo gad az aján lat ké rõ.

III.2.1.2) Pénz ügyi és gaz da sá gi al kal mas ság – a meg kö ve -
telt iga zo lá si mód

Az aján lat te võk és a Kbt. 71. § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti 
al vál lal ko zók (a to váb bi ak ban együtt: aján lat te võ) pénz ügyi és
gaz da sá gi al kal mas sá gu kat az aláb bi do ku men tu mok be nyúj tá -
sá val tar toz nak iga zol ni:

a) az aján lat te võ szám lá ját ve ze tõ összes pénz in té zet nek az
aján lat be nyúj tá sát meg elõ zõ 60 nap nál nem ré geb bi, ere de ti
nyi lat ko za ta ar ról, hogy az aján lat te võ a do ku men tá ci ó ban rög -
zí tett szer zõ dés pénz ügyi, gaz da sá gi tel je sí té sé re al kal mas az
aláb bi tar ta lom mal:

– a szám la ve ze tés kez dõ idõ pont ja,
– tá jé koz ta tás a fi ze té si kö te le zett sé gek tel je sí té sé rõl és a

szám lán tör té nõ eset le ges sor ban ál lás ról és annak leg -
utol só idõ pont já ról az el múlt 1 év te kin te té ben.

b) az aján lat te võ nek a 2003. gaz da sá gi év rõl ké szült, a
szám vi te li tör vény sze rin ti be szá mo ló já nak má so la ta, va la mint
Kbt. 66. § (1) be kez dés d) pont ja alap ján a könyv vizs gá lói zá ra -
dék má so la ta, ha a hi vat ko zott do ku men tu mo kat a ha tá lyos jog -
sza bá lyok sze rint könyv vizs gá ló val zá ra dé kol tat ni kell,

c) a Kbt. 66. § (2) be kez dés sze rin ti õr zés-vé del mi te vé -
keny ség re vo nat ko zó szak mai fe le lõs ség biz to sí tá si köt vény
má solata.

III.2.1.3) Mû sza ki, illetve szak mai al kal mas ság – a meg kö -
ve telt iga zo lá si mód

Az aján lat te võ mû sza ki al kal mas sá gát iga zo ló ok má nyok:
– egész ség ügyi in téz mé nyek leg je len tõ sebb õr zés-vé del mi

te vé keny ség re vo nat ko zó re fe ren ci ái, az elõ zõ 3 év
(2001–2003.) vo nat ko zá sá ban, a Kbt. 68. § (1) be kez dés
a)–b) pont ja i ban meghatározott tartalommal,

– a sa ját és a tel je sí tés be be vo nan dó mû sza ki vagy gazda -
sági egy sé gek re vo nat ko zó mi nõ ség biz to sí tá si rend sze ré -
nek ta nú sít vá nya – bár mely nem ze ti rend szer ben akk re di -
tált – ta nú sí tó ál ta li ta nú sí tá sá val, az EN ISO 9001:2000
elõ írá sa i nak meg fe le lõ en a Kbt. 67. § (3) be kez dés
g) pontja szerint.

III.2.1.4) Egyéb in for má ci ók (adott eset ben)
Az aján lat te võ aján la tá ban kö te les meg ad ni a Kbt. 71. §

(1) be kez dés b) pont ja sze rin ti in for má ci ót.
Az aján lat te võ a Kbt. 71. § (3) be kez dés ér tel mé ben a köz be -

szer zés ér té ké nek 10%-át nem meg ha la dó mér ték ben igény be
ven ni kí vánt al vál lal ko zók ese té ben kö te les nyi lat koz ni aján la -
tá ban, hogy a szer zõ dés tel je sí té sé hez nem vesz igény be a ki zá -
ró okok ha tá lya alá esõ al vál lal ko zót.

Az iga zo lá sok be nyúj tá sa kor a Kbt. 20. § (3) be kez dé sé ben
elõ ír tak is al kal ma zan dók.
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III.3) KÜ LÖN LE GES FEL TÉ TE LEK

III.3.1) A szol gál ta tás tel je sí té se egy bi zo nyos fog lal ko zás -
hoz (kép zett ség hez) van-e köt ve?

NEM: –
IGEN: X
Ha igen, a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zés re tör té nõ hi -

vat ko zás:
A vál lal ko zás ke re té ben vég zett sze mély- és va gyon vé del mi, 

va la mint a ma gánnyo mo zói te vé keny ség sza bá lya i ról, a Sze -
mély-, Va gyon vé del mi és Ma gánnyo mo zói Szak mai Ka ma rá -
ról szóló 1998. évi IV. tör vény.

III.3.2) A szer ve ze tek nek kö zöl ni ük kell-e a szol gál ta tás tel -
je sí té sé ben sze mé lye sen köz re mû kö dõ ter mé sze tes sze mé lyek
ne vét és kép zett sé gét?

NEM: –
IGEN: X

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS TÍ PU SA
Tár gya lás nél kü li: X
Tár gya lá sos: –

IV.1.1) Az aján lat ké rõ a köz be szer zé si tör vény me lyik fe je -
ze te sze rint jár el?

IV. fe je zet: –
V. fe je zet. –
VI. fe je zet: X
VII. fe je zet: –
IV.1.2) Meg tör tént-e a rész vé tel re je lent ke zõk ki vá lasz tá sa,

meg je lö lé se?
NEM: –
IGEN: –
Ha igen, a rész le tes in for má ci ó kat az Egyéb in for má ci ók kö -

ré ben kell meg ad ni (VI. sza kasz)

IV.1.3) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó ko ráb bi köz zé té tel
(adott eset ben): –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
(A) A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: X
(B) Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat: –
B1) A kö vet ke zõ rész szem pon tok és súly szá mok alap ján: –

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám

3726/Ta pol ca/04 „õr zés-vé de lem”

IV.3.2) A do ku men tá ció be szer zé sé nek fel té te lei (adott eset -
ben)

A do ku men tá ció be szer zé sé nek ha tár ide je: 2004/11/22
(év/hó/nap)
Idõ pont: 12.00 óra
Ár (adott eset ben): 70 000 Ft + áfa
Pénz nem: HUF
A fi ze tés fel té te lei és mód ja: az át vé telt meg elõ zõ fi ze tés a

No vot ra ding-Me di cal Kft.-nek a CIB Hun gá ria Bank Rt.-nél
ve ze tett 10700024-04565202-51100005 szá mú szám lá ja ja vá ra 
kell tel je sí te ni.

A do ku men tá ció ren del ke zés re bo csá tá sá nak mód ja: az aján -
lat ké rõ a do ku men tá ci ót ki zá ró lag a fi ze tést iga zo ló bank i bi -
zony la tok be mu ta tá sa vagy kész pénz el le né ben mun ka na po kon 
9.00–15.00 órá ig, pén te ken 13.00 órá ig ad ja át. Az aján lat ké rõ

a do ku men tá ci ót az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá nak nap ján
9.00–12.00 órá ig ad ja át. Az aján la ti do ku men tá ció megvá -
sárlása az aján lat té tel fel té te le.

IV.3.3) Az aján lat té te li ha tár idõ
2004/11/22 (év/hó/nap)
Idõ pont: 12.00 óra

IV.3.4) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aján la tok be -
nyújt ha tók

Az aján la to kat ma gyar nyel ven kell be nyúj ta ni.

IV.3.5) Az aján la ti kö tött ség mi ni má lis idõ tar ta ma (tár gya -
lás nél kü li el já rás ese tén)

/ / -ig (év/hó/nap) vagy:
 hó nap és/vagy 60 nap

(az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá tól szá mít va)

IV.3.6) Az aján la tok fel bon tá sá nak fel té te lei

IV.3.6.1) Az aján la tok fel bon tá sán je len lét re jo go sult sze mé -
lyek

Az aján la tok fel bon tá sá nál az aján lat ké rõ, az aján lat te võk,
va la mint az ál ta luk meg hí vott sze mé lyek le het nek je len.

IV.3.6.2) Dá tum, idõ pont, hely
Dá tum: 2004/11/22 
Idõ pont: 12.00 óra
Hely: az aján la tok fel bon tá sá ra a No vot ra ding-Me di cal Kft.

(1137 Bu da pest, Ka to na J. u. 9–11.) hi va ta li he lyi sé gé ben ke rül 
sor.

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X
IGEN: –

VI.2) ADOTT ESET BEN KÉR JÜK FEL TÜN TET NI,
HOGY A KÖZ BE SZER ZÉS IS MÉT LÕ DÕ JEL LE GÛ-E
ÉS A TO VÁB BI HIR DET MÉ NYEK KÖZ ZÉ TÉ TE LÉ NEK 
TERVEZETT IDEJÉT: –

VI.3) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: X
IGEN: –
Ha igen, kér jük fel tün tet ni a pro jekt/prog ram ne vét és bár -

mely egyéb hasz nál ha tó hi vat ko zá si ada tot

VI.4) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK
1) A hi ány pót lás le he tõ sé ge vagy annak ki zá rá sa: az aján lat -

ké rõ a Kbt. 83. § (1) és (2) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint hi -
ány pót lá si le he tõ sé get biz to sí t.

2) Az ered mény hir de tés idõ pont ja és a szer zõ dés kö tés ter -
ve zett idõ pont ja

Az ered mény hir de tés idõ pont ja: 2004/12/06.
Idõ pont: 9.00 óra.
Hely: No vot ra ding-Me di cal Kft., 1137 Bu da pest, Ka to na J.

u. 9–11., hi va ta li he lyi ség.
A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja: 2004/12/15.
Idõ pont: 12.00 óra
Hely: Vá ro si Kór ház-Ren de lõ in té zet, 8300 Ta pol ca, Ady

End re u. 1–3.
3) A tár gya lás le foly ta tá sá nak me ne te és az aján lat ké rõ ál tal

elõ írt alap ve tõ sza bá lyai, az el sõ tár gya lás idõ pont ja (ki vé ve, ha 
az el já rás tár gya lás nél kü li): –

4) Az aján lat te võ nek aján la ta ré sze ként csa tol nia kell: az
aján la tot alá író sze mély cég alá írá si nyi lat ko za tá nak má so la tát,
illetve meghatalmazását.
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5) Az aján lat ké rõ a do ku men tá ci ó ban elõ írt szer zõ dést az el -
já rás nyer te sé vel kö ti meg. Amennyi ben az aján lat ké rõ az ered -
mény hir de tés kor a má so dik leg ked ve zõbb nek mi nõ sí tett aján -
lat te võt is meg ha tá roz ta, az el já rás nyer te sé nek vissza lé pé se
ese tén ezzel kö t szer zõ dést.

6) Az aján la ti do ku men tá ció meg vá sár lá sa az aján lat té tel
fel té te le. a do ku men tá ció más ra át nem ru ház ha tó.

VI.5) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA:
2004/10/21 (év/hó/nap)

A. MEL LÉK LET

1.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN 
SZE REZ HE TÕK BE
Szer ve zet: No vot ra ding-Me di cal Kft.
Cím zett: Or lai Ti bor ügy ve ze tõ igaz ga tó
Cím: Ka to na Jó zsef u. 9–11.
Pos tai irá nyí tó szám: 1137
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 237-1150
Te le fax: 329-3889
E-ma il: nme di cal@hu.in ter.net
In ter net cím (URL): www.nme di cal.hu

1.3) A DO KU MEN TÁ CIÓ A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN SZE -
REZ HE TÕ BE
Szer ve zet: No vot ra ding-Me di cal Kft.
Cím zett: Or lai Ti bor ügy ve ze tõ igaz ga tó
Cím: Ka to na Jó zsef u. 9–11.
Pos tai irá nyí tó szám: 1137
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 237-1150
Te le fax: 329-3889
E-ma il: nme di cal@hu.in ter.net
In ter net cím (URL): www.nme di cal.hu

1.4) AZ AJÁN LA TO KAT/RÉSZ VÉ TE LI JE LENT KE ZÉ -
SE KET A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL BENYÚJTANI
Szer ve zet: No vot ra ding-Me di cal Kft.
Cím zett: Or lai Ti bor ügy ve ze tõ igaz ga tó
Cím: Ka to na Jó zsef u. 9–11.
Pos tai irá nyí tó szám: 1137
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 237-1150
Te le fax: 329-3889
E-ma il: nme di cal@hu.in ter.net
In ter net cím (URL): www.nme di cal.hu
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Aján la ti fel hí vás nyílt el já rás meg in dí tá sá ra

Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Rt.
ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására

(9178/2004)

Épí té si be ru há zás: –
Épí té si kon cesszió: –
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: X
Szol gál ta tá si kon cesszió: –

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍ ME
Szer ve zet: Ál la mi Pri va ti zá ci ós és Va gyon ke ze lõ Rt.
Cím zett: In gat lan hasz no sí tá si és Kör nye zet vé del mi
Va gyon ke ze lõ Igaz ga tó ság
Cím: Po zso nyi út 56.
Pos tai irá nyí tó szám: 1133
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 359-6993, 339-0625
Te le fax: 239-4775
E-ma il: spitz ro land@apvrt.hu
In ter net cím (URL): www.apvrt.hu

I.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN
SZE REZ HE TÕK BE
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: X
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet

I.3) A DO KU MEN TÁ CIÓ A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN SZE -
REZ HE TÕ BE
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: –
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet

I.4) AZ AJÁN LA TO KAT/RÉSZ VÉ TE LI JE LENT KE ZÉ -
SE KET A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL BE NYÚJ TA NI
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: –
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS

II.1.1) Épí té si be ru há zás ra irá nyuló szer zõ dés (épí té si be ru -
há zás ese tén)

Ki vi te le zés: –
Ter ve zés és ki vi te le zés: –
Ki vi te le zés bár mi lyen esz köz zel, mó don, az aján lat ké rõ ál tal 

meg ha tá ro zott  kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ en: –
Épí té si kon cesszió: –

II.1.2) Áru be szer zés re irá nyuló szer zõ dés tí pu sa (áru be -
szer zés ese tén)

Adás vé tel: –
Bér let: –
Lí zing: –
Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: –

II.1.3) Szol gál ta tás meg ren de lés re irá nyuló szer zõ dés tí pu sa
(szol gál ta tás meg ren de lés ese tén)

Vál lal ko zá si szer zõ dés tény fel tá rás el vég zé sé re és mû sza ki
be avat ko zási, va la mint víz jo gi lé te sí té si en ge dé lye zé si terv el -
ké szí té sé re.

Szol gál ta tás tí pu sa: mû sza ki vizs gá la ti és elem zõ szol gál ta -
tás (CPC-hi vat ko zá si szám: 867)

Szol gál ta tá si ka te gó ria: 12
Szol gál ta tá si kon cesszió: –

II.1.4) Az el já rás ke ret meg ál la po dás meg kö té sé re irá nyul-e?
NEM: X
IGEN: –

II.1.5) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés
Vál lal ko zá si szer zõ dés Be rettyó új fa lu, 0490/1 hrsz.-ú in gat -

lan tény fel tá rá sa, az in gat lant érin tõ szennye zés le ha tá ro zá sa,
és mû sza ki be avat ko zá si, va la mint víz jo gi lé te sí té si terv ké szí -
té se tár gyá ban.

II.1.6) A szer zõ dés meg ha tá ro zá sa/tár gya (a foly ta tás hoz
szük ség sze rint hasz nál jon to váb bi la po kat) 

A Be rettyó új fa lu, 0490/1 hrsz.-ú volt szov jet hasz ná la tú in -
gat la non a ha tá lyos 219/2004. (VII. 21.) korm. ren de let sze rin ti
kár men te sí tés ke re té ben tény fel tá rás el vég zé se, az in gat lant
érin tõ szennye zés le ha tá ro lá sa, és szük ség ese tén mû sza ki be -
avat ko zá si, va la mint víz jo gi lé te sí té si terv ké szí té se az aján la ti
do ku men tá ci ó ban meg adot tak sze rint.

III. SZA KASZ: JO GI, GAZ DA SÁ GI, PÉNZ ÜGYI ÉS
MÛ SZA KI IN FOR MÁ CI ÓK

III.1) A SZER ZÕ DÉS RE VO NAT KO ZÓ FEL TÉ TE LEK

III.1.1) A szer zõ dést biz to sí tó mel lék kö te le zett sé gek (adott
eset ben) 

A nyer tes vál lal ko zó ál tal meg aján lott mér té kû nap i ké se del -
mi köt bér, és a ké se del mi köt bér össze gén fe lül ér ten dõ, meg -
aján lott mér té kû meg hi ú su lá si köt bér. A meg hi ú su lá si köt bér
mér té ke egyen lõ a ké se del mi kö tébr ma xi má lis mér té ké vel.

III.1.2) Fõ fi nan szí ro zá si és fi ze té si fel té te lek és/vagy hi vat -
ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek re

Aján lat ké rõ a nyer tes aján lat te võ vel meg kö tött szer zõ dés ben 
fog lalt kö te le zett sé gek tel je sí té se ese tén a szer zõ dés ben meg je -
lölt pénz ügyi el len szol gál ta tást vál lal ko zó ré szé re ren del ke zés -
re bo csát ja. Vál lal ko zó elõ leg fel vé te lé re nem jo go sult, rész -
szám lát a szer zõ dés ben rög zí tet tek sze rint, az ott je lölt üte me -
zés ben ál lít hat ki. Szám la/rész szám la csak azt kö ve tõ en ke rül -
het ki ál lí tás ra, ha az ÁPV Rt. kép vi se lõ je a tel je sí tést/rész tel je -
sí tést el fo gad ta. Az ÁPV Rt. a tel je sí té si iga zo lást kö ve tõ en ki -
ál lí tott, be ér ke zett szám lát annak kéz hez vé te lé tõl szá mí tott
30 na pon be lül bank i át uta lás sal egyen lí ti ki.

III.1.3) A kö zös aján la tot te võ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó
gaz da sá gi tár sa ság, illetve jo gi sze mély (adott eset ben)

Nyer tes kö zös aján lat te võk ese tén aján lat ké rõ kö zös gaz da -
sá gi tár sa ság lét re ho zá sát nem kö ve te li meg, a kö zös aján lat te -
võk nek azon ban meg kell ne vez ni a ve ze tõ aján lat te võt (aki a
kö zös aján lat te võk kép vi se le té re jo go sult a köz be szer zé si el já -
rás so rán), és nyer tes sé nyil vá ní tás ese tén a kö zös aján lat te võk -
nek a tel je sí té sért egye tem le ges fe le lõs sé get kell vál lal ni uk. Az
er re vo nat ko zó nyi lat ko za tot az aján lat hoz csa tol ni kell.
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III.2) RÉSZ VÉ TE LI FEL TÉ TE LEK

III.2.1) Az aján lat te võ/rész vé tel re je lent ke zõ sze mé lyes
hely ze té re vo nat ko zó ada tok (ki zá ró okok), to váb bá a mi ni má -
li san meg kö ve telt pénz ügyi és gaz da sá gi, va la mint mû sza ki,
illetve szak mai al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok,
az al kal mas sá got ki zá ró té nye zõk

Ki zá ró okok:
1) A Kbt. 60. § (1) be kez dé se alap ján az el já rás ban nem le het

aján lat te võ, vagy al vál lal ko zó, aki ese té ben a Kbt. 60. § (1) be -
kez dés a)–f) pon tok ban rög zí tett ki zá ró okok va la me lyi ke fenn -
áll.

2) Aján lat ké rõ a Kbt. 61. § (1) be kez dé se alap ján elõ ír ja to -
váb bá, hogy az el já rás ban nem le het aján lat te võ, vagy a köz be -
szer zés ér té ké nek 10%-át meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni
kí vánt al vál lal ko zó, aki re a 61. § (1) be kez dés c) pont ja fenn áll.

3) A Kbt. alap ján aján lat ké rõ nek az el já rás ból ki kell zár nia
az olyan aján lat te võt, aki re, vagy – a 71. § (1) be kez dés b) pont -
ja sze rin ti eset ben – aki nek 10% fe let ti al vál lal ko zó já ra a 62. §
(1) be kez dés a), b) pont ja fenn áll.

Al kal mat lan az aján lat te võ:
– pénz ügyi, gaz da sá gi szem pont ból, ha:
1) Az aján lat te võ szám la ve ze tõ pénz in té ze té nél (pénz in té ze -

te i nél) ve ze tett bank szám lá ján je len hir det mény köz zé té te lét
meg elõ zõ 12 hó nap ban fe de zet hi ány miatt 30 na pot meg ha la dó
sor ban ál lás volt. (A sor ban ál lás fo gal ma alatt aján lat ké rõ a hi -
tel in té ze tek rõl és pénz ügyi vál lal ko zá sok ról szóló 1996. évi
CXII. tv. 2. szá mú mel lék let III. rész e 36. pont ja sze rint rög zí -
tet teket ér ti.)

2) Az elõ zõ két mér leg gel le zárt gaz da sá gi év adó zott ered -
mé nye kö zül leg alább az egyik nem po zi tív.

3) Az elõ zõ két mér leg gel le zárt gaz da sá gi év tel jes forgal -
mának össze ge nem éri el a 35 mil lió Ft-ot.

4) Az elõ zõ két mér leg gel le zárt gaz da sá gi év köz be szer zés
tár gyá ra (tény fel tá rás és mû sza ki be avat ko zá si terv ké szí té se)
ve tí tett for gal má nak össze ge nem éri el a 20 mil lió Ft-ot.

Fen ti pénz ügyi gaz da sá gi al kal mas sá gi fel té te lek nek aján lat -
te võ nek ön ál ló an (10% fe lett be vont al vál lal ko zó ja nél kül) kell
meg fe lel nie. A 10% fe lett be vont al vál lal ko zó gaz da sá gi al kal -
mas sá gát aján lat ké rõ nem vizs gál ja.

Ha több aján lat te võ kö zö sen tesz aján la tot, fen ti fel té te lek -
nek va la mennyi aján lat te võ nek kü lön-kü lön meg kell fe lel nie.

Ezen elõ írás Kbt. 69. § (5) be kez dé se sze rin ti in do kai: 
1) A gaz da sá gi al kal mas ság ra vo nat ko zó egyes kö ve tel mé -

nyek – sor ban ál lás ra vo nat ko zó elõ írás, po zi tív mér leg –
együt tes tel je sí té se fo gal mi lag ki zárt.

2) Vál lal ko zó elõ leg fel vé te lé re nem jo go sult, ezért ké pes nek 
– gaz da sá gi lag sta bil nak, és meg fe le lõ mér té kû lik vi di tás sal
ren del ke zõ nek – kell len nie a mun ka vég zés át me ne ti fi nan szí -
ro zá sá ra.

– mû sza ki szem pont ból ha:
Az elõ zõ há rom év leg je len tõ sebb is mer te tett szol gál ta tá sai

kö zött nincs leg alább 2 db, aján lat te võ, vagy 10% fe lett be vont
al vál lal ko zó ál tal fõ vál lal ko zás ban vég zett, már ered mé nye sen
be fe je zett re fe ren cia szol gál ta tás, ahol aján lat te võ, vagy 10%
fe lett be vont al vál lal ko zó ta laj- és fel szín alat ti víz re vo nat ko -
zó, 33/2000. (III. 17.) korm. ren de let elõ írá sa i nak meg fe le lõ en
vég zett, kör nye zet vé del mi ha tó ság ál tal el fo ga dott tény fel tá rást 
és mû sza ki be avat ko zá si terv ké szí té sét vé gez te.

A tel je sí tés be be vont szak em be rek kö zött nincs leg alább egy
kör nye ze ti fe lül vizs gá lat (mi ni má li san ele gen dõ tárgy kö rök:
ta laj-, ta laj víz és ve szé lyes hul la dék ká ros ha tá sa i nak fe lül vizs -

gá la ta) vég zé sé re fel jo go sí tott sze mély [a fe lül vizs gá la ti jo go -
sult sá got sza bá lyo zó jog sza bály: 12/1996. (XII. 4.) KTM ren -
de let], és leg alább egy, „A” ka te gó ri ás víziépítmény-terve -
zési jo go sult ság gal ren del ke zõ sze mély ví zi köz mû ter ve zé si
vagy hid ro ge o ló gi ai szak te rü let vo nat ko zá sá ban [jog sza bály:
3/1998. (II. 11.) KHVM ren de let].

Fen ti mi ni má lis mû sza ki al kal mas ági fel té te lek nek aján lat te -
võ nek, kö zös aján lat té tel ese tén a kö zös aján lat te võk nek, il l.
aján lat te võ nek, és 10% fe lett be vont al vál lal ko zók nak együt te -
sen kell meg fe lel nie.

III.2.1.1) Jo gi hely zet (ki zá ró okok) – a meg kö ve telt iga zo -
lá si mód

1) A Kbt. 63. § (1)–(5) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg fe le lõ 
iga zo lás, vagy nyi lat ko zat ar ról, hogy aján lat te võ és 10% fe let ti 
al vál lal ko zó ese té ben a Kbt. 60. § (1) be kez dés a)–d) és f) pont -
já ban fog lalt ki zá ró okok nem áll nak fenn, a kö vet ke zõk fi gye -
lem be vé te lé vel. Azt, hogy az aján lat te võ és 10% fe let ti alvál -
lalkozó ese té ben a Kbt. 60. § (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti ki -
zá ró ok nem ál l fenn, je len t hir det mény köz zé té te lé tõl szá mít va
60 nap nál nem ré geb bi, aján lat te võ, il l. 10% fe let ti al vál lal ko zó 
je len le gi ál la po ta sze rin ti hi te les (ere de ti v. köz jegy zõ ál tal hi -
tel sí tett) cég ki vo nat, cég má so lat vagy cég bi zo nyít vány be nyúj -
tá sá val kell iga zol ni.

2) A Kbt. 60. § (1) be kez dé se alap ján az aján lat te võ nyi lat ko -
za ta, hogy a szer zõ dés tel je sí té sé hez nem vesz igény be a 60. §
(1) be kez dé se alá esõ al vál lal ko zót. (Ez a nyi lat ko zat ér te lem -
sze rû en a 10% alat ti al vál lal ko zók ra vo nat ko zik, mi vel a 10%
fe lett be vont al vál lal ko zó ma ga nyújt be nyi lat ko za tot, il l. iga -
zo lást a ki zá ró okok ra vo nat ko zó an.)

3) A Kbt. 63. § (2) be kez dés b) pont já nak, és a 63. § (3) be -
kez dé sé nek meg fe le lõ en a Kbt. 60. § (1) be kez dés e) pont ja sze -
rin ti ha tó sá gi iga zo lá sok, az aján lat te võ, és 10%-ot meg ha la dó -
an be von ni kí vánt al vál lal ko zó ré szé rõl.

4) A Kbt. 63. § (2) be kez dés a) és c) pont já ban fog lal tak nak
meg fe le lõ iga zo lást, vagy írás be li nyi lat ko za tot, annak iga zo lá -
sá ra, hogy aján lat te võ vel és 10% fe let ti al vál lal ko zó val szem -
ben a Kbt. 61. § (1) be kez dés c) pont sze rin ti ok nem ál l fenn.

5) Aján lat te võ és 10% fe let ti al vál lal ko zó nyi lat ko za ta ar ról,
hogy nem áll nak a Kbt. 62. § (1) be kez dés a) pont ha tá lya alatt.

III.2.1.2) Pénz ügyi és gaz da sá gi al kal mas ság – a meg kö ve -
telt iga zo lá si mód

1) Aján lat te võ va la mennyi szám la ve ze tõ pénz ügyi in téz -
mény étõl szár ma zó, az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá tól szá mít va
60 nap nál nem ré geb bi nyi lat ko zat a fe de zet hi ány mi at ti sor ban
ál lás té nyé rõl, je len hir det mény köz zé té te lét meg elõ zõ 12 hó -
nap ra vo nat ko zó an (volt-e fe de zet hi ány miatt 30 na pot meg ha -
la dó sor ban ál lás). Az iga zo lás ban sze re pel nie kell azon adat -
nak, hogy aján lat te võ az adott bank nál mi ó ta ve ze ti a szám lá ját.

2) Je len fel hí vás meg je le né sét meg elõ zõ két mér leg gel le zárt
gaz da sá gi év kö zül azon év szám vi te li jog sza bá lyok sze rin ti be -
szá mo ló já nak be nyúj tá sa, amely év ben az adó zott ered mény
po zi tív. [A Kbt. 66. § (1) be kez dés b) pont já ban rög zí tet tek fi -
gye lem be vé te lé vel. Amennyi ben mind két meg elõ zõ gaz da sá gi
év ered mé nye po zi tív, ab ban az eset ben is ele gen dõ csak az
egyik év be szá mo ló já nak csa to lá sa.]

3) Aján lat te võ elõ zõ két évi (elõ zõ két mér leg gel le zárt gaz -
da sá gi év re vo nat ko zó) tel jes for gal má ról, és ugyan ezen idõ -
szak ban a köz be szer zés tár gyá nak for gal má ról szóló nyi lat ko -
zat (meg bí zá son kén ti rész le te zés nél kül!).
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III.2.1.3) Mû sza ki, illetve szak mai al kal mas ság – a meg kö -
ve telt iga zo lá si mód

1) Aján lat te võ il l. 10% fe lett be vont al vál lal ko zó elõ zõ há -
rom évi (elõ zõ há rom le zárt gaz da sá gi év re vo nat ko zó) leg je -
len tõ sebb, ma xi mum 5 db olyan szol gál ta tá sa i nak be mu ta tá sa,
ahol:

aján lat te võ, il l. 10% fe let ti al vál lal ko zó már be fe je zett, ha tó -
ság ál tal el fo ga dott 33/2000. (III. 17.) korm. ren de let sze rin ti,
ta laj- és ta laj víz szennye zett ség re vo nat ko zó tény fel tá rást és
mû sza ki be avat ko zá si terv ké szí té sét vé gez te. A referencia -
munka be mu ta tá sá nál rö vi den is mer tet ni kell a fel ada tot, meg -
ad va leg alább az el len szol gál ta tás össze gét, a tel je sí tés ide jét,
he lyét, a mun ka be fe je zé sé nek idõ pont ját, az il le té kes kör nye -
zet vé del mi ha tó ság meg ne ve zé sét, és a tény fel tá rá si zá ró do ku -
men tá ci ót és ter vet el fo ga dó ha tó sá gi ha tá ro zat(ok) szá mát, a
szer zõ dést kö tõ má sik fél meg je lö lé sét, a kap cso lat tar tó sze -
mély ne vét és te le fo nos el ér he tõ sé gét, és azt, hogy a mun kát
aján lat te võ/al vál lal ko zó fõ vál lal ko zó ként vé gez te-e.

[Kér jük, hogy az elõ zõ 3 év, max. 5 db leg je len tõ sebb nek mi -
nõ sí tett re fe ren cia szol gál ta tá sát a je len fel hí vás III.2.1) pont já -
ban, a mû sza ki al kal mas ság iga zo lá sá ra elõ írt kö ve tel mé nyek
alap ján szí ves ked je nek össze ál lí ta ni.]

Ha a be mu ta tott mun ká la tok nál a szerzõ dést kö tõ má sik fél a
Kbt. 22. § (1) be kez dés a)–e) pont ja sze rin ti szer ve zet, ak kor a
be mu ta tott mun kák tel je sí té sét a szer zõ dé ses part ner szer ve zet
ál tal ki adott vagy alá írt iga zo lás sal iga zol ni kell, a Kbt. 68. §
(1) be kez dés a) pont ja alap ján. Az iga zo lás nak tar tal maz nia
kell, hogy a tel je sí tés a szer zõ dés nek meg fe le lõ en tör tént-e. Ha
a szer zõ dést kö tõ fél egyéb szer ve zet, ak kor aján lat ké rõ fen ti ek
sze rin ti re fe ren cia iga zo lást nem kö ve te li meg, ha nem az
1) pont sze rin ti be mu ta tott re fe ren cia szol gál ta tá sok aján lat te -
võ/10 % fe let ti al vál lal ko zó ki fe je zett nyi lat ko za tá val is iga zol -
ha tók, a Kbt. 68. § (1) be kez dés b) pont ja alap ján [eb ben aján -
lat te võ/10% fe let ti al vál lal ko zó nyi lat ko zik ar ról, hogy az
1) pont sze rint is mer te tett re fe ren cia szol gál ta tás ról az is mer te -
tés ben kö zölt ada tok a va ló ság nak meg fe lel nek.] Ezen nyi lat -
ko zat he lyet te sít he tõ a zá ró do ku men tá ci ót és mû sza ki be avat -
ko zá si ter vet el fo ga dó ha tó sá gi ha tá ro zat má so la tá nak csa to lá -
sá val is.

2) Azok nak a szak em be rek nek, il l. ve ze tõk nek a meg ne ve zé -
se (fel so ro lá sa), kép zett sé gük is mer te té sé vel, aki ket aján lat te -
võ/10% fe let ti al vál lal ko zó be kí ván von ni a tel je sí tés be.

3) Je len fel hí vás III.2.1) pont já ban mû sza ki al kal mas sági kö -
ve tel mény ként rög zí tett vég zett ség gel, il l. kép zett ség gel ren -
del ke zõ szak em be rek ese té ben rö vid szak mai ön élet raj zot, va -
la mint a vég zett sé get, kép zett sé get iga zo ló do ku men tu mok
(ok le vél, dip lo ma, fe lül vizs gá la ti és ter ve zé si en ge dély) ol vas -
ha tó mi nõ sé gû egy sze rû fény má so la tát az is mer te tés hez mel lé -
kel ni kell, az is mer te tés ben rög zí tet tek iga zo lá sa cél já ból.

III.2.1.4) Egyéb in for má ci ók (adott eset ben): –

III.3) SZOL GÁL TA TÁS MEG REN DE LÉS RE IRÁ NYU LÓ
SZER ZÕ DÉ SEK RE VO NAT KO ZÓ KÜ LÖN LE GES FEL -
TÉ TE LEK

III.3.1) A szol gál ta tás tel je sí té se egy bi zo nyos fog lal ko zás -
hoz (kép zett ség hez) van-e köt ve?

NEM: –

IGEN: X

Ha igen, a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zés re tör té nõ hi -
vat ko zás:

12/1996. (XII. 4.) KTM ren de let, amely a kör nye ze ti fe lül vizs -
gá lat el vég zé sé re vo nat ko zó en ge dély fel té te le it sza bá lyoz za.

3/1998. (II. 11.) KHVM ren de let, a köz le ke dé si, hír köz lé si,
és ví zi épít mény-ter ve zé si jo go sult ság rész le tes sza bá lya i ról.

III.3.2) A szer ve ze tek nek kö zöl ni ük kell-e a szol gál ta tás tel -
je sí té sé ben sze mé lye sen köz re mû kö dõ ter mé sze tes sze mé lyek
ne vét és kép zett sé gét?

NEM: –
IGEN: X

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA

IV.1.1) A köz be szer zé si tör vény VI. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén

Nyílt: X
Meg hí vá sos: –
Tár gya lá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –

IV.1.2) A köz be szer zé si tör vény VII. fe je ze te sze rin ti el já rás 
ese tén: –

IV.1.3) Meg tör tént-e a rész vé tel re je lent ke zõk ki vá lasz tá sa,
meg je lö lé se? (csak tár gya lá sos el já rás ese tén, adott eset ben)

NEM: –
IGEN: –
Ha igen, a rész le tes in for má ci ó kat az Egyéb in for má ci ók kö -

ré ben kell meg ad ni (VI. sza kasz)

IV.1.4) A IV.1.1) pont sze rin ti tár gya lá sos, illetve  gyor sí tott
el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa (adott eset ben): –

IV.1.5 Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó ko ráb bi köz zé té tel
(adott eset ben): –

IV.1.5.1) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó elõ ze tes össze sí -
tett tá jé koz ta tó (adott eset ben): –

IV.1.6) Az aján lat té tel re fel hí van dó je lent ke zõk lét szá ma
vagy ke ret szá ma (adott eset ben) 

Lét szám:  vagy: mi ni mum  / ma xi mum 

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
(B) Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb ajánlat
B1) A kö vet ke zõ rész szem pon tok és súlyszá mok alap ján:
rész szem pon tok súly szá mok
1. aján la ti ár 6
2. vál lalt nap i ké se del mi köt bér (Ft/nap) 2
3. vál lalt meg hi ú su lá si köt bér (Ft) 2
4. ter ve zõi mû ve ze tés vál la lá sá nak idõ tar ta ma 

(évek ben) 1

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám: –

IV.3.2) A do ku men tá ció be szer zé sé nek fel té te lei (adott eset -
ben)

A do ku men tá ció be szer zé sé nek ha tár ide je:  2004/12/17
(év/hó/nap)
Idõ pont: 10.00 óra
Ár (adott eset ben): 30 000, az az har minc ezer
Pénz nem: HUF 
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A fi ze tés fel té te lei és mód ja: csek ken, vagy át uta lás sal az ÁPV 
Rt. Ma gyar Nem ze ti Bank nál ve ze tett 19017004-01120220-
02602008 szá mon ve ze tett bank szám lá já ra.

A do ku men tá ció ren del ke zés re bo csá tá sá nak mód ja: a do ku -
men tá ció az ellen ér ték meg fi ze té sé nek iga zo lá sa fe jé ben sze -
mé lye sen, vagy meg ha tal ma zott út ján át ve he tõ az aján lat ké rõ
ügy fél szol gá la ti iro dá ján, mun ka na po kon, hét fõ tõl csü tör tö kig
9.00–16.00-ig, pén te ken ként 9.00–13.00-ig, 2004/12/17-én
9.00–10.00 órá ig, vagy a be fi ze tést iga zo ló bi zony lat meg kül -
dé se ese tén a do ku me tá ci ót pos tai úton meg küld jük, a Kbt.
54. § (4) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint, fel té ve, ha azt éssze rû
idõ ben kér ték.

(Az ellen ér ték meg fi ze té sé nek té nye a pos tai bé lyeg zõ vel el -
lá tott be fi ze té si csekk szel vén nyel, vagy a meg vá sár ló bank -
szám lá ját ve ze tõ hi tel in té zet ál tal ki ál lí tott és bé lyeg zõ vel el lá -
tott ter he lé si bi zony lat tal iga zol ha tó. Amennyi ben a do ku men -
tá ci ót meg ha tal ma zott ve szi át, úgy a meg ha tal ma zott kö te les
köz ok irat tal, vagy tel jes bi zo nyí tó ere jû ma gán ok irat tal iga zol -
ni kép vi se le ti jo go sult sá gát, illetve annak mér té két.)

IV.3.3) Az aján lat té te li ha tár idõ vagy a rész vé te li ha tár idõ
(at tól füg gõ en, hogy nyílt, meg hí vá sos vagy tár gya lá sos el já -
rás ra ke rül sor)

2004/12/07 (év/hó/nap)
Idõ pont: 10.00 óra

IV.3.4) Az aján lat té te li fel hí vás meg kül dé se a ki vá lasz tott je -
lent ke zõk ré szé re (meg hí vá sos és tár gya lá sos el já rás ese tén): –

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aján la tok vagy a 
rész vé te li je lent ke zé sek be nyújt ha tók

Ma gyar

IV.3.6) Az aján la ti kö tött ség mi ni má lis idõ tar ta ma (nyílt el -
já rás ese tén; ki vé ve a köz be szer zé si tör vény 254. §-a, illetve
283. §-a sze rin ti tár gya lás kez de mé nye zé se ese té ben)

/ / -ig (év/hó/nap) vagy:
 hó nap és/vagy 60 nap

(az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá tól szá mít va)

IV.3.7) Az aján la tok vagy a rész vé te li je lent ke zé sek fel bon -
tá sá nak fel té te lei (at tól füg gõ en, hogy nyílt, meg hí vá sos vagy
tár gya lá sos el já rás ra ke rül sor): –

IV.3.7.1) Az aján la tok vagy a rész vé te li je lent ke zé sek fel -
bon tá sán je len lét re jo go sult sze mé lyek

Köz jegy zõ, bí rá ló bi zott sá gi ta gok, egyéb, a köz be szer zé si
el já rás elõ ké szí té sé ben részt vett, aján lat ké rõ kép vi se le té ben
el já ró sze mé lyek, az aján lat te võk kép vi se le té ben el já ró sze mé -
lyek.

IV.3.7.2) Dá tum, idõ pont, hely
Dá tum: 2004/12/17 (év/hó/nap)
Idõ pont: 10.00 óra
Hely: ÁPV Rt. szék ház (1133 Bu da pest, Po zso nyi út 56.),

691-es tár gya ló.

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X
IGEN: –

VI.2) ADOTT ESET BEN KÉR JÜK FEL TÜN TET NI,
HOGY A KÖZ BE SZER ZÉS IS MÉT LÕ DÕ JEL LE GÛ-E
ÉS A TO VÁB BI HIR DET MÉ NYEK KÖZ ZÉ TÉ TE LÉ NEK 
TER VE ZETT IDE JÉT: – 

VI.3) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: X
IGEN: –
Ha igen, kér jük fel tün tet ni a pro jekt/prog ram ne vét és bár -

mely egyéb hasz nál ha tó hi vat ko zá si ada tot

VI.4) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK
1) A hi ány pót lás le he tõ sé ge vagy annak ki zá rá sa: aján lat ké -

rõ a hi ány pót lás le he tõ sé gét a Kbt. 83. §-ának meg fe le lõ en, egy
al ka lom mal biz to sít ja.

2) Nyílt el já rás ese tén az ered mény hir de tés idõ pont ja és a
szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja:

Ered mény hir de tés idõ pont ja: 2005/01/14, 10.00 óra.
Szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja: 2005/01/24, 10.00 óra.
3) A két sza kasz ból ál ló el já rás ese tén a rész vé te li sza kasz

ered mény hir de té si idõ pont ja: –
4) Egyéb in for má ci ók
1. A Kbt. 71. § (1) be kez dés b) pont ja alap ján az aján lat ban

meg kell je löl ni a szer zõ dés tel je sí té sé hez 10%-ot meg ha la dó
mér ték ben igény be vett al vál lal ko zó kat.

2. Az aján lat hoz ere de ti, vagy köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett
alá írá si cím pél dányt kell csa tol nia mind azon sze mé lyek nek,
akik az aján lat ban aján lat te võ, vagy 10% fe let ti al vál lal ko zó
cé get a nyi lat ko za tok so rán je gyez ték.

3. Csa tol ni kell to váb bá az aján lat hoz aján lat te võ nyi lat ko -
za tát ar ról, hogy a pá lyá zat tár gyá val kap cso la tos in for má ci ó -
kat bi zal ma san ke ze li, 5 évig gon dos ko dik azok meg õr zé sé rõl,
ill. gon dos ko dik az in for má ci ók ál ta la a tel je sí tés be be vont sze -
mé lyek és szer ve ze tek ál ta li meg õr zé sé rõl is.

4. Aján lat te võ nek az aján la tá ban nyi lat koz nia kell az aján la -
ti fel hí vás és do ku men tá ció fel té te le i nek meg ér té sé rõl, el fo ga -
dá sá ról, és – nyer tes sé nyil vá ní tás ese tén – a szer zõ dés ben fog -
lal tak tel je sí té sé rõl.

5. Az aján lat te võ nek a cím la pot kö ve tõ el sõ ol dal ként fel ol -
va só la pot kell csa tol nia, mely tar tal maz za az aján lat te võ ne vét,
szék he lyét, a pá lyá zat tár gyát, az aján la ti do ku men tá ci ó ban
fog lal tak sze rint meg adott – net tó és áfá val nö velt aján la ti árat,
a 2., 3. és 4. bí rá la ti rész szem pont sze rin ti aján lott nap i kése -
delmi köt bér mér té két, meg hi ú su lá si köt bér mér té két, ter ve zõi
mû ve ze tés re vo nat ko zó vál la lást, a 10% fe let ti al vál lal ko zó(k)
meg ne ve zé sét, és a köz be szer zés azon ré szét, amely re vo nat ko -
zó an az aján lat te võ har ma dik sze méllyel fog szer zõ dést köt ni.
(A szer zõ dést kö tõ part nert csak ab ban az eset ben kell meg je -
löl ni, ha az egy ben 10% fe lett be vont al vál lal ko zó is.)

6. Aján lat te võ aján la tát csak az aján la ti do ku men tá ci ó ban
rög zí tet tek sze rint (az ott meg je lölt mó don) ad hat ja meg.

7. A IV.2) B1) pont ban meg adott rész szem pon tok ér té ke lé -
se so rán ad ha tó pont szám, mely a Kbt. 57. § (3) be kez dés c)
pont já nak meg fe le lõ en min den rész szem pont ese tén azo nos:
0–10 pont. A Kbt. 57. § (3) be kez dés d) pont sze rin ti mód szer
(amellyel aján lat ké rõ meg ad ja a pont ha tá rok kö zöt ti pont szá -
mot): az adott rész szem pont sze rin ti leg ked ve zõbb aján lat a
ma xi má lis pon tot kap ja, a töb bi aján lat ra adott pont szám pe dig
az ará nyo sí tás mód sze ré vel ke rül meg ha tá ro zás ra. A rész le tes
ér té ke lé si mód szer a Kbt. 57. § (5) be kez dé se alap ján az aján la ti 
do ku men tá ci ó ban ke rül is mer te tés re.

8. Az aján la tok ér vé nyes sé gé nek fel té te le az aján la ti do ku -
men tá ció meg vá sár lá sa, aján lat te võ nek ezért aján la tá hoz csa -
tol ni kell a meg vá sár lást iga zo ló be fi ze té si csekk szel vényt,
vagy a bank szám lá ját ve ze tõ hi tel in té zet ál tal ki ál lí tott, és bé -
lyeg zõ jé vel el lá tott ter he lé si bi zony lat má so la tát.
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9. Az aján lat te võ nek az aján la tát 5 pél dány ban (1 ere de ti, 4
má so lat), zárt, cég jel zés nél kü li bo rí ték ban, a köz be szer zé si el -
já rás tár gyát cím ként fel tün tet ve, az ere de ti pél dányt
„EREDETI” meg je lö lés sel kell be nyúj ta ni. Az aján la tot (mely -
nek ré szét ké pe zik a mel lék le tek is) tar ta lom jegy zék kel és ol -
dal sor szá mo zás sal kell el lát ni. Az aján lat te võ (10% fe let ti al -
vál lal ko zó) ré szé rõl alá írás ra jo go sult sze mély nek az ál ta luk
tet t nyi lat ko za to kat, va la mint aján lat te võ nek a fel ol va só la pot
cég sze rûen alá írá sá val kell el lát ni, az aján la ti do ku men tá ció
töb bi ol da lát (a be csa tolt aján lat min den lap ját, be le ért ve a mel -
lék le te ket is) pe dig aján lat te võ nek szig nál nia kell.

10. Aján la ti biz to sí ték: az el já rás ban va ló rész vé telt aján lat -
ké rõ 300 000 Ft, az az há rom száz ezer Ft aján la ti biz to sí ték adá -
sá hoz kö ti. Az aján la ti biz to sí té kot az aján lat te võ a Kbt. 59. §
(2) be kez dé se alap ján tel je sít he ti az aján lat ké rõ MNB-nél ve ze -
tett 19017004-01120220-02602008 szá mú bank szám lá já ra tör -
té nõ be fi ze tés sel, bank ga ran cia biz to sí tá sá val, vagy biz to sí tá si
szer zõ dés alap ján ki ál lí tott – kész fi ze tõ ke zes ség vál la lást tar -
tal ma zó – kö te lez vénnyel.

– Az át uta lás sal adott biz to sí ték ak kor te kint he tõ tel je sí tett -
nek, ha az aján lat té te li ha tár idõt meg elõ zõ 24 órá val az
ÁPV Rt. szám lá ján köny ve lés re ke rült. (Át uta lás ese tén
az át uta lás ról szóló bi zony la tot má so lat ban az aján lat hoz
csa tol ni kell.)

– Bank ga ran ci á val tel je sí tett biz to sí ték ese tén a bank ga ran -
ci á nak fel té tel nél kü li nek és vissza von ha tatlan nak kell
len nie, le já ra ti ide je pe dig nem le het je len fel hí vás köz zé -
té te lét kö ve tõ 140 nap nál ko ráb bi. (Az aján lat hoz a bank -
ga ran ci át nyúj tó bank ere de ti nyi lat ko za tát kell csa tol ni.)

– Biz to sí tá si szer zõ dés alap ján ki ál lí tott kész fi ze tõ ke zes -
ség vál la lá si kö te lez vénnyel va ló tel je sí tés ese tén szin tén
tar tal mi kö ve tel mény, hogy fel hí vás ra az ÁPV Rt. ré szé re
a ke zes ség vál la ló biz to sít sa az aján la ti biz to sí ték össze -
gét, az alap ügy let vizs gá la ta nél kül, leg alább je len fel hí -
vás köz zé té te lét kö ve tõ 140 na pos idõ tar tam alatt. (A kö -
te lez vény ere de ti pél dá nya az aján lat hoz csa to lan dó.)

Az aján la ti biz to sí ték a Kbt. 59. § (5) be kez dé se sze rin ti ese -
tek ben ke rül vissza fi ze tés re, ill. fel ol dás ra, a (4) be kez dés be -
kö vet ke zé se ese tén pe dig aján lat ké rõt il le ti meg. Aján lat ké rõ
ki je len ti, hogy az aján la ti biz to sí ték össze ge után ka ma tot nem
fi zet.

11. Az aján la ti fel hí vás sal és do ku men tá ci ó val kap cso lat ban 
to váb bi in for má ció kér he tõ a Kbt. 56. §-a sze rint.

12. Aján lat ké rõ csak az el já rás nyer te sé vel vagy vissza lé pé -
se ese tén, ha azt az el já rás ered mény hi rde tés ekor aján lat ké rõ
meg je lö li, ak kor az el já rás ered mé nyé nek ki hir de té se kor a kö -
vet ke zõ leg ked ve zõbb aján la tot te võ vel kö ti meg a szer zõ dést.

13. A Kbt. 70. § (1) be kez dé se sze rint aján lat te võ nek az
aján la ti fel hí vás ban és a do ku men tá ci ó ban meg ha tá ro zott tar -
tal mi és for mai kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ en kell aján la tát
el ké szí te ni és be nyúj ta ni. Elõb bi ek alap ján aján lat ké rõ ér vény -
te len nek te kin ti az aján la tot, ha az nem fe le l meg a fel hí vás ban
rög zí tet tek nek, vagy a do ku men tá ci ó ban fog lal tak nak.

14. A köz be szer zé si tör vény ál tal elõ írt iga zo lá sok te kin te -
té ben a Kbt. 20. § (3) be kez dé sét kell al kal maz ni.

15. A ki zá ró okok kö zött elõ ír tak iga zo lá sa te kin te té ben az
aján lat ké rõ fel hív ja a fi gyel met a Köz be szer zé si Ér te sí tõ 99.
szá má ban meg je lent a Köz be szer zé sek Ta ná csá nak tá jé koz ta -
tó já ban fog lal tak ra.

VI.5) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA: 
2004/10/26 (év/hó/nap)

A. MEL LÉK LET

1.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN 
SZE REZ HE TÕK BE
Szer ve zet: –
Cím zett: –
Cím: –
Pos tai irá nyí tó szám: –
Vá ros/Köz ség: –
Or szág: –
Te le fon: –
Te le fax: –
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

1.3) A DO KU MEN TÁ CIÓ A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN SZE -
REZ HE TÕ BE
Szer ve zet: Ál la mi Pri va ti zá ci ós és Va gyon ke ze lõ Rt.
Cím zett: ügyfél szol gá la ti iro da
Cím: Po zso nyi út 56.
Pos tai irá nyí tó szám: 1133
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 237-4400
Te le fax: –
E-ma il: –
In ter net cím (URL): www.apvrt.hu

1.4) AZ AJÁN LA TO KAT/RÉSZ VÉ TE LI JE LENT KE ZÉ -
SE KET A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL BE NYÚJ TA NI
Szer ve zet: Ál la mi Pri va ti zá ci ós és Va gyon ke ze lõ Rt.
Cím zett: Ik ta tó
Cím: Po zso nyi út 56.
Pos tai irá nyí tó szám: 1133
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 237-4400
Te le fax: –
E-ma il: –
In ter net cím (URL): www.apvrt.hu

Eszterházy Károly Fõiskola
ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására

(9468/2004)

Épí té si be ru há zás: X
Épí té si kon cesszió: –
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: –
Szol gál ta tá si kon cesszió: –
I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍ ME
Szer ve zet: Esz ter há zy Ká roly Fõ is ko la
Cím zett: Va dá szi Já nos gaz da sá gi fõ igaz ga tó
Cím: Esz ter há zy tér 1.
Pos tai irá nyí tó szám: 3300
Vá ros/Köz ség: Eger
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Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 36/520-422
Te le fax: 36/520-422
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

I.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN
SZE REZ HE TÕK BE
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: –
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet: X

I.3) A DO KU MEN TÁ CIÓ A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN SZE -
REZ HE TÕ BE
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: –
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet: X

I.4) AZ AJÁN LA TO KAT A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL
BE NYÚJ TA NI
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: X
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS

II.1.1) Épí té si be ru há zás ra irá nyuló szer zõ dés (épí té si be ru -
há zás ese tén)

Ki vi te le zés: X
Ter ve zés és ki vi te le zés: –
Ki vi te le zés, bár mi lyen esz köz zel, mó don, az aján lat ké rõ ál -

tal meg ha tá ro zott  kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ en: –
Épí té si kon cesszió: –

II.1.2) Áru be szer zés re irá nyuló szer zõ dés tí pu sa (áru be -
szer zés ese tén)

Adás vé tel: –
Bér let: –
Lí zing: –
Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: –

II.1.3) Szol gál ta tás meg ren de lés re irá nyuló szer zõ dés tí pu sa
(szol gál ta tás meg ren de lés ese tén)

Szol gál ta tá si ka te gó ria: –
Szol gál ta tá si kon cesszió: –

II.1.4) Az el já rás ke ret meg ál la po dás meg kö té sé re irá -
nyul-e?

NEM: X
IGEN: –

II.1.5) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve -
zés: –

II.1.6) A szer zõ dés meg ha tá ro zá sa/tár gya
Vál lal ko zá si szer zõ dés
Tár gya: Esz ter há zy Ká roly Fõ is ko lá hoz tar to zó in téz mény

te rü le tén tor na csar nok épí té si mun ká i nak ki vi te le zé sé re.

II.1.7) A tel je sí tés he lye
Eger, Bar tók Bé la tér 4.
NUTS-kód: –
II.1.8) Nó menk la tú ra

II.1.8.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
45.00.00.00-7
To váb bi tár gyak: 
45.11.10.00-8
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.1.9) Ré szek re tör té nõ aján lat té tel (a ré szek re vo nat ko zó
rész le tes in for má ci ók meg adá sá hoz a B. mel lék let bõl szük ség
sze rint több pél dány hasz nál ha tó)

NEM: X
IGEN: –
Aján la tok be nyújt ha tók:
egy rész re: –
több rész re: –
va la mennyi rész re: –

II.1.10) El fo gad ha tók-e vál to za tok (al ter na tív aján la tok)?
NEM: X
IGEN: –

II.2) A SZER ZÕ DÉS SZE RIN TI MENNYI SÉG

II.2.1) Tel jes mennyi ség (va la mennyi részt és op ci ót be le -
ért ve, adott eset ben)

Esz ter há zy Ká roly Fõ is ko lá hoz tar to zó in téz mény te rü le tén

27 m ́  16 m alap te rü le tû tor na te rem épí té se az in téz mé nyi csat -
la ko zá sok biz to sí tá sá val.

II.3) A SZER ZÕ DÉS IDÕ TAR TA MA VAGY A BE FE JE -
ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE
Idõ tar tam hó nap(ok)ban  és/vagy na pok ban 
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)
vagy: kez dés / /  
és/vagy be fe je zés 2005/08/31 (év/hó/nap)

III. SZA KASZ: JO GI, GAZ DA SÁ GI, PÉNZ ÜGYI ÉS
MÛ SZA KI IN FOR MÁ CI ÓK

III.1) A SZER ZÕ DÉS RE VO NAT KO ZÓ FEL TÉ TE LEK

III.1.1) A szer zõ dést biz to sí tó mel lék kö te le zett sé gek (adott
eset ben) 

Jó tel je sí té si ga ran cia, ké se del mi köt bér, meg hi ú su lá si köt bér 
a do ku men tá ci ó ban meg ha tá ro zott fel té te lek nek meg fe le lõ en.

III.1.2) Fõ fi nan szí ro zá si és fi ze té si fel té te lek és/vagy hi vat -
ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek re

– a pénz ügyi fe de zet az in téz mény költ ség ve té sé ben ren del -
ke zés re ál l,

– aján lat ké rõ elõ le get nem fi zet,
– a do ku men tá ci ó ban meg ha tá ro zott fel té te lek nek meg fe le -

lõ en aján lat ké rõ rész szám lá zás ra le he tõ sé get nyújt, a tel -
je sí tés so rán 3 db tel je sí tés ará nyos rész szám la, és 1 db
vég szám la nyújt ha tó be,

– fi ze té si ha tár idõ: az iga zolt tel je sí tést kö ve tõ en be nyúj tott
szám la el le né ben át uta lás sal a kéz hez vé tel tõl szá mí tott 30 
na pon be lül a do ku men tá ci ó ban meg ha tá ro zott feltételek -
nek meg fe le lõ en.

III.1.3) A kö zös aján la tot te võ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó
gaz da sá gi tár sa ság, illetve jo gi sze mély (adott eset ben): –

III.2) RÉSZ VÉ TE LI FEL TÉ TE LEK

III.2.1) Az aján lat te võ/rész vé tel re je lent ke zõ sze mé lyes
hely ze té re vo nat ko zó ada tok (ki zá ró okok) (adott eset ben), to -
váb bá a mi ni má li san meg kö ve telt pénz ügyi és gaz da sá gi, va la -
mint mû sza ki, illetve szak mai al kal mas ság meg íté lé sé hez szük -
sé ges ada tok, az al kal mas sá got ki zá ró té nye zõk

Az aján lat te võ sze mé lyes hely ze té re vo nat ko zó ki zá ró okok:
– az el já rás ban nem le het aján lat te võ, va la mint a köz be szer -

zés ér té ké nek 10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be ven -
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ni kí vánt al vál lal ko zó az, aki vel szem ben a Kbt. 60. §
(1) be kez dés a)–f) pont ja i ban meg ha tá ro zott ki zá ró okok
fenn áll nak,

– az el já rás ban nem le het aján lat te võ, va la mint a köz be szer -
zés ér té ké nek 10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be ven -
ni kí vánt al vál lal ko zó az, aki vel szem ben a Kbt. 61. §
(1) be kez dés a)–d) pont ja i ban fel so rolt ki zá ró okok fenn -
állnak,

– az el já rás ból ki zá rás ra ke rül az olyan aján lat te võ, va la -
mint a köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t meg ha la dó mér -
ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó, aki vel szem ben 
a Kbt. 62. § (1) be kez dés a)–b) pont ja i ban fel so rolt ki zá ró
okok fenn áll nak.

Pénz ügyi, gaz da sá gi al kal mas sá got ki zá ró té nye zõk:
– a 2002., 2003. évek ben több mint egy al ka lom mal mér le -

ge sze rin ti ered mény alap ján az aján lat te võ, va la mint a
köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t meg ha la dó mér ték ben
igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók gaz dál ko dá sa vesz -
tesé ges volt,

– az aján lat te võ, va la mint a köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t
meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók 
szám lá ján a 2003., 2004. évek ben egy nél több al ka lom -
mal 30 na pot meg ha la dó sor ban ál lás volt,

– az aján lat te võ, va la mint a köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t
meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók 
net tó ár be vé te le a szám vi te li jog sza bá lyok sze rin ti be szá -
mo ló já nak ada tai alap ján együt te sen a 2002., 2003. évek -
ben nem éri el éven te a 200 M Ft ér té ket.

Mû sza ki al kal mas sá got ki zá ró té nye zõk:
– az aján lat te võ, va la mint a köz be szer zés ér té ké nek

10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al -
vál lal ko zók együt te sen nem ren del kez nek a 2001.,
2002., 2003. évek ben leg alább 3, szer zõ dé sen ként leg -
alább brut tó 100 M Ft-ot el érõ vagy azt meg ha la dó köz -
épü let épí té si re fe ren ci á val,

– a ki vi te le zé sért fe le lõs, az aján lat ban meg je lölt pro jekt ve -
ze tõ nem ren del ke zik fel sõ fo kú vég zett ség gel, mi ni mum
3 éves szak mai gya kor lat tal, nem sze re pel a fe le lõs mû -
sza ki ve ze tõi név jegy zék ben. A he lyi irá nyí tá sért fe le lõs,
az aján lat ban meg je lölt szak em be rek nem ren del kez nek
szak irá nyú vég zett ség gel.

III.2.1.1) Jo gi hely zet (ki zá ró okok) – a meg kö ve telt iga zo -
lá si mód (adott eset ben)

Az aján lat te võk nek, va la mint a köz be szer zés ér té ké nek
10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko -
zók nak az aján lat ban 63. § (1)–(3) be kez dé se i ben fog lal tak nak
meg fe le lõ en írás ban nyi lat koz nia, il le tõ leg iga zol nia kell, hogy
nem tar to zik

– a Kbt. 60. § (1) be kez dé sé nek a)–f) pont já ban fog lalt ki zá -
ró okok ha tá lya alá,

– a Kbt. 61. § (1) be kez dé sé nek a)–d) pont já ban fog lalt ki -
zá ró okok ha tá lya alá,

– a Kbt. 62. § (1) be kez dés a) pont já ban fog lalt ki zá ró okok
ha tá lya alá.

III.2.1.2) Pénz ügyi és gaz da sá gi al kal mas ság – a meg kö ve -
telt iga zo lá si mód

Pénz ügyi, gaz da sá gi al kal mas ság iga zo lá sa:
A Kbt. 66. § (1) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján az aján lat te -

võ nek, va la mint a köz be szer zés ér té ké nek 10%-át meg ha la dó

mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók nak a pénz ügyi
és gaz da sá gi al kal mas sá ga iga zol ha tó:

– Va la mennyi szám la ve ze tõ pénz ügyi in téz mé nyé tõl szár -
ma zó, az aján la ti ha tár idõ le jár tá tól szá mí tott 60 nap nál
nem ré geb bi nyi lat ko zat tal, mely tar tal maz za, hogy a
pénz ügyi in téz mény mi ó ta ve ze ti az aján lat te võ szám lá -
ját, va la mint volt-e 30 nap nál hosszabb sor ban ál ló té tel az 
aján lat te võ szám lá ján a 2003., 2004. év ben, ha igen, az
mi kor és mennyi ide ig.

– Az elõ zõ 2 (2002., 2003.) évi, a szám vi te li jog sza bá lyok
sze rin ti be szá mo ló já nak csa to lá sá val.

III.2.1.3) Mû sza ki, illetve szak mai al kal mas ság – a meg kö -
ve telt iga zo lá si mód

A Kbt. 67. § (2) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján az aján lat te -
võ nek, va la mint a köz be szer zés ér té ké nek 10%-át meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók nak a szer zõ dés
tel je sí té sé hez szük sé ges mû sza ki, szak mai al kal mas sá ga iga -
zolható:

– az elõ zõ 3, 2001., 2002., 2003. évek ben vég zett, az aján lat -
té te li ha tár idõ ig mû sza ki át adás-át vé tel lel le zá rult je len tõ -
sebb köz épü let épí té si mun ká i nak is mer te té se, meg je löl ve
annak meg ren de lõ jét, szer zõ dés sze rin ti össze gét, a be fe je -
zé si ha tár idõt, va la mint a re fe ren ci át adó sze mélyt (név,
cím, te le fon szám), va la mint a Kbt. 68. § (2) be kez dés sze -
rint ki ál lí tott iga zo lás (re fe ren cia le ve lek) csa to lásával,

– ve ze tõ tiszt ség vi se lõk vég zett sé gé nek és kép zett sé gé nek
is mer te té sé vel, és kü lö nö sen azon sze mé lyek vég zett sé -
gé nek és kép zett sé gé nek is mer te té sé vel, akik az épí té si
be ru há zás tel je sí té sé ért fe le lõ sek.

III.2.1.4) Egyéb in for má ci ók (adott eset ben): –

III.3) SZOL GÁL TA TÁS MEG REN DE LÉS RE IRÁ NYU LÓ
SZER ZÕ DÉ SEK RE VO NAT KO ZÓ KÜ LÖN LE GES FEL -
TÉ TE LEK

III.3.1) A szol gál ta tás tel je sí té se egy bi zo nyos fog lal ko zás -
hoz (kép zett ség hez) van-e köt ve?

NEM: –
IGEN: –
Ha igen, a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zés re tör té nõ hi -

vat ko zás: –

III.3.2) A szer ve ze tek nek kö zöl ni ük kell-e a szol gál ta tás tel -
je sí té sé ben sze mé lye sen köz re mû kö dõ ter mé sze tes sze mé lyek
ne vét és kép zett sé gét?

NEM: –
IGEN: –

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA

IV.1.1) A köz be szer zé si tör vény VI. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén

Nyílt: X
Meg hí vá sos: –
Tár gya lá sos:  –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –

IV.1.2) A köz be szer zé si tör vény VII. fe je ze te sze rin ti el já -
rás ese tén

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Tár gya lá sos:  –
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IV.1.3) Meg tör tént-e a rész vé tel re je lent ke zõk ki vá lasz tá sa,
meg je lö lé se? (csak tár gya lá sos el já rás ese tén, adott eset ben)

NEM: –
IGEN: –
Ha igen, a rész le tes in for má ci ó kat az Egyéb in for má ci ók kö -

ré ben kell meg ad ni (VI. sza kasz)

IV.1.4) A IV.1.1) pont sze rin ti tár gya lá sos, illetve gyor sí tott 
el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa (adott eset ben): –

IV.1.5) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó ko ráb bi köz zé té tel
(adott eset ben): –

IV.1.5.1) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó elõ ze tes össze sí -
tett tá jé koz ta tó (adott eset ben): –

IV.1.6) Az aján lat té tel re fel hí van dó je lent ke zõk lét szá ma
vagy ke ret szá ma (adott eset ben): –

Lét szám:  vagy: mi ni mum  / ma xi mum 

IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
(A) A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: X
vagy:
(B) Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat: –
B1) A kö vet ke zõ rész szem pon tok és súly szá mok alap ján: –

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám: –

IV.3.2) A do ku men tá ció be szer zé sé nek fel té te lei (adott eset -
ben)

A do ku men tá ció be szer zé sé nek ha tár ide je: 2004/12/14
(év/hó/nap) 10.00 óra
Ár (adott eset ben): 100 000 Ft + áfa
Pénz nem: HUF
A fi ze tés fel té te lei és mód ja: a dí jat aján lat ké rõ ál tal be vont

szer ve zet ING Bank nál ve ze tett 13700016-01577015 szá mú
szám lá já ra kell be fi zet ni, és a be fi ze tést iga zo ló bank i bi zony lat 
má so la tát, a do ku men tá ci ót ren del ke zés re bo csá tó szervezet -
nek át kell ad ni.

A do ku men tá ció ren del ke zés re bo csá tá sá nak mód ja: a do ku -
men tá ció át ve he tõ aján lat ké rõ ál tal be vont szer ve zet cí mén,
mun ka na po kon 9.00–14.00 órá ig, az aján lat té te li ha tár idõ le jár -
tá nak nap ján 9.00–10.00 órá ig.

IV.3.3) Az aján lat té te li ha tár idõ
2004/12/14 (év/hó/nap) vagy  nap
(a hir det mény fel adá sá tól szá mít va)
Idõ pont: 10.00 óra

IV.3.4) Az aján lat té te li fel hí vás meg kül dé se a ki vá lasz tott
je lent ke zõk ré szé re (meg hí vá sos és tár gya lá sos el já rás ese tén)

Ter ve zett dá tum / /  (év/hó/nap)

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aján la tok be -
nyújt ha tók

Ma gyar
IV.3.6) Az aján la ti kö tött ség mi ni má lis idõ tar ta ma (tár gya -

lás nél kü li el já rás ese tén): 
/ / -ig (év/hó/nap) vagy:

 hó nap és/vagy 60 nap
(az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá tól szá mít va)

IV.3.7) Az aján la tok fel bon tá sá nak fel té te lei (at tól füg gõ en,
hogy nyílt, meg hí vá sos vagy tár gya lá sos el já rás ra ke rül sor)

IV.3.7.1) Az aján la tok fel bon tá sán je len lét re jo go sult sze mé -
lyek

A Kbt. 80. § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott, je len lét re jo -
go sult sze mé lyek le het nek je len az aján la tok fel bon tá sán.

IV.3.7.2) Dá tum, idõ pont, hely
Dá tum: 2004/12/14 (év/hó/nap)
Idõ pont: 10.00 óra
Hely: Esz ter há zy Ká roly Fõ is ko la, 3300 Eger, Esz ter há zy

tér 1. I. em. 227-es te rem.

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X
IGEN: –

VI.2) ADOTT ESET BEN KÉR JÜK FEL TÜN TET NI,
HOGY A KÖZ BE SZER ZÉS IS MÉT LÕ DÕ JEL LE GÛ-E
ÉS A TO VÁB BI HIR DET MÉ NYEK KÖZ ZÉ TÉ TE LÉ NEK 
TER VE ZETT IDE JÉT: –

VI.3) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: X
IGEN: –

VI.4) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK
1) A hi ány pót lás le he tõ sé ge vagy annak ki zá rá sa: az aján lat -

ké rõ hi ány pót lás ra le he tõ sé get nem biz to sí t.
2) Nyílt el já rás ese tén az ered mény hir de tés idõ pont ja és a

szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja:
Ered mény hir de tés idõ pont ja: 2004/12/22 9.00 óra. Az ered -

mény hir de tés he lye meg egye zik a IV.3.7.2) pont ban meg adott
bon tá si hely szín nel. 

Szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja: 2004/12/30 10.00 óra.
3) A két sza kasz ból ál ló el já rá sok ese tén a rész vé te li sza kasz 

ered mény hir de té si idõ pont ja: –
4) Az aján la to kat 3 pél dány ban (1 ere de ti, és 2 má so la ti pél -

dány ban) kell be nyúj ta ni a cég jegy zés re jo go sult sze mé lyek ál -
tal cég sze rû en alá ír va, zárt bo rí ték ban. A bo rí té kon fel kell tün -
tet ni a be szer zés tár gyát: „Aján lat tor na csar nok épí té sé re”.
Aján lat te võ nek a sa ját, va la mint a köz be szer zés ér té ké nek
10%-át meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko -
zók nyi lat ko za ta it ere de ti pél dány ban kell be nyúj ta nia, az iga -
zo lá sok, pénz in té ze ti nyi lat ko za tok, cég ki vo nat, alá írá si cím -
pél dány ere de ti ben vagy hi te les má so lat ban nyújt ha tók be,
egyéb nyi lat ko za tok, do ku men tu mok má so la ti pél dány ban is
be nyújt ha tók.

5) Az aján lat min den lap ját lap szá mo zás sal és a cég jegy zés -
re jo go sult sze mély szig ná lá sá val kell el lát ni, to váb bá lap szám -
ra va ló hi vat ko zás sal ké szí tett tar ta lom jegy zé ket kell mellé -
kelni.

6) Azok az aján la tok ke rül nek fel bon tás ra, me lyek zárt cso -
ma go lás ban, köz vet le nül az aján la ti ha tár idõ le jár tá ig a be adás
he lyé re be ér kez tek.

7) Az aján la to kat tar tal ma zó do ku men tá ci ók fel bon tá sa az
aján lat té te li ha tár idõ le jár tá nak idõ pont já ban kez dõ dik és az
összes, elõ írás sze rint be nyúj tott aján lat Kbt. sze rint elõ írt tar -
talomnak fel ol va sá sá ig tar t.

8) Az aján lat ké rõ elõ ír ja, hogy az aján lat te võ mu tas sa be ön -
ma gát (cég be mu ta tás) né hány ol dal ter je de lem ben, alap ve tõ en
a köz be szer zés tár gyá val össze füg gõ in for má ci ók te kin te té ben.

9) Aján lat te võ, va la mint a köz be szer zés ér té ké nek 10%-át
meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók kö te -
le sek kü lön nyi lat ko za tot csa tol ni az aján la tuk hoz ar ra vo nat -
ko zó an, hogy a be csa tolt pénz ügyi in téz mé nyek tõl szár ma zó
iga zo lá so kon kí vül más pénz ügyi in téz mény nél nem ve zet nek
szám lát.
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10) Aján lat ké rõ ki kö ti, hogy a nyer tes aján lat te võ vissza lé -
pé se ese tén, ha az el já rás ered mé nyé nek ki hir de té se kor a má so -
dik leg ked ve zõbb nek mi nõ sí tett aján la tot te võ sze mé lyét is
meg ha tá roz ta, ak kor az zal köt szer zõ dést.

11) Aján lat ké rõ a Kbt. 8. § (1) be kez dé se ér tel mé ben az el já -
rás ba be vont szer ve ze tet al kal maz. A be vont szer ve zet: NOX
2000 Be ru há zó és Fõ vál lal ko zó Rt. (1113 Bu da pest, Bar tók
 Béla út 152.).

12) Aján lat te võ, va la mint a köz be szer zés ér té ké nek 10%-át
meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók csa -
tol ják az aján lat hoz az aján lat té te li ha tár idõt meg elõ zõ 60 nap -
nál nem ré geb bi kel te zé sû cég ki vo na tát, to váb bá el nem bí rált
ké re lem ese tén a cég bí ró ság ál tal ér kez te tett vál to zás be jegy zé si 
ké rel mét. Amennyi ben az aján lat te võ cég ki vo nat ban rög zí tett
te vé keny sé gi kö rök alap ján nem ren del ke zik az aján la tá ban
meg je lölt te vé keny ség vég zé sé re va ló jo go sult ság gal, úgy az
aján lat ké rõ az aján la tot ér vény te len né nyil vá nít ja.

13) Aján lat te võ, va la mint a köz be szer zés ér té ké nek 10%-át
meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó csa -
tol ja az aján lat hoz cég jegy zés re jo go sult ve ze tõ jé nek alá írá si
cím pél dá nyát. Amennyi ben az aján la tot nem a cég jegy zés re jo -
go sult sze mély ír ja alá, aján lat te võ kö te les csa tol ni aján la tá hoz
az aján la tot alá írók alá írá si jo go sult sá gá nak iga zo lá sá ra vo nat -
ko zó meg ha tal ma zás ere de ti pél dá nyát, illetve az aján la tot alá -
írók alá írá si cím pél dá nyát.

14) Aján lat te võ, va la mint a köz be szer zés ér té ké nek10%-át
meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó csa -
tol ja az aján lat hoz a meg je lölt szak em be rek vég zett sé gét, név -
jegy zék be vé te lét iga zo ló do ku men tu mok má so la tát.

15) Kö zös aján lat te võk ese tén a kö zös aján lat te võk mind -
egyi ke kö te les mel lé kel ni az aján lat hoz az aján la ti fel hí vás ban
té te le sen fel so rolt, a pénz ügyi és gaz da sá gi, va la mint a mû sza ki 
és szak mai al kal mas ság iga zo lá sá ra kért iga zo lá so kat, nyi lat ko -
za to kat, va la mint a je len aján la ti fel hí vás VI.4) Egyéb in for má -
ci ók fe je ze té ben a fen ti ek ben meg ha tá ro zott do ku men tu mo kat.
Csa tol ja aján lat te võ a kö zös aján lat té te lé nek fe le lõs sé gi, és
egyéb jo gi fel té te le it tar tal ma zó, a kö zös aján lat te võk ál tal cég -
sze rû en alá írt do ku men tum ere de ti pél dá nyát.

16) Aján lat te võ csa tol ja aján la tá hoz a Kbt. 70. § (1) be kez -
dé sé ben fog lal tak ra vo nat ko zó nyi lat ko za tát.

17) Aján lat te võ csa tol ja aján la tá hoz a Kbt. 71. § (1) be kez -
dés, va la mint (3) be kez dé se i ben fog lal tak ra vo nat ko zó nyi -
latkozatát.

18) Aján lat te võ csa tol ja aján la tá hoz a Kbt. 72. §-ban fog lal -
tak ra vo nat ko zó nyi lat ko za tát.

19) Aján lat ké rõ az aján la tok be nyúj tá sát 2 000 000 Ft, az az
két mil lió fo rint össze gû aján la ti biz to sí ték nyúj tá sá hoz kö ti. Az 
aján la ti biz to sí ték nyúj tá sa a Kbt. 59. § (2) be kez dé sé ben fog -
lal tak nak meg fe le lõ en tel je sít he tõ az aján lat ké rõ ál tal be vont
szer ve zet ING Bank nál ve ze tett 13700016-01577015 szá mú
bank szám lá já ra az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá ig tör té nõ át uta -
lás sal vagy az aján lat ké rõ ne vé re szóló, az aján la ti kö tött ség
ide jé ig ér vény ben ma ra dó bank ga ran cia vagy biz to sí tá si szer -
zõ dés alap ján ki ál lí tott – kész fi ze tõ ke zes ség vál la lást tar tal ma -
zó – kö te lez vény for má já ban. Az át uta lás té nyét iga zo ló ere de ti 
bank i iga zo lást vagy bank ga ran cia ese tén az ere de ti bank ga ran -
cia-nyi lat ko za tot vagy a biz to sí tá si szer zõ dés alap ján ki ál lí tott
kö te lez vény ere de ti pél dá nyát az aján lat hoz mel lé kel ni kell.

20) Aján lat ké rõ a meg fe le lõ aján lat té tel biz to sí tá sa ér de ké -
ben do ku men tá ci ót ké szí tett. A do ku men tá ció meg vá sár lá sa az
aján lat té te lé nek fel té te le, mely más ra nem ru ház ha tó át.

21) Aján lat ké rõ az aján lat te võk ré szé re 2004. 11. 16-án
10.00 óra kor hely szí ni kon zul tá ci ós le he tõ sé get biz to sí t, a kon -
zul tá ció hely szí ne: azo nos az I.1) pont ban meg adot tal.

VI.5) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA:
2004/10/22 (év/hó/nap)

A. MEL LÉK LET

1.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN 
SZE REZ HE TÕK BE
Szer ve zet: NOX 2000 Be ru há zó és Fõ vál lal ko zó Rt.
Cím zett: An tal Já nos vál lal ko zá si iro da ve ze tõ
Cím: Bar tók Bé la út 152. X. eme let, 1009. szá mú iro da
Pos tai irá nyí tó szám: 1113
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 204-0051
Te le fax: 204-0051
E-ma il: nox box@en ter net.hu
In ter net cím (URL): –

1.3) A DO KU MEN TÁ CIÓ A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN SZE -
REZ HE TÕ BE
Szer ve zet: NOX 2000 Be ru há zó és Fõ vál lal ko zó Rt.
Cím zett: An tal Já nos vál lal ko zá si iro da ve ze tõ
Cím: Bar tók Bé la út 152. X. eme let, 1009. szá mú iro da
Pos tai irá nyí tó szám: 1113
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 204-0051
Te le fax: 204-0051
E-ma il: nox box@en ter net.hu
In ter net cím (URL): –

Honvédelmi Minisztérium
Beszerzési és Biztonsági Beruházási Hivatal
ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására

(8896/2004)

Épí té si be ru há zás: –
Épí té si kon cesszió: –
Áru be szer zés: X
Szol gál ta tás: –
Szol gál ta tá si kon cesszió: –

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍ ME
Szer ve zet: Hon vé del mi Mi nisz té rium 
Be szer zé si és Biz ton sá gi Be ru há zá si Hi va tal
Cím zett: Be se Fe renc ve zér igaz ga tó
Cím: Sal gó tar já ni út 18.
Pos tai irá nyí tó szám: 1101
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 433-8011
Te le fax: 433-8010
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –
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I.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN
SZE REZ HE TÕK BE
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: X
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet

I.3) A DO KU MEN TÁ CIÓ A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN SZE -
REZ HE TÕ BE
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: –
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet

I.4) AZ AJÁN LA TO KAT/RÉSZ VÉ TE LI JE LENT KE ZÉ -
SE KET A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL BE NYÚJ TA NI
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: X
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS

II.1.1) Épí té si be ru há zás ra irá nyuló szer zõ dés (épí té si be ru -
há zás ese tén)

Ki vi te le zés: –
Ter ve zés és ki vi te le zés: –
Ki vi te le zés bár mi lyen esz köz zel, mó don, az aján lat ké rõ ál tal 

meg ha tá ro zott  kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ en: –
Épí té si kon cesszió: –

II.1.2) Áru be szer zés re irá nyuló szer zõ dés tí pu sa (áru be -
szer zés ese tén)

Adás vé tel: X
Bér let: –
Lí zing: –
Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: –

II.1.3) Szol gál ta tás meg ren de lés re irá nyuló szer zõ dés tí pu sa
(szol gál ta tás meg ren de lés ese tén)

Szol gál ta tá si ka te gó ria: –
Szol gál ta tá si kon cesszió: –

II.1.4) Az el já rás ke ret meg ál la po dás meg kö té sé re irá nyul-e?
NEM: X
IGEN: –

II.1.5) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés
Szál lí tá si szer zõ dés

II.1.6) A szer zõ dés meg ha tá ro zá sa/tár gya (a foly ta tás hoz
szük ség sze rint hasz nál jon to váb bi la po kat) 

Kü lön fé le fo gá sza ti anya gok, kel lé kel be szer zé se (szál lí tá si
szer zõ dés)

II.1.7) A tel je sí tés he lye 
MH Egész ség ügyi Ki kép zõ Köz pont, 1183 Bu da pest, Tün de u.
NUTS-kód: –

II.1.8) Nó menk la tú ra

II.1.8.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék 
Fõ tárgy: 
33.00.00.00-0
To váb bi tár gyak: –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.1.9) Ré szek re tör té nõ aján lat té tel (a ré szek re vo nat ko zó
rész le tes in for má ci ók meg adá sá hoz a B. mel lék let bõl szük ség
sze rint több pél dány hasz nál ha tó)

NEM: –
IGEN: X

Aján la tok be nyújt ha tók:
egy rész re: X
több rész re: X
va la mennyi rész re: X

II.1.10) El fo gad ha tók-e vál to za tok (al ter na tív aján la tok)?
NEM: X
IGEN: –

II.2) A SZER ZÕ DÉS SZE RIN TI MENNYI SÉG

II.2.1) Tel jes mennyi ség (va la mennyi részt és op ci ót be le -
ért ve, adott eset ben): 

Amal gá mok
– ter mék kör sorsz.: 1.
– ter mék meg ne ve zés: kap szu lás amal gám
– mennyi ség: 60 do boz
Gyö kér tö mõ anya gok
– ter mék kör sorsz.: 2.
– ter mék meg ne ve zés: szén szá las pul pá ris csap rend szer

elõ fú rók kal és ra gasz tó val, sav val, res ta u rá ci ós kész let tel
– mennyi ség: 40 kész let
– ter mék kör sorsz.: 3.
– ter mék meg ne ve zés: gyö kér tö mõ
– mennyi ség: 30 db
– ter mék kör sorsz.: 4.
– ter mék meg ne ve zés: po lya mi de re sin den tin ecse te lõ
– mennyi ség: 50 do boz
– ter mék kör sorsz.: 5.
– ter mék meg ne ve zés: gyö kér tö mõ anyag fer tõt le ní tõ ha tás -

sal
– mennyi ség: 50 do boz
Gla si o no mer ce men tek és se géd anya ga ik (to váb bi ak ban

GIC)
– ter mék kör sorsz.: 6.
– ter mék meg ne ve zés: fény re kö tõ kom po mer alá bé le lõ

anyag
– mennyi ség: 80 do boz
Le nyo mat anya gok
– ter mék kör sorsz.: 7.
– ter mék meg ne ve zés: le nyo mat anyag an ta go nis tá hoz
– mennyi ség: 140 do boz
– ter mék kör sorsz.: 8.
– ter mék meg ne ve zés: C-szi li kon, kö ze pes kon zisz ten ci á jú, 

ka ta li zá tor ral
– mennyi ség: 300 do boz
– ter mék kör sorsz.: 9.
– ter mék meg ne ve zés: le nyo mat anyag le nyo mat vé tel hez
– mennyi ség: 100 do boz
– ter mék kör sorsz.: 10.
– ter mék meg ne ve zés: kö ze pes kon zisz ten ci á jú kor rek ci ós

C-szi li kon ka ta li zá tor ral
– mennyi ség: 100 do boz
– ter mék kör sorsz.: 11.
– ter mék meg ne ve zés: hí gan fo lyó kor rek ci ós C-szi li kon,

ka ta li zá tor ral
– mennyi ség: 100 do boz
– ter mék meg ne ve zés: pu ha, kor rek ci ós C-szi li kon, ka ta li -

zá tor ral
– mennyi ség: 100 do boz
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– ter mék meg ne ve zés: C-szi li kon alap le nyo mat, ka ta li zá -
tor ral* (a 11-es sor szám alatt sze rep lõ el sõ két té tel kom -
pa ti bi lis le gyen a *-ga l je lölt har ma dik té tel lel)

– mennyi ség: 80 do boz
– ter mék kör sorsz.: 12.
– ter mék meg ne ve zés: C-szi li kon, kö ze pes kon zisz te ná ci á -

jú, ka ta li zá tor ral
– mennyi ség: 100 do boz
Híd- és ko ro na ra gasz tó anya gok, ide ig le nes híd- és ko ro na -

anya gok, ko ro na fel vá gók
– ter mék kör sorsz.: 13.
– ter mék meg ne ve zés: ide ig le nes ko ro na kész let
– mennyi ség: 100 kész let
Fog tö mõ anya gok és se géd anya gok
– ter mék kör sorsz.: 14.
– ter mék meg ne ve zés: fo to po li mer 14 szí nû + 2 sav +

2 bond
– mennyi ség: 80 do boz
– ter mék meg ne ve zés: fo to po li mer 4 szí nû + 1 sav + 1 bond
– mennyi ség: 80 do boz
– ter mék kör sorsz.: 15.
– ter mék meg ne ve zés: alá bé le lõ tö més hez
– mennyi ség: 100 do boz
– ter mék kör sorsz.: 16.
– ter mék meg ne ve zés: fo lyé kony com po si te tö mõ anyag
– mennyi ség: 60 db
Gyé mánt for gó esz kö zök
– ter mék kör sorsz.: 17.
– ter mék meg ne ve zés: gyé mánt FG fú rók, me lyek két ré teg

egy más ba gal va ni zált (du al gyé mánt) gyé mán tot tar tal -
maz nak, gyé mánt szem cse nagy ság 105–125 mik ron, vib -
rá ci ó men tes, max. for gá si se bes sé ge 300 000–450 000 r.
p. m.

– mennyi ség: 4090 db
– ter mék kör sorsz.: 18.
– ter mék meg ne ve zés: 8 db-os la ser-cut ted gyé mánt fú ró FG 

set, ahol a ho rony spi rá lis le fu tá sú, a be mart rész bõl a gyé -
mánt ki van vág va, és amely kész let az aláb bi for mák ból
van össze rak va au to klá voz ha tó

– mennyi ség: tar tó ban szál lít va, kész le ten ként, 100 kész let
Pra xis se géd anya gok
– ter mék kör sorsz.: 19.
– ter mék meg ne ve zés: Gut ta per cha po én (45–80)
– mennyi ség: 100 do boz
En do don tia
– ter mék kör sorsz.: 20.
– ter mék meg ne ve zés: Kerr kéz i 1–6
– mennyi ség: 100 do boz
– ter mék kör sorsz.: 21.
– ter mék meg ne ve zés: Kerr kéz i 7–12
– mennyi ség: 200 do boz
– ter mék kör sorsz.: 22.
– ter mék meg ne ve zés: Hedström 1–6
– mennyi ség: 100 do boz
– ter mék kör sorsz.: 23.
– ter mék meg ne ve zés: pa pír csúcs ve gyes sor ti ment
– mennyi ség: 500 do boz
– ter mék kör sorsz.: 24.
– ter mék meg ne ve zés: Gut ta per cha-csúcs, ve gyes sor ti ment
– mennyi ség: 100 do boz

II.2.2) Vé te li jog (op ció) (adott eset ben). Le írá sa és gya kor -
lá sá nak le het sé ges ide je (le he tõ ség sze rint): –

II.3) A SZER ZÕ DÉS IDÕ TAR TA MA VAGY A BE FE JE -
ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE
Idõ tar tam hó nap(ok)ban  és/vagy na pok ban  
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)
vagy: kez dés / /  és/vagy
be fe je zés 2005/02/15 (év/hó/nap)

III. SZA KASZ: JO GI, GAZ DA SÁ GI, PÉNZ ÜGYI ÉS
MÛ SZA KI IN FOR MÁ CI ÓK

III.1) A SZER ZÕ DÉS RE VO NAT KO ZÓ FEL TÉ TE LEK

III.1.1) A szer zõ dést biz to sí tó mel lék kö te le zett sé gek (adott
eset ben) 

Aján lat ké rõ a ké se del mes szál lí tás ese té re szóló köt bér te kin -
te té ben a ké se del me sen tel je sí tett mennyi ség net tó ér té ké nek
mi ni mum nap i 0,3%-át kö ti ki az zal, hogy et tõl ma ga sabb köt -
bér meg aján lást is el fo gad.

III.1.2) Fõ fi nan szí ro zá si és fi ze té si fel té te lek és/vagy hi vat -
ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek re

Fi ze tés a szám la kéz hez vé te le után, a tel je sí tés tõl szá mí tott
30 na pon be lül, át uta lás sal tör té nik a kincs tá ri fi ze tés sza bá lyai
sze rint. Az át uta lás tól el té rõ fi ze té si mó dot az aján lat ké rõ nem
tud el fo gad ni.

Aján lat ké rõ elõ le get nem fi zet.

III.1.3) A kö zös aján la tot te võ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó
gaz da sá gi tár sa ság, illetve jo gi sze mély (adott eset ben): –

III.2) RÉSZ VÉ TE LI FEL TÉ TE LEK

III.2.1) Az aján lat te võ/rész vé tel re je lent ke zõ sze mé lyes
hely ze té re vo nat ko zó ada tok (ki zá ró okok), to váb bá a mi ni má -
li san meg kö ve telt pénz ügyi és gaz da sá gi, va la mint mû sza ki,
illetve szak mai al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok,
az al kal mas sá got ki zá ró té nye zõk

– Az el já rás ban nem le het aján lat te võ, vagy az ál ta la a Kbt.
71. § (1) be kez dés b) pont ja alap ján a köz be szer zés ér té -
ké nek 10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí -
vánt al vál lal ko zó, akik ese té ben a Kbt. 60. § (1) be kez dés, 
61. § (1) be kez dés d) pont ja és a 62. § (1) be kez dé se i ben
fel so rolt ki zá ró okok fenn áll nak.

– Ha aján lat te võ fõ szám la ve ze tõ pénz in té ze ti iga zo lá sa
alap ján a szám lá ján 2003. év ben ket tõ nél több al ka lom -
mal volt 60 na pot meg ha la dó idõ tar ta mú sor ban ál lás, va -
la mint a szám la for ga lom nagy ság rend je nem éri el a nyolc 
szám je gyet.

– Ha aján lat te võ nek az elõ zõ két év ben (2002., 2003.) a
köz be szer zés tár gyát ké pe zõ ter mé kek el adá sá ból ere dõ
ár be vé te le nem éri el a két év ben össze sen az aján la tá nak
össz ér té ket.

– Ha aján lat te võ a Kbt. 67. § (1) be kez dés a) pont ja sze rint
az elõ zõ két év ben (2002., 2003. év) az ál ta la meg pá lyáz ni 
kí vánt rész aján la ti kör re vo nat ko zó an össze sen 3 szál lí tá -
si re fe ren ci át be mu tat ni nem tu d.

III.2.1.1) Jo gi hely zet (ki zá ró okok) – a meg kö ve telt iga zo -
lá si mód

– Az aján lat te võ nek és az ál ta la a Kbt. 71. § (1) be kez dés
b) pont ja alap ján a köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t meg -
ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó aján -
la tá ban a Kbt. 63. § (1)–(4) be kez dés sze rint kell iga zol -
nia, il le tõ leg nyi lat koz nia, hogy nem tar to zik a Kbt. 60. §
(1) be kez dé sé nek ha tá lya alá.
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– A Kbt. 63. § (2) be kez dés d) pont ja alap ján aján lat te võ nek 
és az ál ta la a köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó nak az aján -
lat té te li ha tár idõ le jár tá nak nap já tól szá mí tott 60 nap nál
nem ré geb ben ki ál lí tott ere de ti vagy köz jegy zõ ál tal hi te -
le sí tett cég ki vo nat tal, ki vo nat tal vagy iga zo lás sal kell iga -
zol nia, hogy nem tar to zik a Kbt. 61. § (1) be kez dés
d) pont já nak ha tá lya alá. (Fel hív juk aján lat te võ fi gyel mét, 
hogy a 60 nap a cég ki vo nat, ki vo nat vagy iga zo lás kel té re
vo nat ko zik és nem a hi te le sí tés dá tu má ra.)

III.2.1.2) Pénz ügyi és gaz da sá gi al kal mas ság – a meg kö ve -
telt iga zo lá si mód

– A Kbt. 66. § (1) be kez dés a) pont sze rint az aján lat te võ -
nek az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá tól szá mí tott 60 nap nál
nem ré geb bi fõ szám la ve ze tõ pénz in té ze ti nyi lat ko za ta ar -
ról, hogy:
– mi ó ta ve ze ti az aján lat te võ bank szám lá ját,
– szám lá ján 2003. év ben sor ban ál lás elõ for dult-e, ha

igen hány szor és mi lyen idõ tar tam mal,
– 2003. évi szám la for ga lom nagy ság rend je.

– Az aján lat te võ nyújt son be nyi lat ko za tot a Kbt. 66. §
(1) be kez dés c) pont ja alap ján, mely tar tal maz za az aján -
lat te võ elõ zõ két évi (2002., 2003.) tel jes for gal má ról és
ugyan ezen idõ szak ban a köz be szer zés tár gyá nak for gal -
má ról szóló ada ta it az ál ta la meg pá lyáz ni kí vánt rész aján -
la ti kör(ök) vo nat ko zá sá ban.

III.2.1.3) Mû sza ki, illetve szak mai al kal mas ság – a meg kö -
ve telt iga zo lá si mód

– A Kbt. 67. § (1) be kez dés a) pont ja ér tel mé ben aján lat te -
võ nek az elõ zõ 2 év ben (2002., 2003. év) tel je sí tett szál lí -
tá sa i nak is mer te té se az ál ta la meg pá lyáz ni kí vánt rész -
aján la ti kö rök ben sze rep lõ ter mé kek szál lí tá sá ra vo nat ko -
zó an (az el len szol gál ta tás össze ge, a tel je sí tés ide je, a
szer zõ dést kö tõ má sik fél meg ne ve zé sé vel). A re fe ren ci át
a Kbt. 68. § (1) be kez dés sze rint kell iga zol nia.

III.2.1.4) Egyéb in for má ci ók (adott eset ben): –

III.3) SZOL GÁL TA TÁS MEG REN DE LÉS RE IRÁ NYU LÓ
SZER ZÕ DÉ SEK RE VO NAT KO ZÓ KÜ LÖN LE GES FEL -
TÉ TE LEK

III.3.1) A szol gál ta tás tel je sí té se egy bi zo nyos fog lal ko zás -
hoz (kép zett ség hez) van-e köt ve?: –

NEM: –
IGEN: –
Ha igen, a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zés re tör té nõ hi -

vat ko zás: –

III.3.2) A szer ve ze tek nek kö zöl ni ük kell-e a szol gál ta tás tel -
je sí té sé ben sze mé lye sen köz re mû kö dõ ter mé sze tes sze mé lyek
ne vét és kép zett sé gét?: –

NEM: –
IGEN: –

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA

IV.1.1) A köz be szer zé si tör vény VI. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén

Nyílt: X
Meg hí vá sos: –
Tár gya lá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –

IV.1.2) A köz be szer zé si tör vény VII. fe je ze te sze rin ti el já rás 
ese tén

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Tár gya lá sos: –

IV.1.3) Meg tör tént-e a rész vé tel re je lent ke zõk ki vá lasz tá sa,
meg je lö lé se? (csak tár gya lá sos el já rás ese tén, adott eset ben)

NEM: –
IGEN: –
Ha igen, a rész le tes in for má ci ó kat az Egyéb in for má ci ók kö -

ré ben kell meg ad ni (VI. sza kasz)

IV.1.4) A IV.1.1) pont sze rin ti tár gya lá sos, illetve gyor sí tott
el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa (adott eset ben): –

IV.1.5) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó ko ráb bi köz zé té tel
(adott eset ben): –

IV.1.5.1) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó elõ ze tes össze sí -
tett tá jé koz ta tó (adott eset ben): –

IV.1.6) Az aján lat té tel re fel hí van dó je lent ke zõk lét szá ma
vagy ke ret szá ma (adott eset ben): –

Lét szám:  vagy: mi ni mum  / ma xi mum 

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
(A) A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: X
vagy:
(B) Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat: –
B1) A kö vet ke zõ rész szem pon tok és súly szá mok alap ján: –

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám

25182/04–10/74

IV.3.2) A do ku men tá ció be szer zé sé nek fel té te lei (adott eset -
ben)

A do ku men tá ció be szer zé sé nek ha tár ide je:  2004/12/15
(év/hó/nap)
Idõ pont: 11.00 óra
Ár (adott eset ben): 100 000  + áfa = 125 000
Pénz nem: HUF 
A fi ze tés fel té te lei és mód ja: a do ku men tá ció meg vá sá rol ha tó

át uta lás sal az aján lat ké rõ Ma gyar Ál lam kincs tár nál ve ze tettt HM 
1. TPSZI-BH 10023002-01780808 szá mú szám lá já ra, vagy
csek ken tör té nõ be fi ze tés sel (csek ket az aján lat ké rõ biz to sí t). Az
át uta lá si meg bí zás kül de mény ro va tá ban az el já rás azo no sí tót fe l
kell tün tet ni. Az átu a lás vagy be fi ze tés iga zo lá sa az át vé tel fel té -
te le. A csekk szel vény rõl, illetve az uta lá si iga zo lás ról az át adás
al kal má val má so la tot nem ál l mó dunk ban ké szí te ni. A be fi ze tés
iga zo lá sa ként, a be fi ze tett összeg rõl, az aján lat ké rõ két hé ten be -
lül, szám lát kül d az aján lat te võk ré szé re.

A do ku men tá ció ren del ke zés re bo csá tá sá nak mód ja: a do ku -
men tá ció meg vá sá rol ha tó te le fa xon le adott igény lés után, mely
igény lés tar tal maz za az aján lat te võ pon tos ne vét, te lep he lyét,
te le fon- és fax szá mát, bank szám la szá mát, adó szá mát. A do ku -
men tá ció meg vá sá rol ha tó hét fõ tõl csü tör tö kig 8.00–16.00-ig,
pén te ken 8.00–13.00-ig az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá nak nap -
ján 11.00 órá ig.

IV.3.3) Az aján lat té te li ha tár idõ vagy a rész vé te li ha tár idõ
(at tól füg gõ en, hogy nyílt, meg hí vá sos vagy tár gya lá sos el já -
rás ra ke rül sor)

2004/12/05  (a hir det mény fel adá sá tól szá mít va)
Idõ pont: 11.00 óra
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IV.3.4) Az aján lat té te li fel hí vás meg kül dé se a ki vá lasz tott
je lent ke zõk ré szé re (meg hí vá sos és tár gya lá sos el já rás ese tén)

Ter ve zett dá tum / / -ig (év/hó/nap)

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aján la tok vagy a 
rész vé te li je lent ke zé sek be nyújt ha tók

Ma gyar, jog ha tás ki zá ró lag a ma gyar nyel vû nyi lat ko za tok -
hoz, do ku men tu mok hoz fû zõ dik. Az aján lat te võ a nem ma gyar
nyel ven ké szült ok má nyok ról ma gyar nyel vû „fe le lõs” for dí -
tást kö te les csa tol ni köz vet le nül a nem ma gyar nyel ven ké szült
ok mányt kö ve tõ en. Az aján lat ké rõ a „fe le lõs” for dí tás alatt azt
ér ti, hogy az adott for dí tás vagy hi va ta los for dí tó ké szí tet te és
azt meg fe le lõ mó don hi te le sí tet te, vagy az aján lat te võ ké szí tet -
te és cég sze rû alá írás sal hi te le sí tet te, de tar tal má ért mind két
eset ben az aján lat te võ fe le lõs.

IV.3.6) Az aján la ti kö tött ség mi ni má lis idõ tar ta ma (nyílt el -
já rás ese tén; ki vé ve a köz be szer zé si tör vény 254. §-a, illetve
283. §-a sze rin ti tár gya lás kez de mé nye zé se ese té ben)

/ / -ig (év/hó/nap) vagy:
 hó nap és/vagy 70 nap 

(az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá tól szá mít va)

IV.3.7) Az aján la tok vagy a rész vé te li je lent ke zé sek fel bon -
tá sá nak fel té te lei (at tól füg gõ en, hogy nyílt, meg hí vá sos vagy
tár gya lá sos el já rás ra ke rül sor): –

IV.3.7.1) Az aján la tok vagy a rész vé te li je lent ke zé sek fel -
bon tá sán je len lét re jo go sult sze mé lyek

A Kbt. 80. § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott sze mé lyek

IV.3.7.2) Dá tum, idõ pont, hely
Dá tum: 2004/12/15
Idõ pont: 11.00 óra
Hely: HM BBBH 1101 Bu da pest, Sal gó tar já ni út 18.

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X
IGEN: –

VI.2) ADOTT ESET BEN KÉR JÜK FEL TÜN TET NI,
HOGY A KÖZ BE SZER ZÉS IS MÉT LÕ DÕ JEL LE GÛ-E
ÉS A TO VÁB BI HIR DET MÉ NYEK KÖZ ZÉ TÉ TE LÉ NEK 
TER VE ZETT IDE JÉT: – 

VI.3) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: X
IGEN: –
Ha igen, kér jük fel tün tet ni a pro jekt/prog ram ne vét és bár -

mely egyéb hasz nál ha tó hi vat ko zá si ada tot

VI.4) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK
1) A hi ány pót lás le he tõ sé ge vagy annak ki zá rá sa: aján lat ké -

rõ a hi ány pót lás le he tõ sé gét nem biz to sít ja.
2) Nyílt el já rás ese tén az ered mény hir de tés idõ pont ja és a

szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja: 2005/01/14, 11.00 óra.
A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja: 2005/01/24, 11.00 óra.
3) A két sza kasz ból ál ló el já rás ese tén a rész vé te li sza kasz

ered mény hir de té si idõ pont ja: –
4) Az aján la ti do ku men tá ció meg vá sár lá sa az ér vé nyes aján -

lat té tel fel té te le.
– Aján lat te võ nyi lat koz zon a Kbt. 71. § (1) be kez dés

b) pont ja alap ján a köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t meg -
ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ról
vagy azok nem lé té rõl.

– A Kbt. 91. § (2) be kez dé se alap ján aján lat ké rõ ki kö ti,
hogy a nyer tes aján lat te võ vissza lé pé se ese tén a szer zõ -
dést a kö vet ke zõ leg ked ve zõbb aján la tot te võ vel kö ti
meg, amennyi ben a nyer test kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la -
tot te võ az ered mény hir de té sen ki hir de tés re ke rül.

– Aján lat te võk nek nyi lat ko za tot kell be csa tol ni uk ar ról,
hogy a köz be szer zé si el já rás nyer te se ként ele get tesz nek a 
HM tár ca ter mék ko di fi ká ci ós te vé keny sé gé nek vég re haj -
tá sá hoz szük sé ges, az ál ta luk szál lí tott ter mé kek azo no sí -
tá sát szol gá ló adat szol gál ta tás nak a do ku men tá ci ó ban,
szer zõ dés ben meg ha tá ro zot tak sze rint és a ter mék azo no -
sí tás hoz szük sé ges do ku men tá ci ót az aján lat ké rõ ren del -
ke zé sé re bo csát ják.

– Aján lat te võ nyi lat koz zon ar ról, hogy az aján lat te võ és a
gyár tó ren del ke zik-e NA TO Ke res ke del mi és Kor mány -
za ti Cég Kód dal, illetve amennyi ben nem ren del ke zik, ak -
kor vál lal ja a meg szer zés hez szük sé ges adat szol gál ta tá si
kö te le zett sé get.

– Aján lat te võ nyi lat koz zon ar ra vo nat ko zó an, hogy az aján -
la ti do ku men tá ci ó ban rög zí tett mû sza ki pa ra mé te rek nek
meg fe lel nek az ál ta la aján lat ba ho zott ter mé kek, va la mint
ar ról, hogy az aján la ti fel hí vás és do ku men tá ció kö ve tel -
mé nye it el fo gad ja.

– Aján lat te võ nyi lat koz zon, hogy a sza va tos sá gi idõ höz kö -
tött kész le tek le já ra ti ide je a le szál lí tás tól szá mí tott mi ni -
mum 18 hó nap.

– Aján lat te võ csa tol ja be aján la tá ba az ál ta la meg pá lyáz ni
kí vánt rész aján la ti kör ben sze rep lõ anya gok ra vo nat ko zó
OR KI ál tal ki adott ha tó sá gi for ga lom ba ho za ta li en ge dély 
ere de ti vagy köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett má so la ti pél dá -
nyát. (Aján lat ké rõ az OR KI en ge déllyel egy te kin tet alá
esõ do ku men tum nak fo gad ja el, ha az aján lat te võ a
47/1999. (X. 6.) EüM. ren de let ben elõ írt mi nõ sé gi/ meg -
fe le lõ sé gi ta nú sít vá nyá nak meg fe le lõ en nyújt ja be aján la -
tát.)

– Aján lat te võ biz to sít sa, hogy az ál ta la aján lat ba ho zott
anya gok az aján lat ba be csa tolt ha tó sá gi en ge dé lyek ben
sze rep lõ anya gok kal biz ton ság gal azo no sít ha tók le gye -
nek. Ha a be nyúj tott ha tás ági en ge dé lyek nem azo no sít ha -
tók egy ér tel mû en az aján lat ban sze rep lõ ter mé kek kel, az
az aján lat ér vény te len sé gét von ja ma ga után az adott rész -
aján la ti kö rök te kin te té ben!

– Aján lat te võ nyi lat koz zon ar ra vo nat ko zó an, hogy a be csa -
tolt cég ki vo nat sze rint, mely te vé keny sé gi kör alap ján
foly tat ja te vé keny sé gét. Aján lat te võ aján la ta ér vény te len, 
amennyi ben az aján lat hoz csa tolt cég ki vo nat sze rint a
szer zõ dés tel je sí té sé hez szük sé ges te vé keny sé gi kör rel
nem ren del ke zik.

– Az aján lat te võ nyi lat koz zon ar ra vo nat ko zó an, mely
pénz in té ze tek ve ze tik szám lá it, és kü lön nyi lat ko zat ban
ne vez ze meg a fõ szám la ve ze tõ pénz in té ze tét.

– Fen ti nyi lat ko za tok hi á nyá ban az aján lat ér vény te len!
– Az el já rás azo no sí tó ja: 25182/04–10/74.
– Az el já rás azo no sí tót az aján la ton, és va la mennyi – az el -

já rás hoz tar to zó – do ku men tu mon az aján lat te võk tün tes -
sék fe l.

– Az el já rás nyelv e ma gyar, jog ha tás ki zá ró lag a ma gyar
nyel vû nyi lat ko za tok hoz, do ku men tu mok hoz fû zõ dik.

VI.5) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA: 
2004/10/22 (év/hó/nap)



A. MEL LÉK LET

1.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN 
SZE REZ HE TÕK BE: –

1.3) A DO KU MEN TÁ CIÓ A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN SZE -
REZ HE TÕ BE
Szer ve zet: Hon vé del mi Mi nisz té rium 
Be szer zé si és Biz ton sá gi Be ru há zá si Hi va tal
Cím zett: Rá kó czi Csil la szá za dos
Cím: Sal gó tar já ni út 18.
Pos tai irá nyí tó szám: 1101
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 433-8011
Te le fax: 433-8007
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

1.4) AZ AJÁN LA TO KAT/RÉSZ VÉ TE LI JE LENT KE ZÉ -
SE KET A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL BE NYÚJ TA NI: –

B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CI ÓK

A RÉSZ szá ma: 1.
1) Nó menk la tú ra

1.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
33.14.18.10-1
To váb bi tár gyak: –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

1.2) Egyéb vo nat ko zó nó menk la tú ra (CPA/NA CE/CPC): –
2) A rész meg ha tá ro zá sa: Kap szu lás amal gám. Az aján la ti

fel hí vás II.2.1) pont já nak 1. szá mú rész cso port ja.

3) Mennyi ség: 
Amal gá mok
– ter mék kör sorsz.: 1.
– ter mék meg ne ve zés: kap szu lás amal gám
– mennyi ség: 60 do boz

4) El té rõ kez dé si/tel je sí té si ha tár idõ fel tün te té se (adott eset -
ben):

Kez dés / /  (év/hó/nap)
tel je sí tés / /  (év/hó/nap)

A RÉSZ szá ma: 2.
1) Nó menk la tú ra

1.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
33.14.18.10-1
To váb bi tár gyak: –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

1.2) Egyéb vo nat ko zó nó menk la tú ra (CPA/NA CE/CPC): –
2) A rész meg ha tá ro zá sa: Gyö kér tö mõ anya gok. Az aján la ti

fel hí vás II.2.1) pont já nak 2. szá mú rész cso port ja.

3) Mennyi ség: 
– ter mék kör sorsz.: 2.

– ter mék meg ne ve zés: szén szá las pul pá ris csap rend szer
elõ fú rók kal és ra gasz tó val, sav val, res ta u rá ci ós kész let tel

– mennyi ség: 40 kész let

4) El té rõ kez dé si/tel je sí té si ha tár idõ fel tün te té se (adott eset -
ben):

Kez dés / /  (év/hó/nap) /
tel je sí tés / /  (év/hó/nap)

A RÉSZ szá ma: 3.
1) Nó menk la tú ra

1.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
33.13.40.00-8
To váb bi tár gyak: –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

1.2) Egyéb vo nat ko zó nó menk la tú ra (CPA/NA CE/CPC): –
2) A rész meg ha tá ro zá sa: Gyö kér tö mõ anya gok. Az aján la ti

fel hí vás II.2.1) pont já nak 3. szá mú rész cso port ja.

3) Mennyi ség: 
– ter mék kör sorsz.: 3.
– ter mék meg ne ve zés: gyö kér tö mõ
– mennyi ség: 30 db

4) El té rõ kez dé si/tel je sí té si ha tár idõ fel tün te té se (adott eset -
ben):

Kez dés / /  (év/hó/nap) /
tel je sí tés / /  (év/hó/nap)

A RÉSZ szá ma: 4.
1) Nó menk la tú ra

1.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
33.14.18.10-1
To váb bi tár gyak: –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

1.2) Egyéb vo nat ko zó nó menk la tú ra (CPA/NA CE/CPC): –
2) A rész meg ha tá ro zá sa: Gyö kér tö mõ anya gok. Az aján la ti

fel hí vás II.2.1) pont já nak 4. szá mú rész cso port ja.

3) Mennyi ség: 
– ter mék kör sorsz.: 4.
– ter mék meg ne ve zés: po lya mi de re sin den tin ecse te lõ
– mennyi ség: 50 do boz
4) El té rõ kez dé si/tel je sí té si ha tár idõ fel tün te té se (adott eset -

ben):
Kez dés / /  (év/hó/nap) /
tel je sí tés / /  (év/hó/nap)

A RÉSZ szá ma: 5.
1) Nó menk la tú ra

1.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
33.13.40.00-8
To váb bi tár gyak: –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

1.2) Egyéb vo nat ko zó nó menk la tú ra (CPA/NA CE/CPC): –
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2) A rész meg ha tá ro zá sa: Gyö kér tö mõ anya gok. Az aján la ti
fel hí vás II.2.1) pont já nak 5. szá mú rész cso port ja.

3) Mennyi ség: 
– ter mék kör sorsz.: 5.
– ter mék meg ne ve zés: gyö kér tö mõ anyag fer tõt le ní tõ ha tás sal
– mennyi ség: 50 do boz

4) El té rõ kez dé si/tel je sí té si ha tár idõ fel tün te té se (adott eset -
ben):

Kez dés / /  (év/hó/nap) /
tel je sí tés / /  (év/hó/nap)

A RÉSZ szá ma: 6.
1) Nó menk la tú ra

1.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
33.14.18.10-1
To váb bi tár gyak: –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

1.2) Egyéb vo nat ko zó nó menk la tú ra (CPA/NACE/CPC): –
2) A rész meg ha tá ro zá sa: Gla si o no mer ce men tek és se géd -

anya ga ik (to váb bi ak ban GIC). Az aján la ti fel hí vás II.2.1) pont -
já nak 6. szá mú rész cso port ja.

3) Mennyi ség: 
– ter mék kör sorsz.: 6.
– ter mék meg ne ve zés: fény re kö tõ kom po mer alá bé le lõ

anyag
– mennyi ség: 80 do boz

4) El té rõ kez dé si/tel je sí té si ha tár idõ fel tün te té se (adott eset -
ben):

Kez dés / /  (év/hó/nap) /
tel je sí tés / /  (év/hó/nap)

A RÉSZ szá ma: 7.
1) Nó menk la tú ra

1.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
33.13.30.00-1
To váb bi tár gyak: –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –
1.2) Egyéb vo nat ko zó nó menk la tú ra (CPA/NACE/CPC): –
2) A rész meg ha tá ro zá sa: Le nyo mat anya gok. Az aján la ti

fel hí vás II.2.1) pont já nak 7. szá mú rész cso port ja.

3) Mennyi ség: 
– ter mék kör sorsz.: 7.
– ter mék meg ne ve zés: le nyo mat anyag an ta go nis tá hoz
– mennyi ség: 140 do boz

4) El té rõ kez dé si/tel je sí té si ha tár idõ fel tün te té se (adott eset -
ben):

Kez dés / /  (év/hó/nap) /
tel je sí tés / /  (év/hó/nap)

A RÉSZ szá ma: 8.
1) Nó menk la tú ra

1.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
33.13.30.00-1

To váb bi tár gyak: –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

1.2) Egyéb vo nat ko zó nó menk la tú ra (CPA/NA CE/CPC): –
2) A rész meg ha tá ro zá sa: Le nyo mat anya gok. Az aján la ti

fel hí vás II.2.1) pont já nak 8. szá mú rész cso port ja.

3) Mennyi ség: 
– ter mék kör sorsz.: 8.
– ter mék meg ne ve zés: C-szi li kon, kö ze pes kon zisz ten ci á jú, 

ka ta li zá tor ral
– mennyi ség: 300 do boz

4) El té rõ kez dé si/tel je sí té si ha tár idõ fel tün te té se (adott eset -
ben):

Kez dés / /  (év/hó/nap) /
tel je sí tés / /  (év/hó/nap)

A RÉSZ szá ma: 9.
1) Nó menk la tú ra

1.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
33.13.30.00-1
To váb bi tár gyak: –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

1.2) Egyéb vo nat ko zó nó menk la tú ra (CPA/NA CE/CPC): –
2) A rész meg ha tá ro zá sa: Le nyo mat anya gok. Az aján la ti

fel hí vás II.2.1) pont já nak 9. szá mú rész cso port ja

3) Mennyi ség: 
– ter mék kör sorsz.: 9.
– ter mék meg ne ve zés: le nyo mat anyag le nyo mat vé tel hez
– mennyi ség: 100 do boz

4) El té rõ kez dé si/tel je sí té si ha tár idõ fel tün te té se (adott eset -
ben):

Kez dés / /  (év/hó/nap) /
tel je sí tés / /  (év/hó/nap)

A RÉSZ szá ma: 10.
1) Nó menk la tú ra

1.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
33.13.30.00-1
To váb bi tár gyak: –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

1.2) Egyéb vo nat ko zó nó menk la tú ra (CPA/NA CE/CPC): –
2) A rész meg ha tá ro zá sa: Le nyo mat anya gok. Az aján la ti

fel hí vás II.2.1) pont já nak 10. szá mú rész cso port ja.

3) Mennyi ség: 
– ter mék kör sorsz.: 10.
– ter mék meg ne ve zés: kö ze pes kon zisz ten ci á jú kor rek ci ós

C-szi li kon ka ta li zá tor ral
– mennyi ség: 100 do boz

4) El té rõ kez dé si/tel je sí té si ha tár idõ fel tün te té se (adott eset -
ben):

Kez dés / /  (év/hó/nap) /
tel je sí tés / /  (év/hó/nap)
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A RÉSZ szá ma: 11.
1) Nó menk la tú ra

1.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
33.13.30.00-1
To váb bi tár gyak: –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

1.2) Egyéb vo nat ko zó nó menk la tú ra (CPA/NA CE/CPC): –
2) A rész meg ha tá ro zá sa: Le nyo mat anya gok. Az aján la ti

fel hí vás II.2.1) pont já nak 11. szá mú rész cso port ja.

3) Mennyi ség: 
– ter mék kör sorsz.: 11.
– ter mék meg ne ve zés: hí gan fo lyó kor rek ci ós C-szi li kon,

ka ta li zá tor ral
– mennyi ség: 100 do boz
– ter mék meg ne ve zés: pu ha, kor rek ci ós C-szi li kon, ka ta li -

zá tor ral
– mennyi ség: 100 do boz
– ter mék meg ne ve zés: C-szi li kon alap le nyo mat, ka ta li zá -

tor ral* (a 11-es sor szám alatt sze rep lõ el sõ két té tel kom -
pa ti bi lis le gyen a *-ga l je lölt har ma dik té tel lel)

– mennyi ség: 80 do boz

4) El té rõ kez dé si/tel je sí té si ha tár idõ fel tün te té se (adott eset -
ben):

Kez dés / /  (év/hó/nap) /
tel je sí tés / /  (év/hó/nap)

A RÉSZ szá ma: 12.
1) Nó menk la tú ra

1.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
33.13.30.00-1
To váb bi tár gyak: –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

1.2) Egyéb vo nat ko zó nó menk la tú ra (CPA/NA CE/CPC): –
2) A rész meg ha tá ro zá sa: Le nyo mat anya gok. Az aján la ti

fel hí vás II.2.1) pont já nak 12. szá mú rész cso port ja.

3) Mennyi ség: 
– ter mék kör sorsz.: 12.
– ter mék meg ne ve zés: C-szi li kon, kö ze pes kon zisz te ná ci á -

jú, ka ta li zá tor ral
– mennyi ség: 100 do boz

4) El té rõ kez dé si/tel je sí té si ha tár idõ fel tün te té se (adott eset -
ben):

Kez dés / /  (év/hó/nap) /
tel je sí tés / /  (év/hó/nap)

A RÉSZ szá ma: 13.
1) Nó menk la tú ra

1.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
33.14.18.00-8
To váb bi tár gyak: –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

1.2) Egyéb vo nat ko zó nó menk la tú ra (CPA/NA CE/CPC): –
2) A rész meg ha tá ro zá sa: Híd- és ko ro na ra gasz tó anya gok,

ide ig le nes híd- és ko ro na anya gok, ko ro na fel vá gók. Az aján la ti
fel hí vás II.2.1) pont já ban 13. szá mú rész cso port ja.

3) Mennyi ség: 
– ter mék kör sorsz.: 13.
– ter mék meg ne ve zés: ide ig le nes ko ro na kész let
– mennyi ség: 100 kész let

4) El té rõ kez dé si/tel je sí té si ha tár idõ fel tün te té se (adott eset -
ben):

Kez dés / /  (év/hó/nap) /
tel je sí tés / /  (év/hó/nap)

A RÉSZ szá ma: 14.
1) Nó menk la tú ra

1.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
33.14.18.10-1
To váb bi tár gyak: –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

1.2) Egyéb vo nat ko zó nó menk la tú ra (CPA/NA CE/CPC): –
2) A rész meg ha tá ro zá sa: Fog tö mõ anya gok és se géd anya -

gok. Az aján la ti fel hí vás II.2.1) pont já nak 14. szá mú rész cso -
port ja.

3) Mennyi ség: 
– ter mék kör sorsz.: 14.
– ter mék meg ne ve zés: fo to po li mer 14 szí nû + 2 sav + 2

bond
– mennyi ség: 80 do boz
– ter mék meg ne ve zés: fo to po li mer 4 szí nû + 1 sav + 1 bond
– mennyi ség: 80 do boz

4) El té rõ kez dé si/tel je sí té si ha tár idõ fel tün te té se (adott eset -
ben):

Kez dés / /  (év/hó/nap) /
tel je sí tés / /  (év/hó/nap)

A RÉSZ szá ma: 15.
1) Nó menk la tú ra

1.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
33.14.18.10-1
To váb bi tár gyak: –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

1.2) Egyéb vo nat ko zó nó menk la tú ra (CPA/NA CE/CPC): –
2) A rész meg ha tá ro zá sa: Alá bé le lõ tö més hez. Az aján la ti

fel hí vás II.2.1) pont já nak 15. szá mú rész cso port ja.

3) Mennyi ség: 
– ter mék kör sorsz.: 15.
– ter mék meg ne ve zés: alá bé le lõ tö més hez
– mennyi ség: 100 do boz

4) El té rõ kez dé si/tel je sí té si ha tár idõ fel tün te té se (adott eset -
ben):

Kez dés / /  (év/hó/nap) /
tel je sí tés / /  (év/hó/nap)
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A RÉSZ szá ma: 16.
1) Nó menk la tú ra

1.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
33.14.18.10-1
To váb bi tár gyak: –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

1.2) Egyéb vo nat ko zó nó menk la tú ra (CPA/NA CE/CPC): –
2) A rész meg ha tá ro zá sa: Fo lyé kony com po si te tö mõ anyag. 

Az aján la ti fel hí vás II.2.1) pont já nak 16. szá mú rész cso port ja.

3) Mennyi ség: 
– ter mék kör sorsz.: 16.
– ter mék meg ne ve zés: fo lyé kony com po si te tö mõ anyag
– mennyi ség: 60 db

4) El té rõ kez dé si/tel je sí té si ha tár idõ fel tün te té se (adott eset -
ben):

Kez dés / /  (év/hó/nap) /
tel je sí tés / /  (év/hó/nap)

A RÉSZ szá ma: 17.
1) Nó menk la tú ra

1.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
33.13.15.10-5
To váb bi tár gyak: –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

1.2) Egyéb vo nat ko zó nó menk la tú ra (CPA/NA CE/CPC): –
2) A rész meg ha tá ro zá sa: Gyé mánt for gó esz kö zök. Az aján -

la ti fel hí vás II.2.1) pont já nak 17. szá mú rész cso port ja.

3) Mennyi ség: 
– ter mék kör sorsz.: 17.
– ter mék meg ne ve zés: gyé mánt FG fú rók, me lyek két ré teg

egy más ba gal va ni zált (du al gyé mánt) gyé mán tot tar tal maz -
nak, gyé mánt szem cse nagy ság 105–125 mik ron, vib rá ci ó -
men tes, max. for gá si se bes sé ge 300 000–450 000 r. p. m.

– mennyi ség: 4090 db

4) El té rõ kez dé si/tel je sí té si ha tár idõ fel tün te té se (adott eset -
ben):

Kez dés / /  (év/hó/nap) /
tel je sí tés / /  (év/hó/nap)

A RÉSZ szá ma: 18.
1) Nó menk la tú ra

1.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
33.13.15.10-5
To váb bi tár gyak: –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

1.2) Egyéb vo nat ko zó nó menk la tú ra (CPA/NA CE/CPC): –
2) A rész meg ha tá ro zá sa: Gyé mánt for gó esz kö zök. Az aján -

la ti fel hí vás II.2.1) pont já nak 18. szá mú rész cso port ja.

3) Mennyi ség: 
– ter mék kör sorsz.: 18.

– ter mék meg ne ve zés: 8 db-os la ser-cut ted gyé mánt fú ró FG 
set, ahol a ho rony spi rá lis le fu tá sú, a be mart rész bõl a gyé -
mánt ki van vág va, és amely kész let az aláb bi for mák ból
van össze rak va au to klá voz ha tó

– mennyi ség: tar tó ban szál lít va, kész le ten ként, 100 kész let

4) El té rõ kez dé si/tel je sí té si ha tár idõ fel tün te té se (adott eset -
ben):

Kez dés / /  (év/hó/nap) /
tel je sí tés / /  (év/hó/nap)

A RÉSZ szá ma: 19.
1) Nó menk la tú ra

1.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
33.13.40.10-8
To váb bi tár gyak: –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

1.2) Egyéb vo nat ko zó nó menk la tú ra (CPA/NA CE/CPC): –
2) A rész meg ha tá ro zá sa: Pra xis se géd anya gok. Az aján la ti

fel hí vás II.2.1) pont já nak 19. szá mú rész cso port ja.

3) Mennyi ség: 
– ter mék kör sorsz.: 19.
– ter mék meg ne ve zés: Gut ta per cha po én (45–80)
– mennyi ség: 100 do boz

4) El té rõ kez dé si/tel je sí té si ha tár idõ fel tün te té se (adott eset -
ben):

Kez dés / /  (év/hó/nap) /
tel je sí tés / /  (év/hó/nap)

A RÉSZ szá ma: 20.
1) Nó menk la tú ra

1.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
33.13.40.00-8
To váb bi tár gyak: –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

1.2) Egyéb vo nat ko zó nó menk la tú ra (CPA/NA CE/CPC): –
2) A rész meg ha tá ro zá sa: En do don tia. Az aján la ti fel hí vás

II.2.1) pont já nak 20. szá mú rész cso port ja.

3) Mennyi ség: 
– ter mék kör sorsz.: 20.
– ter mék meg ne ve zés: Kerr kéz i 1–6
– mennyi ség: 100 do boz
4) El té rõ kez dé si/tel je sí té si ha tár idõ fel tün te té se (adott eset -

ben):
Kez dés / /  (év/hó/nap) /
tel je sí tés / /  (év/hó/nap)

A RÉSZ szá ma: 21.
1) Nó menk la tú ra

1.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
33.13.40.00-8
To váb bi tár gyak: –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –
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1.2) Egyéb vo nat ko zó nó menk la tú ra (CPA/NA CE/CPC): –
2) A rész meg ha tá ro zá sa: Pra xis se géd anya gok. Az aján la ti

fel hí vás II.2.1) pont já nak 21. szá mú rész cso port ja.

3) Mennyi ség: 
– ter mék kör sorsz.: 21.
– ter mék meg ne ve zés: Kerr kéz i 7–12
– mennyi ség: 200 do boz

4) El té rõ kez dé si/tel je sí té si ha tár idõ fel tün te té se (adott eset -
ben):

Kez dés / /  (év/hó/nap) /
tel je sí tés / /  (év/hó/nap)

A RÉSZ szá ma: 22.
1) Nó menk la tú ra

1.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
33.13.40.00-8
To váb bi tár gyak: –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

1.2) Egyéb vo nat ko zó nó menk la tú ra (CPA/NA CE/CPC): –
2) A rész meg ha tá ro zá sa: Pra xis se géd anya gok. Az aján la ti

fel hí vás II.2.1) pont já nak 22. szá mú rész cso port ja.

3) Mennyi ség: 
– ter mék kör sorsz.: 22.
– ter mék meg ne ve zés: Hedström 1–6
– mennyi ség: 100 do boz

4) El té rõ kez dé si/tel je sí té si ha tár idõ fel tün te té se (adott eset -
ben):

Kez dés / /  (év/hó/nap) /
tel je sí tés / /  (év/hó/nap)

A RÉSZ szá ma: 23.
1) Nó menk la tú ra

1.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
33.13.40.00-8
To váb bi tár gyak: –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

1.2) Egyéb vo nat ko zó nó menk la tú ra (CPA/NA CE/CPC): –
2) A rész meg ha tá ro zá sa: Pra xis se géd anya gok. Az aján la ti

fel hí vás II.2.1) pont já nak 23. szá mú rész cso port ja.

3) Mennyi ség: 
– ter mék kör sorsz.: 23.
– ter mék meg ne ve zés: pa pír csúcs ve gyes sor ti ment
– mennyi ség: 500 do boz

4) El té rõ kez dé si/tel je sí té si ha tár idõ fel tün te té se (adott eset -
ben):

Kez dés / /  (év/hó/nap) /
tel je sí tés / /  (év/hó/nap)

A RÉSZ szá ma: 24.
1) Nó menk la tú ra

1.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
33.13.40.00-8

To váb bi tár gyak: –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

1.2) Egyéb vo nat ko zó nó menk la tú ra (CPA/NA CE/CPC): –
2) A rész meg ha tá ro zá sa: Pra xis se géd anya gok. Az aján la ti

fel hí vás II.21.) pont já nak 24. szá mú rész cso port ja.

3) Mennyi ség: 
– ter mék kör sorsz.: 24
– ter mék meg ne ve zés: Gut ta per cha-csúcs, ve gyes sor ti ment
– mennyi ség: 100 do boz

4) El té rõ kez dé si/tel je sí té si ha tár idõ fel tün te té se (adott eset -
ben):

Kez dés / /  (év/hó/nap) /
tel je sí tés / /  (év/hó/nap)

Jászberény Város Önkormányzata
ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására

(9193/2004)

Épí té si be ru há zás: X
Épí té si kon cesszió: –
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: –
Szol gál ta tá si kon cesszió: –

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍ ME
Szer ve zet: Jász be rény Vá ros Ön kor mány za ta
Cím zett: –
Cím: Le hel ve zér tér 18.
Pos tai irá nyí tó szám: 5100
Vá ros/Köz ség: Jász be rény
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 57/411-400
Te le fax: 57/411-248
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

I.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN
SZE REZ HE TÕK BE
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: –
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet: X

I.3) A DO KU MEN TÁ CIÓ A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN SZE -
REZ HE TÕ BE
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: –
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet: X
I.4) AZ AJÁN LA TO KAT/RÉSZ VÉ TE LI JE LENT KE ZÉ -
SE KET A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL BE NYÚJ TA NI
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: –
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet: X

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS

II.1.1) Épí té si be ru há zás ra irá nyuló szer zõ dés (épí té si be ru -
há zás ese tén)

Ki vi te le zés: X
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Ter ve zés és ki vi te le zés: –
Ki vi te le zés, bár mi lyen esz köz zel, mó don, az aján lat ké rõ ál -

tal meg ha tá ro zott  kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ en: –

II.1.4) Az el já rás ke ret meg ál la po dás meg kö té sé re irá -
nyul-e?

NEM: X
IGEN: –

II.1.5) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés
Jász be ré nyi Vá ro si Könyv tár bõ ví té se és át ala kí tá sa

II.1.6) A szer zõ dés meg ha tá ro zá sa/tár gya (a foly ta tás hoz
szük ség sze rint hasz nál jon to váb bi la po kat) 

Vál lal ko zá si szer zõ dés Jász be ré nyi Vá ro si Könyv tár bõ ví té -
se és át ala kí tá sa épí té si ki vi te le zé si mun kái:

A meg lé võ föld szint + 1 eme let ki ala kí tá sú épü let át épí té se
föld szint + ga lé ria + 1 eme let + te tõt eres ki ala kí tás sal. Be épí -
tett te rü let: 410 m2, hasz nos alap te rü let: 1257 m2.

II.1.7) A tel je sí tés he lye
Jász be rény, Ber csé nyi út 1.
NUTS-kód: –

II.1.8) Nó menk la tú ra

II.1.8.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
45.21.23.30-8
To váb bi tár gyak: 
45.11.11.00-9
45.26.26.50-2
45.31.31.00-5

II.1.9) Ré szek re tör té nõ aján lat té tel (a ré szek re vo nat ko zó
rész le tes in for má ci ók meg adá sá hoz a B. mel lék let bõl szük ség
sze rint több pél dány hasz nál ha tó)

NEM: X
IGEN: –

II.1.10) El fo gad ha tók-e vál to za tok (al ter na tív aján la tok)?
NEM: X
IGEN: –

II.2) A SZER ZÕ DÉS SZE RIN TI MENNYI SÉG

II.2.1) Tel jes mennyi ség (va la mennyi részt és op ci ót be le -
ért ve, adott eset ben)

Be épí tett te rü let 410 m2, hasz nos alap te rü let: 1257 m2.

II.2.2) Vé te li jog (op ció) (adott eset ben). Le írá sa és gya kor -
lá sá nak le het sé ges ide je (le he tõ ség sze rint): –

II.3) A SZER ZÕ DÉS IDÕ TAR TA MA VAGY A BE FE JE -
ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE
Kez dés / /   és/vagy 
be fe je zés 20054/12/10 (év/hó/nap)

III. SZA KASZ: JO GI, GAZ DA SÁ GI, PÉNZ ÜGYI ÉS
MÛ SZA KI IN FOR MÁ CI ÓK

III.1) A SZER ZÕ DÉS RE VO NAT KO ZÓ FEL TÉ TE LEK

III.1.1) A szer zõ dést biz to sí tó mel lék kö te le zett sé gek (adott
eset ben) 

Ké se del mi köt bér, meg hi ú su lá si köt bér a do ku men tá ci ó ban
meg ha tá ro zot tak sze rint.

III.1.2) Fõ fi nan szí ro zá si és fi ze té si fel té te lek és/vagy hi vat -
ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek re

Meg ren de lõ elõ le get nem biz to sí t, a tel je sí tés sel ará nyos
szám la(k), ki egyen lí té se át uta lás sal tör té nik, a kéz hez vé tel tõl
szá mí tott 30 na pon be lül.

III.1.3) A kö zös aján la tot te võ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó
gaz da sá gi tár sa ság, illetve jo gi sze mély (adott eset ben): –

III.2) RÉSZ VÉ TE LI FEL TÉ TE LEK

III.2.1) Az aján lat te võ sze mé lyes hely ze té re vo nat ko zó ada -
tok (ki zá ró okok), to váb bá a mi ni má li san meg kö ve telt pénz -
ügyi és gaz da sá gi, va la mint mû sza ki, illetve szak mai al kal mas -
ság meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok, az al kal mas sá got ki zá ró
té nye zõk

Az el já rás ban a Kbt. 60. § (1) be kez dé se, a 61. § (1) be kez dés 
a)–d) pont ja és (2) be kez dé se, és a 62. § (1) be kez dé se sze rin ti
ki zá ró okok ér vé nye sül nek.

Al kal mat lan a szer zõ dés tel je sí té sé re aján lat te võ és a Kbt.
71. § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti al vál lal ko zó ja, ha bár me -
lyi kük ese té ben az aláb bi okok va la me lyi ke fenn áll:

– az elõ zõ 3 év bár me lyi ké ben (2001–2003.) te vé keny sé ge
a be szá mo ló alap ján vesz te sé ges volt,

– bár me lyik bank i in for má ci ó ja alap ján 30 na pon tú li sor -
ban ál lás volt a szám lá ján 1 éven be lül.

Al kal mat lan a szer zõ dés tel je sí té sé re aján lat te võ, ha:

– aján lat te võ és a Kbt. 71. § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti
al vál lal ko zó ja (együt te sen) nem ren del ke zik leg alább 1-1
fõ fe le lõs mû sza ki ve ze tõi jo go sult ság gal ren del ke zõ
szak emberrel [1/2002. (I. 7.) FVM–GM–Kö ViM együt tes 
ren de let tel mó do sí tott 51/2000. (VI II. 9.) FVM–GM–Kö -
Vi Me. r. sze rint] a be szer zés tár gya sze rin ti ki vi te le zé si
mun ká hoz szük sé ges va la mennyi fõbb szak ágak ban (épí -
tész, gé pész, vil la mos),

– aján lat te võ és a Kbt. 71. § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti
al vál lal ko zó ja együt te sen nem ren del ke zik a meg va ló sí -
tás hoz szük sé ges mû sza ki, tech ni kai fel sze relt ség gel, az -
az leg alább 1-1 db te her fel vo nó, be ton be dol go zó gép, be -
ren de zés, épí tõ ipa ri kis gé pek szál lí tó jár mû vek,

– aján lat te võ és a Kbt. 71. § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti
al vál lal ko zó ja együt te sen nem ren del ke zik az el múlt 5 év -
ben (1999-tõl) leg alább 1-1 db, szer zõ dés sze rint tel je sí -
tett:

– brut tó 100 mil lió fo rint vál la lá si össze gû, szer zõ dés sze -
rin ti ha tár idõ re és mi nõ ség ben tel je sí tett sza bad idõs vagy
sport vagy kul tu rá lis vagy ven dég lá tó ipa ri épü let épí té si
vagy át épí té si re fe ren cia mun ká val,

– sze mély fel vo nó lé te sí té si re fe ren cia mun ká val,

– íves ra gasz tott fa tar tó fe dél szer ke zet épí té si re fe ren cia -
mun ká val,

– vö rös réz le mez bõl ké szült te tõ fe dé si re fe ren cia mun ká val,

– réz mû ves re fe ren cia mun ká val.

(A re fe ren cia mun kák nak nem kell egy re fe ren cia mun ká nál
tel je sí tett nek len ni ük.)

III.2.1.1) Jo gi hely zet (ki zá ró okok) – a meg kö ve telt iga zo -
lá si mód

A Kbt. 63. § (1)–(3) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg fe le lõ en
iga zo lás vagy nyi lat ko zat ar ról, hogy vo nat ko zá sá ban a Kbt.
60. § (1) be kez dés a)–d) pont já ban és (2) be kez dé sé ben meg ha -
tá ro zott ki zá ró okok nem áll nak fenn.

To váb bá aján lat te võ nek a Kbt. 71. § (3) be kez dé se sze rint
nyi lat koz nia kell, hogy a szer zõ dés tel je sí té sé hez nem vesz
igény be a ki zá ró okok ha tá lya alá tar to zó al vál lal ko zót.

17128 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2004. XI. 3.) 126. szám



III.2.1.2) Pénz ügyi és gaz da sá gi al kal mas ság – a meg kö ve -
telt iga zo lá si mód

Aján lat te võ re és a Kbt. 71. § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti
al vál lal ko zó ra vo nat ko zó an:

– az elõ zõ 3 év (2001., 2002., 2003.) te vé keny sé gé re vo nat -
ko zó szám vi te li tör vény alap ján elõ írt be szá mo ló hi te les
má so lat mel lék le tek nél kül,

– va la mennyi szám la ve ze tõ bank já tól, va la mennyi szám lá -
já ra vo nat ko zó, az aján lat be nyúj tá sa idõ pont ját meg elõ zõ 
30 nap nál nem ré geb bi kel tû bank i in for má ci ó ja ar ról,
hogy
– mi ó ta ve ze ti vál lal ko zó szám lá ját,
– 30 na pon tú li sor ban ál lás volt-e a szám lá ján a meg elõ -

zõ 1 éven be lül, ha igen, mi kor, hány na pig,
– fi ze té si kö te le zett sé ge i nek ha tár idõ re ele get tet t-e vál -

lal ko zó.

III.2.1.3) Mû sza ki, illetve szak mai al kal mas ság – a meg kö -
ve telt iga zo lá si mód

Aján lat te võ re és a Kbt. 71. § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti
al vál lal ko zók ra vo nat ko zó an:

– a Kbt. 67. § (2) be kez dés a) pont ja alap ján az el múlt 5 év -
ben (1999-tõl) tel je sí tett je len tõ sebb sza bad idõs vagy
sport vagy kul tu rá lis vagy ven dég lá tó ipa ri épü let épí té si,
át épí té si, sze mély fel vo nó lé te sí té si, íves ra gasz tott fa tar tó 
fe dél szer ke zet épí té si, vö rös réz le mez te tõ fe dé si, réz mû -
ves re fe ren cia mun kák is mer te té se, jel lem zõ fény ké pek kel 
tör té nõ be mu ta tá sa,

– a Kbt. 68. § (2) be kez dés ben fog lalt tar tal mú meg ren de lõi
re fe ren cia iga zo lás(ok) leg alább az al kal mas ság el bí rá lá -
sá hoz szük sé ges szá mú és tar tal mú mun kák ról,

– a Kbt. 67. § (2) be kez dés b) pont ja alap ján a tel je sí tés hez
ren del ke zés re ál ló mû sza ki fel sze relt ség is mer te té se,

– a Kbt. 67. § (2) be kez dés c) pont ja alap ján a szak em be re i -
nek be mu ta tá sa.

III.2.1.4) Egyéb in for má ci ók (adott eset ben)

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA

IV.1.1) A köz be szer zé si tör vény VI. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén

Nyílt: X
Meg hí vá sos: 
Tár gya lá sos: 
Gyor sí tott meg hí vá sos: 
Gyor sí tott tár gya lá sos: 

IV.1.3) Meg tör tént-e a rész vé tel re je lent ke zõk ki vá lasz tá sa,
meg je lö lé se? (csak tár gya lá sos el já rás ese tén, adott eset ben)

NEM: –
IGEN: –

IV.1.4) A IV.1.1) pont sze rin ti tár gya lá sos, illetve gyor sí tott
el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa (adott eset ben): –

IV.1.5) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó ko ráb bi köz zé té tel
(adott eset ben): –

IV.1.5.1) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó elõ ze tes össze sí -
tett tá jé koz ta tó (adott eset ben): –

IV.1.6) Az aján lat té tel re fel hí van dó je lent ke zõk lét szá ma
vagy ke ret szá ma (adott eset ben)

Lét szám:  vagy: mi ni mum  / ma xi mum 

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
(A) A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: –
vagy:
(B) Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat: X
B1) A kö vet ke zõ rész szem pon tok és súly szá mok alap ján: X
rész szem pon tok súly szá mok
1. vál la lá si összeg 50
2. tel je sí té si ha tár idõ 25
3. ké se del mi köt bér 15
4. jó tel je sí té si biz to sí ték idõ tar ta ma 10

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám: –

IV.3.2) A do ku men tá ció be szer zé sé nek fel té te lei
A do ku men tá ció be szer zé sé nek ha tár ide je: 2004/12/20
(év/hó/nap) 10.00 óra
Ár (adott eset ben): brut tó 100 000 Ft
Pénz nem: HUF
A fi ze tés fel té te lei és mód ja: át uta lás sal kell tel je sí te ni az

A. mel lék let 1.3) pont já ban meg ne ve zett szer ve zet 11732002-
 20353812 szá mú szám lá já ra. 

A do ku men tá ció ren del ke zés re bo csá tá sá nak mód ja: a do ku -
men tá ció dí já nak át uta lá sát iga zo ló do ku men tum nak (bank ki vo -
nat vagy át uta lás má so la ta) az A. mel lék let I.3) pont já ban meg -
ne ve zett szer ve zet hez tör té nõ el jut ta tá sa el le né ben a do ku men tá -
ció sze mé lye sen át ve he tõ mun ka na po kon hét fõ tõl csü tör tö kig
8.00–11.00 óra, 13.00–15.00 óra kö zött, pén te ken 8.00–11.00
óra kö zött, az aján lat té te li ha tár idõ utol só nap ján 8.00–10.00 óra
kö zött vagy írás be li ké re lem re pos tai úton (után vét tel) meg kül -
dés re ke rül. Az aján lat adás fel té te le a do ku men tá ció meg vá sár lá -
sa, a do ku men tá ció más ra nem ru ház ha tó át.

IV.3.3) Az aján lat té te li ha tár idõ vagy a rész vé te li ha tár idõ
(at tól füg gõ en, hogy nyílt, meg hí vá sos vagy tár gya lá sos el já -
rás ra ke rül sor)

2004/12/20 (év/hó/nap) vagy  nap
(a hir det mény fel adá sá tól szá mít va)
Idõ pont: 10.00 óra

IV.3.4) Az aján lat té te li fel hí vás meg kül dé se a ki vá lasz tott je -
lent ke zõk ré szé re (meg hí vá sos és tár gya lá sos el já rás ese tén): –

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aján la tok be -
nyújt ha tók

Ma gyar

IV.3.6) Az aján la ti kö tött ség mi ni má lis idõ tar ta ma (nyílt el -
já rás ese tén, ki vé ve a köz be szer zé si tör vény 254. §-a, illetve
283. §-a sze rin ti tár gya lás kez de mé nye zé se ese té ben)

/ / -ig (év/hó/nap) vagy:
 hó nap és/vagy 60 nap 

(az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá tól szá mít va)

IV.3.7) Az aján la tok vagy a rész vé te li je lent ke zé sek fel bon -
tá sá nak fel té te lei (at tól füg gõ en, hogy nyílt, meg hí vá sos vagy
tár gya lá sos el já rás ra ke rül sor)

IV.3.7.1) Az aján la tok vagy a rész vé te li je lent ke zé sek fel -
bon tá sán je len lét re jo go sult sze mé lyek

Aján lat te võ és aján lat ké rõ kép vi se lõi

IV.3.7.2) Dá tum, idõ pont, hely
Dá tum: 2004/12/20 (év/hó/nap)
Idõ pont: 10.00 óra
Hely: Jász be rény Pol gár mes te ri Hi va tal, Jász be rény, Le hel

ve zér tér 18. I. em. 24.
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VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X
IGEN: –

VI.2) ADOTT ESET BEN KÉR JÜK FEL TÜN TET NI,
HOGY A KÖZ BE SZER ZÉS IS MÉT LÕ DÕ JEL LE GÛ-E
ÉS A TO VÁB BI HIR DET MÉ NYEK KÖZ ZÉ TÉ TE LÉ NEK 
TER VE ZETT IDE JÉT: –

VI.3) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: X
IGEN: –
Ha igen, kér jük fel tün tet ni a pro jekt/prog ram ne vét és bár -

mely egyéb hasz nál ha tó hi vat ko zá si ada tot

VI.4) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK
1) A hi ány pót lás le he tõ sé ge vagy annak ki zá rá sa: aján lat ké -

rõ hi ány pót lá si le he tõ sé get biz to sí t.
2) Nyílt el já rás ese tén az ered mény hir de tés idõ pont ja:

2005/01/12 9.00 óra. He lye: mint a bon tá sé.
3) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja: 2005/01/20 9.00

óra.
4) To váb bi kö ve tel mé nyek az aján lat té tel lel kap cso lat ban:
– Aján lat te võ ki fe je zett nyi lat ko za ta csa to lan dó az aján lat -

ba a Kbt. 70. § (1) be kez dés re vo nat ko zó an.
– Aján lat te võ ne vez ze meg a Kbt. 71. § (1) be kez dés a) és b)

pont ja sze rin ti ada to kat.
– Az aján lat ba be csa to lan dó az aján lat te võ  – az aján lat

be nyúj tá sát meg elõ zõ 30 nap nál nem ré geb bi kel tû cég -
ki vo na ta ere de ti vagy köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett pél -
dány ban – az alá írás ra jo go sul tak meg ál la pí tá sá ra, va la -
mint az aján la tot alá írók alá írá si cím pél dá nya máso -
latban.

– Nyi lat ko zat csa to lan dó az aján lat ba a Kbt. 72. §-ban fog -
lal tak ra vo nat ko zó an.

– A pont ér té ke lés: ad ha tó pont szám min den rész szem pont
es té ben 1–10-ig. A rész szem pont sze rin ti leg ked ve zõbb
aján lat kap 10 pon tot, egyéb vál la lá sok a leg ked ve zõbb -
höz vi szo nyí tott ará nyos pont szá mot kap nak.

– Hely szí ni be já rás, kon zul tá ció idõ pont ja: 2004/11/18
10.00 órá tól, ta lál ko zás az épí tés hely szí nén. A kon zul tá -
ci ó ról ké szült em lé kez te tõ va la mennyi aján lat té tel re je -
lent ke zõ szá má ra meg kül dés re ke rül.

– Aján lat ké rõ a Kbt. 48. § (2)–(3) be kez dé se alap ján tá jé -
koz tat ja aján lat te võ ket, hogy a be ru há zás cím zett tá mo ga -
tás sal va ló sult meg, az épí té si mun kák ra brut tó 310 M Ft
ál l ren del ke zés re.

– Az aján la to kat cég sze rû en alá ír va, 3 pél dány ban (1 ere -
deti, 2 má so lat), zárt cso ma go lás ban kell be nyúj ta ni, rá ír -
va: „Jász be ré nyi Vá ro si Könyv tár bõ ví té se és át ala kí tá sa
– köz be szer zé si aján lat. Csak az aján lat té te li ha tár idõ le -
jár ta kon bont ha tó fe l.”.

– Aján lat ké rõ az aján lat té telt 2 000 000 Ft aján la ti biz to sí -
ték adá sá hoz kö ti, me lyet az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá ig 
kell tel je sí te ni a Kbt. 59. § (1)–(2) be kez dés ben fog lal tak -
nak meg fe le lõ en.

Át uta lás ese tén az aján lat ké rõ OTP Bank nál ve ze tett
11745035- 15408442 szá mú szám lá já ra va ló át uta lás sal tel je -
sít he tõ az aján la ti biz to sí ték. Az át utalt aján la ti biz to sí ték
után aján lat ké rõ ka ma tot nem fi zet.

A biz to sí ték tel je sí té sé nek iga zo lá sát az aján lat ban csa tol ni
kell: át uta lás má so la ta vagy bank ga ran cia le vél ere de ti pél dá -
nya vagy biz to sí tá si szer zõ dés ere de ti vagy hi te les má so la ta.

VI.5) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA:
2004/10/28 (év/hó/nap)

A. MEL LÉK LET

1.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN 
SZE REZ HE TÕK BE
Szer ve zet: ÉPIN BER Kft.
Cím zett: –
Cím: Csá nyi J. krt. 12. IV. em. 403.
Pos tai irá nyí tó szám: 6000
Vá ros/Köz ség: Kecs ke mét
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 76/416-178, 507-313
Te le fax: 76/416-178, 507-313
E-ma il: epin ber@ex ter net.hu
In ter net cím (URL): –

1.3) A DO KU MEN TÁ CIÓ A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN SZE -
REZ HE TÕ BE
Szer ve zet: ÉPIN BER Kft.
Cím zett: –
Cím: Csá nyi J. krt. 12. IV. em. 403.
Pos tai irá nyí tó szám: 6000
Vá ros/Köz ség: Kecs ke mét
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 76/416-178, 507-313
Te le fax: 76/416-178. 507-313
E-ma il: epin ber@ex ter net.hu
In ter net cím (URL): –

1.4) AZ AJÁN LA TO KAT A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL
BE NYÚJ TA NI
Szer ve zet: Jász be rény Vá ros Ön kor mány za ta
Cím zett: –
Cím: Le het ve zér tér 18. I. em. 24.
Pos tai irá nyí tó szám: 5100
Vá ros/Köz ség: Jász be rény
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 57/411-400
Te le fax: 57/411-248
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

Kaposvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata

ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására
(9204/2004)

Épí té si be ru há zás: –
Épí té si kon cesszió: –
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: X
Szol gál ta tá si kon cesszió: –
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I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍ ME
Szer ve zet: Ka pos vár Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta
Cím zett: Ka pos vár Me gyei Jo gú Vá ros 
Pol gár mes te ri Hi va tal Mû sza ki Igaz ga tó ság
Cím: Kos suth tér 1.
Pos tai irá nyí tó szám: 7400
Vá ros/Köz ség: Ka pos vár
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 82/501-519
Te le fax: 82/501-520
E-ma il: mu sza ki-ig@ka pos var.hu
In ter net cím (URL): www.ka pos var.hu

I.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN
SZE REZ HE TÕK BE
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: X
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet

I.3) A DO KU MEN TÁ CIÓ A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN SZE -
REZ HE TÕ BE
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: X
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet

I.4) AZ AJÁN LA TO KAT/RÉSZ VÉ TE LI JE LENT KE ZÉ -
SE KET A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL BE NYÚJ TA NI
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: X
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS

II.1.1) Épí té si be ru há zás ra irá nyuló szer zõ dés (épí té si be ru -
há zás ese tén): –

Ki vi te le zés: 
Ter ve zés és ki vi te le zés: –
Ki vi te le zés, bár mi lyen esz köz zel, mó don, az aján lat ké rõ ál -

tal meg ha tá ro zott  kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ en: –
Épí té si kon cesszió: –

II.1.2) Áru be szer zés re irá nyuló szer zõ dés tí pu sa (áru be -
szer zés ese tén): –

Adás vé tel: –
Bér let: –
Lí zing: –
Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: –

II.1.3) Szol gál ta tás meg ren de lés re irá nyuló szer zõ dés tí pu sa
(szol gál ta tás meg ren de lés ese tén)

Meg bí zá si szer zõ dés
Szol gál ta tá si ka te gó ria: 12
Szol gál ta tá si kon cesszió: –

II.1.4) Az el já rás ke ret meg ál la po dás meg kö té sé re irá nyul-e?
NEM: X
IGEN: –

II.1.5) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve -
zés: –

II.1.6) A szer zõ dés meg ha tá ro zá sa/tár gya (a foly ta tás hoz
szük ség sze rint hasz nál jon to váb bi la po kat) 

Ki ni zsi Pál Élel mi szer ipa ri Szak kép zõ Is ko la és Gim ná zi um
ki ala kí tá sá nak tel jes kö rû le bo nyo lí tá sa, mû sza ki el len õr zé se és 
a pro jekt meg va ló sí tás ra irá nyuló összes köz be szer zé si el já rás
le foly ta tá sa.

II.1.7) A tel je sí tés he lye
7400 Ka pos vár, Ba ross G. u. hrsz. 467/1
NUTS-kód: –

II.1.8) Nó menk la tú ra

II.1.8.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
74.00.00.00-9
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.1.9) Ré szek re tör té nõ aján lat té tel (a ré szek re vo nat ko zó
rész le tes in for má ci ók meg adá sá hoz a B. mel lék let bõl szük ség
sze rint több pél dány hasz nál ha tó)

NEM: X
IGEN: –
Aján la tok be nyújt ha tók:
egy rész re: –
több rész re: –
va la mennyi rész re: –

II.1.10) El fo gad ha tók-e vál to za tok (al ter na tív aján la tok)?
NEM: X
IGEN: –

II.2) A SZER ZÕ DÉS SZE RIN TI MENNYI SÉG

II.2.1) Tel jes mennyi ség (va la mennyi részt és op ci ót be le -
ért ve, adott eset ben)

7498,31 m2 szint te rü le tû épü let ki vi te le zé sé nek, bel sõ épí té -
sze té nek, sport pá lyák-, par ko lók-, ke rí tés-, kert épí té sé nek, te lek -
ha tá ron be lü li kül sõ köz mû épí té sé nek, gyen ge ára mú há ló za tok,
va la mint a tûz- és vil lám vé del mi rend szer ki épí té sé nek tel jes kö -
rû le bo nyo lí tá sa, mû sza ki el len õr zé se, va la mint a pro jekt meg va -
ló sí tá sá ra irá nyuló összes köz be szer zé si el já rás le foly ta tá sa.

II.2.2) Vé te li jog (op ció) (adott eset ben). Le írá sa és gya kor -
lá sá nak le het sé ges ide je (le he tõ ség sze rint): –

II.3) A SZER ZÕ DÉS IDÕ TAR TA MA VAGY A BE FE JE -
ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE
Idõ tar tam hó nap(ok)ban  és/vagy na pok ban 
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)
vagy: kez dés / /  és/vagy 
be fe je zés 2007/09/30 (év/hó/nap)

III. SZA KASZ: JO GI, GAZ DA SÁ GI, PÉNZ ÜGYI ÉS
MÛ SZA KI IN FOR MÁ CI ÓK

III.1) A SZER ZÕ DÉS RE VO NAT KO ZÓ FEL TÉ TE LEK

III.1.1) A szer zõ dést biz to sí tó mel lék kö te le zett sé gek (adott
eset ben) 

Nyer tes aján lat te võ a szer zõ dés kö tés sel egy idõ ben jó tel je sí -
té si ga ran ci a ként 2007. ok tó ber 31-ig szóló fel té tel nél kü li
bank ga ran ci át nyújt a vál la lá si ár mi ni mum 10%-áról.

III.1.2) Fõ fi nan szí ro zá si és fi ze té si fel té te lek és/vagy hi vat -
ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek re

A szol gál ta tás rész ben sa ját for rás ból, rész ben pe dig cím zett
tá mo ga tás ból ke rül fi nan szí ro zás ra. En nek meg fe le lõ en a
szám lá zás üte me zé sé nek a tá mo ga tá si szer zõ dés hez iga zod nia
kell. A pénz ügyi tel je sí tés rész le tes fel té te le it a do ku men tá ció
tar tal maz za. Az aján lat ké rõ az iga zolt tel je sí tést kö ve tõ 8. na pig 
ki ál lí tott szám la el len ér té két a szám la kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 
leg alább 30 nap ha tár ide jû át uta lás sal fi ze ti meg. A tel je sí tés
so rán az aján lat te võ elõ le get nem kér het.
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III.1.3) A kö zös aján la tot te võ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó
gaz da sá gi tár sa ság, illetve jo gi sze mély (adott eset ben)

Nem kö ve tel mény. Kö zös aján lat té tel ese tén az aján lat ké rõ a
nyer tes aján lat te võk tõl együtt mû kö dé si szer zõ dés kö té sét ké ri
egye tem le ges fe le lõs ség vál la lás mel lett. Az együtt mû kö dé si
szer zõ dést vagy az er rõl szóló szán dék nyi lat ko za tot az aján lat -
hoz mel lé kel ni kell. A meg bí zá si szer zõ dés ha tály ba lé pé sé nek
fel té te le az együtt mû kö dé si szer zõ dés meg kö té se. Kö zös aján -
lat ese tén meg kell je löl ni, hogy az együtt mû kö dõk kép vi se lõ -
je ként me lyik aján lat te võ jár el.

III.2) RÉSZ VÉ TE LI FEL TÉ TE LEK

III.2.1) Az aján lat te võ/rész vé tel re je lent ke zõ sze mé lyes
hely ze té re vo nat ko zó ada tok (ki zá ró okok), to váb bá a mi ni má -
li san meg kö ve telt pénz ügyi és gaz da sá gi, va la mint mû sza ki,
illetve szak mai al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok,
az al kal mas sá got ki zá ró té nye zõk

– ha az aján lat te võ vagy a Kbt. 71. § (1) be kez dé sé nek
b) pont ja sze rin ti al vál lal ko zó a Kbt. 60. § (1) be kez dé sé -
ben, a 61. § (1) be kez dés a)–e) pont ja i ban, a 61. § (2) be -
kez dés és a 62. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ki zá ró
okok ha tá lya alatt ál l,

– ha a pénz in té ze ti nyi lat ko zat sze rint bank szám lá ján az
aján lat be nyúj tá sát meg elõ zõ 1 év ben sor ban ál lás volt,

– ha az aján lat te võ nek a köz be szer zés tár gyá ra vo nat ko zó
le bo nyo lí tá si te vé keny sé gé bõl szár ma zó ár be vé te le az
elõ zõ 3 év ben (2001., 2002., 2003.) nem ér te el az 50 mil -
lió fo rin tot,

– ha az aján lat te võ nek vagy a Kbt. 71. § (1) be kez dé sé nek
b) pont ja sze rin ti al vál lal ko zó nak a Kbt. 66. § (1) be kez -
dés b) pont ja alap ján 2001, 2002., 2003. évek bár me lyi ké -
ben a mér leg sze rin ti ered mé nye ne ga tív volt,

– ha az aján lat te võ nem ren del ke zik az el múlt 3 év ben
(2001., 2002., 2003.) leg alább 2 db brut tó 1 mil li árd fo rint 
fe let ti be ke rü lé si költ sé gû épü let vagy épü let együt tes
köz be szer zé si el já rá sá nak és mû sza ki el len õr zé sé nek le -
bo nyo lí tá sá ra vo nat ko zó re fe ren ci á val és ar ra nem csa tol
po zi tív, kö ze pes nél jobb tar tal mú re fe ren cia iga zo lást,

– ha az aján lat te võ nem ren del ke zik a 158/1997. (IX. 26.)
kor mány ren de let sze rin ti mû sza ki el len õri jo go sult ság gal
ren del ke zõ fel sõ fo kú vég zett sé gû, leg alább 5 éves szak -
mai (mû sza ki el len õri) gya kor lat tal ren del ke zõ: ma gas -
épí té si mû sza ki el len õr rel (a pro jekt ve ze tõn kí vül) mély -
épí té si mû sza ki el len õr rel, épü let gé pész mû sza ki el len õr -
rel, épü let vil la mos sá gi mû sza ki el len õr rel,

– ha az aján lat te võ nem ren del ke zik leg alább 5 éves szak -
mai gya kor lat tal ren del ke zõ tar tó szer ke ze ti mér nök kel,

– ha az aján lat te võ nem ren del ke zik a Kbt. 66. § (2) be kez -
dé se sze rint szak mai fe le lõs ség biz to sí tás sal,

– nem ren del ke zik a 158/1997. (IX. 26.) kor mány ren de let
sze rin ti mû sza ki el len õri jo go sult ság gal ren del ke zõ ok le -
ve les épí tész mér nö ki vég zett sé gû, leg alább 5 éves szak mai
(mû sza ki el len õri), ezen be lül leg alább 3 éves pro jekt ve ze -
tõi gya kor lat tal ren del ke zõ ve ze tõ mû sza ki el len õr rel,

– nem ren del ke zik EN ISO 9001–2000 szab vány sze rin ti
be ru há zás szer ve zés és mû sza ki ellen õr zés mi nõ ség biz to -
sí tá si szab vány gya kor lá sá nak füg get len szer ve zet ál tal
ki ál lí tott ta nú sít vá nyá val.

III.2.1.1) Jo gi hely zet (ki zá ró okok) – a meg kö ve telt iga zo -
lá si mód

– Aján lat te võ nek és a Kbt. 71. § (1) be kez dés b) pont ja sze -
rin ti al vál lal ko zó já nak az aján lat ban nyi lat koz nia kell,

hogy nem áll fenn ve le szem ben a Kbt. 62. § (1) be kez dés
a) pont já ban meg ha tá ro zott ki zá ró ok, va la mint a Kbt.
63. § (2)–(3) be kez dés sze rint kell iga zol nia, illetve nyi -
lat koz nia, hogy ve le szem ben nem áll fenn a Kbt. 60. §
(1) be kez dés a)–f) pont jai, va la mint a Kbt. 61. § (1) be -
kez dés a)–e) pont jai és a Kbt. 61. § (2) be kez dés sze rin ti
ki zá ró ok.

– Aján lat te võ nek az aján lat ban nyi lat koz nia kell a Kbt.
71. § (3) be kez dé sé ben fog lal tak vo nat ko zá sá ban.

III.2.1.2) Pénz ügyi és gaz da sá gi al kal mas ság – a meg kö ve -
telt iga zo lá si mód

Aján lat te võ nek és a Kbt. 71. § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti
al vál lal ko zó já nak az aján lat ban az aláb bi ak sze rint kell iga zol -
nia pénz ügyi és gaz da sá gi al kal mas sá gát.

– A Kbt. 66. § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti, a szám vi te li
jog sza bá lyok nak meg fe le lõ be szá mo ló elõ zõ 3 év re
(2001–2002–2003.) vo nat ko zó an.

– Az elõ zõ 3 évi (2001–2002–2003.) tel jes ár be vé te lé rõl és
ugyan ezen idõ szak ban épí té si be ru há zá sok le bo nyo lí tá si
te vé keny sé gé bõl szár ma zó ár be vé te lé rõl szóló nyi lat ko -
za ta.

– Va la mennyi szám la ve ze tõ pénz in té ze té nek ere de ti vagy
köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett, az aján lat be adá sát meg elõ zõ
30 nap nál nem ré geb bi nyi lat ko za ta az aláb bi tar ta lom -
mal:
– mi ó ta ve ze ti bank szám lá ját,
– bár mely bank szám lá ján volt-e sor ban ál lás az aján lat té -

te li ha tár idõt meg elõ zõ 1 év ben.
– Az aján lat te võ vo nat ko zá sá ban a Kbt. 66. § (2) be kez dé se

sze rint az ér vé nyes szak mai fe le lõs ség biz to sí tá si köt vé -
nyé nek és az ér vé nyes sé get fenn tar tó leg utol só be fi ze tés
bi zony la tá nak má so lat ban tör té nõ be csa to lá sa.

III.2.1.3) Mû sza ki, illetve szak mai al kal mas ság – a meg kö -
ve telt iga zo lá si mód

– az aján lat te võ nek be kell mu tat nia a Kbt. 68. § (1) be kez -
dés sze rint iga zolt mó don az el múlt 3 év ben vég zett je len -
tõ sebb (2001., 2002., 2003.) köz épü le ten le bo nyo lí tói,
mû sza ki el len õr zé si fel adat ra vo nat ko zó re fe ren ci át, a
Kbt. 67. § (3)  be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott mi ni -
má lis tar tal mon túl a be szer zés tár gyá nak rész le tes le írá -
sá val,

– az aján lat te võ nek a Kbt. 67. § (3) be kez dé sé nek d) pont ja
sze rint az aján la tá hoz csa tol nia kell a tel je sí tés be be vo -
nan dó pro jekt ve ze tõ meg ne ve zé sét, be mu ta tá sát, vég zett -
sé gé nek, ké pe sí té sé nek és szak mai gya kor la tá nak is mer -
te té sét,

– az aján lat te võ nek a Kbt. 67. § (3) be kez dé sé nek d) pont ja
sze rint az aján lat hoz csa tol nia kell a mû sza ki el len õrök
szak mai ké pe sí té sük, ok le ve lé nek, bi zo nyít vá nyá nak, va -
la mint név jegy zék be vé te li ha tá ro za tá nak má so la tát,

– az aján lat te võ nek az aján la tá hoz csa tol nia kell azok nak a
szak em be rek nek a meg ne ve zé sét, kép zett sé gük is mer te -
té sét, re fe ren ci á ik be mu ta tá sát, akik a köz be szer zé si el já -
rás le foly ta tá sá ban részt vesz nek,

– EN ISO 9001–2000 szab vány be ve ze té sé nek és gya kor la -
tá nak füg get len ta nú sí tó ál ta li iga zo lá sát ere de ti vagy hi -
te les má so lat ban.

III.2.1.4) Egyéb in for má ci ók (adott eset ben)

17132 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2004. XI. 3.) 126. szám



III.3) SZOL GÁL TA TÁS MEG REN DE LÉS RE IRÁ NYU LÓ
SZER ZÕ DÉ SEK RE VO NAT KO ZÓ KÜ LÖN LE GES FEL -
TÉ TE LEK

III.3.1) A szol gál ta tás tel je sí té se egy bi zo nyos fog lal ko zás -
hoz (kép zett ség hez) van-e köt ve?

NEM: –
IGEN: X
Ha igen, a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zés re tör té nõ hi -

vat ko zás:
A 158/1997. (IX. 26.) Korm. ren de let sze rin ti mû sza ki el len -

õri te vé keny ség. 162/2004. (V. 21.) Korm. ren de let 5. § sze rin ti 
szak ér te lem.

III.3.2) A szer ve ze tek nek kö zöl ni ük kell-e a szol gál ta tás tel -
je sí té sé ben sze mé lye sen köz re mû kö dõ ter mé sze tes sze mé lyek
ne vét és kép zett sé gét?

NEM: –
IGEN: X

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA

IV.1.1) A köz be szer zé si tör vény VI. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén

Nyílt: X
Meg hí vá sos: –
Tár gya lá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –

IV.1.2) A köz be szer zé si tör vény VII. fe je ze te sze rin ti el já -
rás ese tén

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Tár gya lá sos: –

IV.1.3) Meg tör tént-e a rész vé tel re je lent ke zõk ki vá lasz tá sa,
meg je lö lé se? (csak tár gya lá sos el já rás ese tén, adott eset ben)

NEM: –
IGEN: –
Ha igen, a rész le tes in for má ci ó kat az Egyéb in for má ci ók kö -

ré ben kell meg ad ni (VI. sza kasz)

IV.1.4 A IV.1.1) pont sze rin ti tár gya lá sos, illetve gyor sí tott
el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa (adott eset ben)

IV.1.5) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó ko ráb bi köz zé té tel
(adott eset ben)

IV.1.5.1) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó elõ ze tes össze sí -
tett tá jé koz ta tó (adott eset ben)

IV.1.6) Az aján lat té tel re fel hí van dó je lent ke zõk lét szá ma
vagy ke ret szá ma (adott eset ben)

Lét szám:  vagy: mi ni mum  / ma xi mum 
IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
(A) A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: –
(B) Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat: X
B1) A kö vet ke zõ rész szem pon tok és súly szá mok alap ján: X
rész szem pon tok súly szá mok
1. aján la ti ár 5
2. mû sza ki el len õr zé sek gya ko ri sá ga a jog -

sza bá lyi elõ írá son be lül (na pok ban) 2
3. jó tel je sí té si ga ran cia mér té ke az utó fe lül -

vizs gá la ti te vé keny ség be fe je zé sé ig %-ban 1
4. fi ze té si ha tár idõ (leg alább 30 nap) 1
5. be je len tés tõl szám ított hely szí ni ren del ke -

zés re ál lás 1

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám: –

IV.3.2) A do ku men tá ció be szer zé sé nek fel té te lei
A do ku men tá ció be szer zé sé nek ha tár ide je: 2004/12/15
(év/hó/nap)
Idõ pont: mun ka na po kon 8.00–12.00 órá ig, az aján lat té tel

nap ján 8.00–10.00 órá ig.
Ár (adott eset ben): 80 000 Ft + 25% áfa = 100 000 Ft
Pénz nem: HUF
A fi ze tés fel té te lei és mód ja: kész pénz ben Ka pos vár Me gyei

Jo gú Vá ros Pol gár mes te ri Hi va tal, Ka pos vár, Kos suth tér 1. sz.
alat ti pénz tá rá ban vagy Ka pos vár Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor -
mány za tá nak OTP Bank Rt.-nél ve ze tett 11743002-15398006
szá mú szám lá já ra tör té nõ át uta lás sal.

A do ku men tá ció ren del ke zés re bo csá tá sá nak mód ja: a do ku -
men tá ció meg vá sár lá sá nak iga zo lá sát kö ve tõ en sze mé lye sen
vagy pos tai úton a Kbt. 54. §-ának meg fe le lõ en.

IV.3.3) Az aján lat té te li ha tár idõ vagy a rész vé te li ha tár idõ
(at tól füg gõ en, hogy nyílt, meg hí vá sos vagy tár gya lá sos el já -
rás ra ke rül sor)

2004/12/15 (év/hó/nap) vagy  nap 
(a hir det mény fel adá sá tól szá mít va)
Idõ pont: 10.00 óra

IV.3.4) Az aján lat té te li fel hí vás meg kül dé se a ki vá lasz tott je -
lent ke zõk ré szé re (meg hí vá sos és tár gya lá sos el já rás ese tén): –

Ter ve zett dá tum / /  (év/hó/nap)

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aján la tok vagy a 
rész vé te li je lent ke zé sek be nyújt ha tók

Ma gyar

IV.3.6) Az aján la ti kö tött ség mi ni má lis idõ tar ta ma (nyílt el -
já rás ese tén, ki vé ve a köz be szer zé si tör vény 254. §-a, illetve
283. §-a sze rin ti tár gya lás kez de mé nye zé se ese té ben)

/ / -ig (év/hó/nap) vagy:
 hó nap és/vagy 30 nap 

(az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá tól szá mít va)

IV.3.7) Az aján la tok vagy a rész vé te li je lent ke zé sek fel bon -
tá sá nak fel té te lei (at tól füg gõ en, hogy nyílt, meg hí vá sos vagy
tár gya lá sos el já rás ra ke rül sor): –

IV.3.7.1) Az aján la tok vagy a rész vé te li je lent ke zé sek fel -
bon tá sán je len lét re jo go sult sze mé lyek

A Kbt. 80. § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak sze rint.

IV.3.7.2) Dá tum, idõ pont, hely
Dá tum: 2004/12/15 (év/hó/nap)
Idõ pont: 10.00 óra
Hely: Ka pos vár Me gyei Jo gú Vá ros Pol gár mes te ri Hi va tal,

7400 Ka pos vár, Kos suth tér 1. fszt. 15. szá mú tár gya ló.

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X
IGEN: –

VI.2) ADOTT ESET BEN KÉR JÜK FEL TÜN TET NI,
HOGY A KÖZ BE SZER ZÉS IS MÉT LÕ DÕ JEL LE GÛ-E
ÉS A TO VÁB BI HIR DET MÉ NYEK KÖZ ZÉ TÉ TE LÉ NEK 
TER VE ZETT IDE JÉT: –
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VI.3) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: X
IGEN: –
Ha igen, kér jük fel tün tet ni a pro jekt/prog ram ne vét és bár -

mely egyéb hasz nál ha tó hi vat ko zá si ada tot

VI.4) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK
1) A hi ány pót lás le he tõ sé ge vagy annak ki zá rá sa: aján lat ké -

rõ nem biz to sí t le he tõ sé get a hi ány pót lás ra.
2) Nyílt el já rás ese tén az ered mény hir de tés idõ pont ja és a

szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja:
Ered mény hir de tés idõ pont ja: 2005/01/13 10.00 óra
A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja: 2005/01/25 10.00 óra.
3) A két sza kasz ból ál ló el já rá sok ese tén a rész vé te li sza kasz 

ered mény hir de té si idõ pont ja: –
– Csa tol ni kell az aján la tot cég sze rû en alá írók és szig ná lók

ere de ti alá írá si cím pél dá nya it vagy köz jegy zõ ál tal hi te le -
sí tett má so la to kat (kö zös aján lat meg té te le ese tén va la -
mennyi aján lat te võ nek csa tol nia kell). Az aján lat te võ csa -
tol ja to váb bá a fo lya mat ban lé võ vál to zás be jegy zé si ké -
rel mek ere de ti vagy köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett má so la ti
pél dá nya it.

– A do ku men tá ció aján lat te võ ál ta li ki vál tá sa az el já rás ban
va ló rész vé tel fel té te le. A do ku men tá ció más ra át nem ru -
ház ha tó.

– Az aján lat be nyúj tá sá nak fel té te le 300 000 Ft össze gû
aján la ti biz to sí ték nyúj tá sa, mely a Kbt. 59. § (2) be kez dé -
se sze rint aján lat te võ vá lasz tá sa sze rint tel je sít he tõ Ka -
pos vár Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za tá nak OTP
Bank Rt.-nél ve ze tett 11743002-15398006-06530000
szá mú le té ti szám lá já ra tör té nõ át uta lá sa, bank ga ran cia
biz to sí tá sá val vagy biz to sí tá si szer zõ dés alap ján ki ál lí tott
– kész fi ze tõ ke zes ség vál la lá sát tar tal ma zó – kö te lez -
vénnyel. Az aján la ti biz to sí ték tel je sí té sét iga zo ló ere de ti
do ku men tu mot az aján lat hoz csa tol ni kell. Az aján la ti biz -
to sí ték tel je sí té sét iga zo ló ere de ti do ku men tu mot az aján -
lat hoz csa tol ni kell. Az aján la ti biz to sí ték a Kbt. 59. §
(5) be kez dés sze rint ke rül vissza fi ze tés re.

– Az aján lat te võ a Kbt. 71. § sze rint kö te les meg je löl ni a
szol gál ta tás nak azt a ré szét, amely re har ma dik sze méllyel
kí ván szer zõ dést köt ni, il le tõ leg az aján lat te võ ál tal a szer -
zõ dés tel je sí té sé hez a köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t
meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó -
kat.

– Az aján la to kat cég sze rû en alá ír va, 3 (1 ere de ti és 2 má so -
lat) pél dány ban, zárt cso ma go lás ban kell be nyúj ta ni. A
cso ma gon csak a be szer zés tár gyá nak meg ne ve zé se sze re -
pel jen: Ki ni zsi Pál Élel mi szer ipa ri Szak kép zõ Is ko la és
Gim ná zi um ki ala kí tá sá nak tel jes kö rû le bo nyo lí tá sa, mû -
sza ki el len õr zé se.

– Az aján lat nak tar tal maz nia kell a jog sza bály ban elõ írt, az
aján la ti fel hí vás ban és a do ku men tá ci ó ban kö zölt nyi lat -
ko za to kat, iga zo lá so kat, do ku men tu mo kat.

– Az aján lat nak tar tal maz nia kell az aján lat te võ nyi lat ko za -
tát, mi sze rint az aján la tá ban sze re pel te tett pénz in té ze te -
ken kí vül más pénz in té zet nél szám lát nem ve zet.

– Aján lat ké rõ az ered mény hir de tés kor a má so dik leg ked ve -
zõbb nek mi nõ sí tett aján lat te võt is meg ha tá roz za és az el -
já rás nyer te sé nek vissza lé pé se ese tén az zal kö t szer zõ -
dést.

– Aján lat te võ nek nyi lat koz nia kell a Kbt. 70. § (1) be kez -
dés re vo nat ko zó an.

– Az aján la tok össze ál lí tá sá val kap cso la tos összes költ ség
aján lat te võt ter he li.

– Ka pos vár Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta a köz be -
szer zés tár gyát ké pe zõ pro jekt meg va ló sí tá sá hoz cím zett
tá mo ga tást nyert el. (Ma gyar Köz löny 2004/70. szám.)

– Bí rá la ti szem pont az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján -
lat, ahol az ér té ke lés so rán ad ha tó pon tok szá ma: 1–10
pont. A pont szá mok meg ha tá ro zá sá nak mód sze re: re la tív
ér té ke lé si mód szer, ér té ka rá nyo sí tás sal. (2/2004. szá mú
Köz be szer zé sek Ta ná csa aján lá sa.)

P  
A

A
  (P  P )  P

legjobb

vizsgált

max. min. min= ´ - + .

ahol: P: a vizs gált aján la ti elem adott szem pon tok ra vo nat ko -
zó pont szá ma

Pmax.: a pont ská la fel sõ ha tá ra
Pmin.: a pont ská la al só ha tá ra
Aleg jobb: a leg elõ nyö sebb aján lat tar tal mi ele me (leg ala cso -

nyabb ér ték)
Avizs gált: a vizs gált aján lat tar tal mi ele me.
– Je len aján la ti fel hí vás ban nem sza bá lyo zott kér dé sek vo -

nat ko zá sá ban a Kbt. elõ írá sai sze rint kell el jár ni.

VI.5) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA:
2004/10/22 (év/hó/nap)

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására

(8607/2004)

Épí té si be ru há zás: X
Épí té si kon cesszió: –
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: –
Szol gál ta tá si kon cesszió: –

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍME
Szer ve zet: Kis kun fél egy há za Vá ros Ön kor mány za ta
Cím zett: Kis kun fél egy há za Vá ros Pol gár mes te ri Hi va ta la
Be ru há zá si Csoport
Cím: Kos suth L. u. 1.
Pos tai irá nyí tó szám: 6100
Vá ros/Köz ség: Kis kun fél egy há za
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 76/461-255
Te le fax: 76/461-255
E-ma il: be ruhazas@kis kun fe legy ha za
In ter net cím (URL): www.kis kun fe legy ha za.hu

I.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN
SZE REZ HE TÕK BE
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: –
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet
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I.3) A DO KU MEN TÁ CIÓ A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN SZE -
REZ HE TÕ BE
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: –
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet

I.4) AZ AJÁN LA TO KAT/RÉSZ VÉ TE LI JE LENT KE ZÉ -
SE KET A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL BENYÚJTANI
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: –
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS

II.1.1) Épí té si be ru há zás ra irá nyuló szer zõ dés (épí té si be ru -
há zás ese tén)

Ki vi te le zés: X
Ter ve zés és ki vi te le zés: –
Ki vi te le zés bár mi lyen esz köz zel, mó don, az aján lat ké rõ ál tal 

meg ha tá ro zott  kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ en: –
Épí té si kon cesszió: –

II.1.2) Áru be szer zés re irá nyuló szer zõ dés tí pu sa (áru be -
szer zés ese tén)

Adás vé tel: –
Bér let: –
Lí zing: –
Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: –

II.1.3) Szol gál ta tás meg ren de lés re irá nyuló szer zõ dés tí pu sa
(szol gál ta tás meg ren de lés ese tén)

Szol gál ta tá si ka te gó ria: –
Szol gál ta tá si kon cesszió: –

II.1.4) Az el já rás ke ret meg ál la po dás meg kö té sé re irá nyul-e?
NEM: X
IGEN: –

II.1.5) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés
Dar vas Jó zsef Ál ta lá nos Is ko la inf rast ru ktu rá lis fej lesz té se

cí mû épí té si be ru há zás

II.1.6) A szer zõ dés meg ha tá ro zá sa/tár gya (a foly ta tás hoz
szük ség sze rint hasz nál jon to váb bi la po kat) 

Áta lány áras vál lal ko zá si szer zõ dés a Kis kun fél egy há za,
Dar vas Jó zsef Ál ta lá nos Is ko la inf ra struk tu rá lis fej lesz té se
meg lévõ épü let fel újí tá sá val, át ala kí tá sá val és moz gás kor lá to -
zot tak ré szé re aka dály men te sí tés sel (be já ra ti rám pák kal, biz -
ton sá gi lift te le pí té sé vel és vi zes blok kok ki ala kí tá sá val), va la -
mint in for ma ti kai la bor ki ala kí tá sa az aján lat ké rõ ál tal szolgál -
tatott do ku men tá ció szerint:

I. Ok ta tá si épü let át ala kí tá si mun kái az aláb bi tar ta lom mal:
1. IKT eszköz rend sze ré nek fo ga dá sá ra alk. in téz mé nyi kör -

nye zet ki ala kí tá sa
1/1. Szá mí tó gép te rem ki ala kí tá sa: 2 tan te rem
1/2. Ok ta tá si he lyi sé gek in for ma ti kai há ló za tá nak ki épí té se: 
24 tan te rem
2. Ok ta tá si épü let aka dály men te sí té se
2/1. Moz gás kor lá to zott-lift épí té se: 1 db
2/2. Kü szö bök meg szün te té se: 250 fm
2/3. Be já ra tok aka dály men te sí té se: 3 db
2/4. Aka dály men tes WC ki ala kí tá sa: 3 db
3. Ok ta tá si épü let tûz vé del me
3/1. Tûz vé del mi rend szer ki épí té se: 1 rend szer
II. Ok ta tá si épü let fel újí tá si mun kái az aláb bi tar ta lom mal:
1. Ok ta tá si épü let fel újí tá si mun kái
1/1. Hom lok za ti fel újí tás (2000 m2) a tel jes hom lok za ton

1/2. Köz pon ti fû tés és hasz ná la ti me leg víz el lá tás alap ve ze -
ték re konstr. 700 fm a tel jes rend sze ren
1/3. Köz pon ti fû tés ra di á tor sze le pek re konst ruk ci ó ja: 340 db
1/4. Hõ köz pont re konst ruk ci ó ja: 1 db
1/5. Elekt ro mos há ló zat és sze rel vé nyek re konst ruk ci ó ja:
24 tan te rem
1/6. A fel újí tá sok után szük sé ges sé vá ló hely re ál lí tá sok:
4600 m2

III. Tor na ter mi épü let át ala kí tá si és fel újí tá si mun kái az aláb -
bi tar ta lom mal:
1. Tor ma ter mi épü let át ala kí tá si mun kái
1/1. Moz gás kor lá to zott-WC és zu hany zók ki ala kí tá sa: 2 db
2.Tor na ter mi épü let fel újí tá si mun kái
2/1. Fe lül vi lá gí tó ku po lák re konst ruk ci ó ja: 4 db
2/2. Sport pad ló re konst ruk ci ó ja: 592 m2

2/3. Elekt ro mos há ló zat és sze rel vé nyek re konst ruk ci ó ja
tel jes tor na te rem
2/4. A fel újí tá sok után szük sé ges sé vá ló hely re ál lí tá sok:
700 m2

IV. Át ala kí tá sok hoz kap cso ló dó hely re ál lí tá si mun kák
1. Elekt ro ni kus va gyon vé del mi (ri asz tó) rend szer lé te sí té se: 
3 zó na, 120 m2/1 zó na
2. Osz lo pos tér- és sport pá lya vi lá gí tás elekt ro mos fel újí tá -
sa: 18 db osz lo pon
3. Ko axi á lis TV an ten na ká bel: 910 m
4. Mel lék he lyi sé gek lám pa test cse ré je: 157 db
5. Az épü let együt tes vil lám há rí tó rend sze ré nek új já épí té se:
1 rend szer
6. Vi zes be ren de zés tár gyak cse ré je: 24 db
7. Tor na ter mi co po lit üve ge zés cse ré je: 132 m2

8. Tor na ter mi pad ló bur ko lat át épí té se: 592 m2

9. Fû tõ tes tek fel újí tó má zo lá sa: 1200 m2

II.1.7) A tel je sí tés he lye 
Kis kun fél egy há za, Dar vas tér 10. (2907/29 hrsz.)
NUTS-kód: –

II.1.8) Nó menk la tú ra

II.1.8.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék 
Fõ tárgy: 
45.21.42.00-2
To váb bi tár gyak: 
45.26.27.00-8
45.45.31.00-8
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.1.9) Ré szek re tör té nõ aján lat té tel (a ré szek re vo nat ko zó
rész le tes in for má ci ók meg adá sá hoz a B. mel lék let bõl szük ség
sze rint több pél dány hasz nál ha tó)

NEM: X
IGEN: –
Aján la tok be nyújt ha tók:
egy rész re: –
több rész re: –
va la mennyi rész re: –

II.1.10) El fo gad ha tók-e vál to za tok (al ter na tív aján la tok)?
NEM: –
IGEN: X

II.2) A SZER ZÕ DÉS SZE RIN TI MENNYI SÉG

II.2.1) Tel jes mennyi ség (va la mennyi részt és op ci ót be le -
ért ve, adott eset ben): 

24 tan ter mes ál ta lá nos is ko la 592 m2-es tor na te rem mel.
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II.2.2) Vé te li jog (op ció) (adott eset ben). Le írá sa és gya kor -
lá sá nak le het sé ges ide je (le he tõ ség sze rint): –

II.3) A SZER ZÕ DÉS IDÕ TAR TA MA VAGY A BE FE JE -
ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE
Idõ tar tam hó nap(ok)ban  és/vagy na pok ban 
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)
vagy: kez dés / /  és/vagy
be fe je zés 2005/12/15 (év/hó/nap)

III. SZA KASZ: JO GI, GAZ DA SÁ GI, PÉNZ ÜGYI ÉS
MÛ SZA KI IN FOR MÁ CI ÓK

III.1) A SZER ZÕ DÉS RE VO NAT KO ZÓ FEL TÉ TE LEK

III.1.1) A szer zõ dést biz to sí tó mel lék kö te le zett sé gek (adott
eset ben) 

– Jó tel je sí té si biz to sí ték: az aján lat ké rõ jó tel je sí té si biz to -
sí ték nyúj tá sá ra tar t igényt. A nyer tes vál lal ko zó nak vál -
lal nia kell, hogy a brut tó vál la lá si összeg 2%-a ere jé ig,
jó tel je sí té si biz to sí té kot nyújt aján lat ké rõ szám ra. A jó -
tel je sí té si biz to sí ték nyúj tá sá nak mód ja: a lé te sít mény
si ke res mû sza ki át adás-át vé te lé nek idõ pont já tól kez dõ -
dõ ér vé nyes sé gû, a jót ál lás tel jes idõ tar ta ma alatt fenn -
álló, az aján lat ké rõ ne vé re szóló fel té tel nél kü li ki zá ró la -
gos bank ga ran cia for má já ban, me lyet a mû sza ki át -
adás-át vé te li el já rás idõ pont já ban kell a nyer tes aján lat -
te võ nek – a bank ga ran cia-le vél ere de ti pél dá nyá nak
meg ren de lõ ré szé re tör té nõ át adá sá val – biz to sí ta ni. A
vál lalt jó tel je sí té si biz to sí té kot %-os mér ték ben az aján -
la tok ban aján lat te või nyi lat ko zat for má já ban meg kell
ad nia az aján lat te võ nek. Az aján lat te võ nek az ál ta la vál -
lalt jót ál lá si idõ tar ta mot hó nap mér ték egy ség ben az
aján lat ban csa tolt nyilat ko zatban kell meg ad nia. Az
aján lat te võ ál tal vál la lan dó jót ál lá si idõ 12 hó nap idõ tar -
tam nál rövidebb nem lehet.

– Ké se del mes tel je sí tés ese té re vál la lan dó köt bér, mely nek
össze ge a brut tó vál la lá si ár 0,1%-a/nap mér ték tõl ki sebb
nem le het. Köt bér ma xi mum sem nap ban, sem összeg ben,
sem az aján la ti ár %-os mér té ké ben nem ha tá roz ha tó meg
az ajánlattevõ részérõl.

– Meg hi ú su lás ese tén vál la lan dó köt bér mér té ke: a brut tó
vál la lá si ár 5%-a.

III.1.2) Fõ fi nan szí ro zá si és fi ze té si fel té te lek és/vagy hi vat -
ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek re

Az aján lat te võ a tel je sí tés fo lya mán rész szám lá kat a mû sza ki 
tel je sí tés 25%-os, 50%-os és 75%-os ké szül sé gé nél nyújt hat
be. A vég szám la a lé te sít mény 100%-os mû sza ki ké szült sé ge -
kor, a mû sza ki át adás-át vé te li el já rás sik eres le zá rá sát kö ve tõ
na pon nyújt ha tó be. Az aján lat te võ a szám lá zás ra vo nat ko zó an
pénz ügyi-mû sza ki ütem ter vet kö te les össze ál lí ta ni és az aján la -
tá hoz csa tol ni a do ku men tá ci ó ban meg ha tá ro zott to váb bi fel té -
te lek fi gye lem be vé te lé vel. A szám lák a tel je sí tés iga zo lá sát kö -
ve tõ en nyújt ha tók be, ki egyen lí té sük azok kéz hez vé te lé tõl szá -
mí tott 30 na pon be lül, át uta lás sal tör té nik. Az aján lat ké rõ elõ le -
get nem biztosít.

III.1.3) A kö zös aján la tot te võ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó
gaz da sá gi tár sa ság, illetve jo gi sze mély (adott eset ben): –

III.2) RÉSZ VÉ TE LI FEL TÉ TE LEK

III.2.1) Az aján lat te võ/rész vé tel re je lent ke zõ sze mé lyes
hely ze té re vo nat ko zó ada tok (ki zá ró okok), to váb bá a mi ni má -

li san meg kö ve telt pénz ügyi és gaz da sá gi, va la mint mû sza ki,
illetve szak mai al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok,
az al kal mas sá got ki zá ró té nye zõk

Ki zá ró okok:
– Az el já rás ban nem le het aján lat te võ vagy al vál lal ko zó,

aki vel szem ben a Kbt. 60. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott ki zá ró okok bár me lyi ke fenn áll.

– Az el já rás ban nem le het aján lat te võ, vagy a köz be szer zés
ér té ké nek 10 szá za lé kát meg ha la dó mér ték ben igény be
ven ni kí vánt al vál lal ko zó, il le tõ leg a d) pont te kin te té ben
al vál lal ko zó, aki vel szem ben a Kbt. 61. § (1) be kez dés
a)–d) pont ja i ban meg ha tá ro zott ki zá ró okok bár me lyi ke
fenn áll.

– Az el já rás ban nem le het aján lat te võ vagy al vál lal ko zó,
aki vel szem ben a Kbt. 61. § (2) be kez dé sé ben, va la mint a
Kbt. 62. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ki zá ró okok
bár me lyi ke fenn áll.

Pénz ügyi-gaz da sá gi al kal mas ság:
Al kal mat lan az aján lat te võ, ha ve le, vagy a köz be szer zés ér -

té ké nek 10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al -
vál lal ko zó já val szem ben meg ál la pí tást nye r, hogy

– az összes szám la ve ze tõ pénz in té ze té tõl be nyúj tott bank i
iga zo lás(ok) alap ján az iga zo lás ki ál lí tá sá nak nap ját meg -
elõ zõ 1 év ben 60 na pot meg ha la dó sor ban ál lás for dult
elõ, vagy ket tõ nél több al ka lom mal 30 na pot meg ha la dó
sor ban ál lás for dult elõ,

– a ha tá lyos szám vi te li tör vény alap ján be nyúj tott, 2002. és
2003. évi be szá mo ló ja alap ján mér le ge e 2 év bár me lyi ké -
ben ne ga tív.

A fen ti al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek nek va ló meg fe le lõ ség
min d az aján lat te võ vel, min d a köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t
meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó já val
szem ben fenn áll, és meg ál la pí tá suk az aján lat te võ alkalmat -
lanságát je len tik.

Mû sza ki al kal mas ság:
Al kal mat lan az aján lat te võ, ha a köz be szer zés ér té ké nek

10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko -
zó já val együt te sen

– a be nyúj tott re fe ren cia mun kák alap ján a 2001., 2002. és
2003. évek va la me lyi ké ben nem ren del ke zik leg alább
1 db, mi ni mum brut tó 150 mil lió Ft ér té kû, 12 hó nap
alatt meg va ló sult ma gas épí té si re fe ren ci á val, va la mint a
2001., 2002., és 2003. évek ben nem ren del ke zik leg -
alább 1 db, mi ni mum brut tó 40 mil lió Ft ér té kû, köz in -
téz mé nyi, a köz in téz mény mû kö dé se köz ben meg va ló sí -
tott ma gas épí té si (épí tõ mes te ri, szak ipa ri, épü let gé pész
és villany szerelési mun ka ne me ket tar tal ma zó) referen -
ciával,

– nem ren del ke zik a 1/2002. (I. 7.) FVM-GM-Kö ViM ren -
de let tel mó do sí tott 51/2000. (VI II. 9.) FVM-GM-Kö ViM
együt tes ren de let sze rin ti, leg alább 1 fõ ma gas épí té si, a
ren de let 1. sz. mel lék le te 1. „Épí té si mun kák A ka te gó ria” 
be so ro lá sú, leg alább 1 fõ épü let gé pé sze ti te rü le ten a ren -
de let sze rin ti „2. ÉG ka ta gó ria” be so ro lá sú, és leg alább
1 fõ, épü let vil la mos sá gi te rü le ten „3. ÉV ka te gó ria” be so -
ro lá sú, a név jegy zék be fel vett fe le lõs mû sza ki ve ze tõ vel,
to váb bá nem ren del ke zik 1 fõ, fel sõ fo kú vég zett sé gû in -
for ma ti kai szakemberrel.
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III.2.1.1) Jo gi hely zet (ki zá ró okok) – a meg kö ve telt iga zo -
lá si mód

– A Kbt. 60. § (1) be kez dé se, a Kbt. 61. § (1) be kez dés a)–d)
pont jai és a 61. § (2) be kez dé se sze rin ti ki zá ró okok hi á -
nyát aján lat te võ és a köz be szer zés 10%-á t meg ha la dó
mér ték ben igény be kí vánt al vál lal ko zó a Kbt. 63. §
(2)–(3) be kez dés alap ján tar to zik iga zol ni, illetve ar ról
nyi lat koz ni. Aján lat te võ nek és a köz be szer zés ér té ké nek
10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál -
lal ko zó nak a Kbt. 63. § (2) be kez dés d) pont ja sze rin ti iga -
zo lást (cég ki vo na tot) 30 nap nál nem ré geb bi kel te zé sû
eredeti vagy közjegyzõ által hitelesített másolati pél dány -
ban kell benyújtania.

III.2.1.2) Pénz ügyi és gaz da sá gi al kal mas ság – a meg kö ve -
telt iga zo lá si mód

– Az aján lat te võ és a köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t meg -
ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó ja ál -
tal be nyúj tott, az összes szám la ve ze tõ pénz in té ze tük tõl
szár ma zó, az aján lat be nyúj tá sá nak nap ját meg elõ zõ
90 nap nál nem ré geb bi ere de ti, vagy hi te les má so la ti ok -
ira ti for má ban be nyúj tott bank i igazolásokkal, melyben a
kö vetkezõ információk szerepelnek:
– a szám la nyi tás dá tu ma
– volt-e sor ban ál lás az el múlt 1 év ben, ha igen, annak

idõ tar ta ma na pok ban meg ha tá roz va.
– Az aján lat te võ és a köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t meg -

ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó ja ál -
tal be nyúj tott, a 2002. és 2003. évi, a ha tá lyos szám vi te li
jog sza bá lyok nak meg fe le lõ be szá mo ló be nyúj tá sa ere de -
ti, vagy hiteles másolati okirat formájában.

III.2.1.3) Mû sza ki, illetve szak mai al kal mas ság – a meg kö -
ve telt iga zo lá si mód

– Az aján lat te võ és a köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t meg -
ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó ja ál -
tal a 2001., 2002. és 2003. évek ben vég zett re fe ren cia -
mun kák be mu ta tá sá val – ki emel ve a köz in téz mény ben
annak mû kö dé se mel lett vég zett re fe ren ci á kat, re fe ren cia -
mun kán ként csa tol va a Kbt. 68. § (2) be kez dé se sze rint a
szer zõ dést kö tõ má sik fél ál tal ki ál lí tott, ere de ti, vagy
közjegyzõ által hitelesített alábbi tartalmú igazolásokat:
– a re fe ren cia mun ka rö vid be mu ta tá sa
– az el len szol gál ta tás össze ge (brut tó Ft)
– a tel je sí tés ide je és he lye
– nyi lat ko zat ar ra vo nat ko zó an, hogy a tel je sí tés az elõ -

írá sok nak és a szer zõ dés nek meg fe le lõ en történt-e.
– Az aján lat te võ és a köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t meg -

ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó ja
azon szak em be re i nek a meg ne ve zé se, kép zett sé gük is -
mer te té se, aki ket aján lat te võk be kí ván nak von ni a tel je sí -
tés be, kü lö nös te kin tet tel a fe le lõs mû sza ki ve ze tõ ként
igény be ven ni kí vánt szak em be re ket, amely szak em be rek
vo nat ko zá sá ban be csa to lan dó a fe le lõs mû sza ki ve ze tõi
jo go sult sá gu kat iga zo ló ha tá ro zat ere de ti, vagy köz jegy -
zõ ál tal hi te le sí tett má so la ti pél dá nya, va la mint a fel sõ fo -
kú in for ma ti kai vég zett ség gel ren del ke zõ szak em ber
esetében a felsõfokú képzettséget igazoló dokumentum
közjegyzõ által hitelesített másolati példányának benyúj -
tása. 

III.2.1.4) Egyéb in for má ci ók (adott eset ben): –

III.3) SZOL GÁL TA TÁS MEG REN DE LÉS RE IRÁ NYU LÓ
SZER ZÕ DÉ SEK RE VO NAT KO ZÓ KÜ LÖN LE GES FEL -
TÉ TE LEK

III.3.1) A szol gál ta tás tel je sí té se egy bi zo nyos fog lal ko zás -
hoz (kép zett ség hez) van-e kötve?

NEM: –
IGEN: –
Ha igen, a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zés re tör té nõ hi -

vat ko zás: –

III.3.2) A szer ve ze tek nek kö zöl ni ük kell-e a szol gál ta tás tel -
je sí té sé ben sze mé lye sen köz re mû kö dõ ter mé sze tes sze mé lyek
nevét és képzettségét?

NEM: –
IGEN: –

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA

IV.1.1) A köz be szer zé si tör vény VI. fe je ze te sze rin ti el já rás
esetén

Nyílt: X
Meg hí vá sos: –
Tár gya lá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –

IV.1.2) A köz be szer zé si tör vény VII. fe je ze te sze rin ti el já rás 
esetén

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Tár gya lá sos: –

IV.1.3) Meg tör tént-e a rész vé tel re je lent ke zõk ki vá lasz tá sa,
meg je lö lé se? (csak tár gya lá sos el já rás ese tén, adott eset ben)

NEM: –
IGEN: –
Ha igen, a rész le tes in for má ci ó kat az Egyéb in for má ci ók kö -

ré ben kell meg ad ni (VI. sza kasz)

IV.1.4) A IV.1.1) pont sze rin ti tár gya lá sos, illetve gyor sí tott
el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa (adott eset ben): –

IV.1.5) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó ko ráb bi köz zé té tel
(adott eset ben): –

IV.1.5.1) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó elõ ze tes össze sí -
tett tá jé koz ta tó (adott eset ben): –

IV.1.6) Az aján lat té tel re fel hí van dó je lent ke zõk lét szá ma
vagy ke ret szá ma (adott esetben)

Lét szám:  vagy: mi ni mum  / ma xi mum 

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
(A) A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: –
vagy:
(B) Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat: X
B1) A kö vet ke zõ rész szem pon tok és súly szá mok alap ján: X
rész szem pon tok súly szá mok
1. aján la ti ár (brut tó Ft) 10
2. tel je sí tés idõ tar ta ma (nap tá ri nap ban, a szer -

zõ dés kö tés idõ pont já tól az aján lat te võ ál tal
vál lalt be fe je zé si határidõig) 1

3. jót ál lás idõ tar ta ma (hó nap) 1

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám: –
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IV.3.2) A do ku men tá ció be szer zé sé nek fel té te lei (adott eset -
ben)

A do ku men tá ció be szer zé sé nek ha tár ide je:  2004/12/20
(év/hó/nap)
Idõ pont: 10.00 óra
Ár (adott eset ben): 40 000 Ft + 25% áfa
Pénz nem: HUF 
A fi ze tés fel té te lei és mód ja: a do ku men tá ció át ve he tõ a

40 000 Ft + 25% áfa össze gû el len ér té ké nek az aján lat ké rõ
OTP Bank nál ve ze tett 11732071-15338284 sz. szám lá já ra tör -
té nõ át uta lá sát követõen az ajánlatkérõ címén.

A do ku men tá ció ren del ke zés re bo csá tá sá nak mód ja: a do ku -
men tá ció át ve he tõ az aján lat ké rõ cí mén, mun ka na po kon 8.00
és 16.00 óra kö zött, 2004/12/20-án 8.00 és 10.00 óra kö zött,
elõ ze tes te le fo non tör té nõ be je lent ke zés alap ján az aján la ti fel -
hí vás I.1) pontjában meghatározott telefonszámon.

IV.3.3) Az aján lat té te li ha tár idõ (at tól füg gõ en, hogy nyílt,
meg hí vá sos vagy tár gya lá sos el já rás ra ke rül sor)

2004/12/20 (év/hó/nap)
vagy:  nap (a hir det mény fel adá sá tól szá mít va)
Idõ pont: 10.00 óra

IV.3.4) Az aján lat té te li fel hí vás meg kül dé se a ki vá lasz tott
je lent ke zõk ré szé re (meg hí vá sos és tár gya lá sos eljárás esetén)

Ter ve zett dá tum / /  (év/hó/nap)

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aján la tok be -
nyújt ha tók

Ma gyar

IV.3.6) Az aján la ti kö tött ség mi ni má lis idõ tar ta ma (nyílt el -
já rás ese tén; ki vé ve a köz be szer zé si tör vény 254. §-a, illetve
283. §-a sze rin ti tár gya lás kez de mé nye zé se ese té ben)

/ /  (év/hó/nap) vagy:
 hó nap és/vagy 60 nap

(az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá tól szá mít va)

IV.3.7) Az aján la tok vagy a rész vé te li je lent ke zé sek fel bon -
tá sá nak fel té te lei (at tól füg gõ en, hogy nyílt, meg hí vá sos vagy
tár gya lá sos el já rás ra ke rül sor): –

IV.3.7.1) Az aján la tok vagy a rész vé te li je lent ke zé sek fel -
bon tá sán je len lét re jo go sult személyek

Az aján lat ké rõ, a tá mo ga tást nyúj tó szer ve zet, va la mint az
aján lat te võk képviselõi.

IV.3.7.2) Dá tum, idõ pont, hely
Dá tum: 2004/12/20 (év/hó/nap)
Idõ pont: 10.00 óra
Hely: Kis kun fél egy há za Vá ros Pol gár mes te ri Hi va ta la, I.

eme let 40. tár gya ló, 6100 Kis kun fél egy há za, Kossuth L. u. 1.

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X
IGEN: –

VI.2) ADOTT ESET BEN KÉR JÜK FEL TÜN TET NI,
HOGY A KÖZ BE SZER ZÉS IS MÉT LÕ DÕ JEL LE GÛ-E
ÉS A TO VÁB BI HIR DET MÉ NYEK KÖZ ZÉ TÉ TE LÉ NEK 
TERVEZETT IDEJÉT: – 

VI.3) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: –
IGEN: X

Ha igen, kér jük fel tün tet ni a pro jekt/prog ram ne vét és bár -
mely egyéb hasz nál ha tó hi vat ko zá si ada tot

1/2004.ROP/2.3: Óvo dák és alap fo kú ne ve lé si-ok ta tá si in -
téz mé nyek inf ra struk tu rá lis fej lesz té se (DA–2.3.–008–0403).

VI.4) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK
1) A hi ány pót lás le he tõ sé ge vagy annak ki zá rá sa: az aján lat -

ké rõ hi ány pót lá si le he tõ sé get biz to sí t.
2) Nyílt el já rás ese tén az ered mény hir de tés idõ pont ja és a

szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja:
– Ered mény hir de tés idõ pont ja: 2005/01/17-én, 10.00 óra.
– Szer zõ dés kö tés idõ pont ja: 2005/01/25-én, 10.00 óra.
3) A két sza kasz ból ál ló el já rás ese tén a rész vé te li sza kasz

ered mény hir de té si idõ pont ja: –
4) A mi nõ sí tett aján lat te võk nek a szer zõ dés tel je sí té sé re va ló 

al kal mas sá gát a ki zá ró okok te kin te té ben a Kbt. 13. § (3) be kez -
dé se, va la mint a pénz ügyi és a mû sza ki al kal mas ság te kin te té -
ben je len aján la ti fel hí vás ban meg ha tá ro zot tak sze rint kell iga -
zolnia.

5) Aján lat ké rõ a do ku men tá ci ó ban meg ha tá ro zot tak sze rint
több vál to za tú aján lat té tel re biz to sí t le he tõ sé get.

6) A do ku men tá ció meg vá sár lá sa fel té te le az el já rás ban va ló
rész vé tel nek. Kö zös aján lat te võk ese tén ele gen dõ, ha a do ku -
men tá ci ót a kö zös aján lat te võk egyi ke meg vá sá rol ja.

7) Az aján lat ké rõ kon zul tá ci ót tar t, mely nek idõ pont ja:
2004/11/19-én 14.00 óra, he lye: Dar vas J. Ál ta lá nos Is ko la,
Kis kun fél egy há za, Dar vas tér 10.

8) A bí rá la ti rész szem pon tok ese té ben a ki oszt ha tó pont szá -
mok al só és fel sõ ha tá ra rész szem pon ton ként: 1–10. A bí rá la ti
rész szem pon tok ese té ben ad ha tó pont szá mok mód sze ré nek
meg ha tá ro zá sa: rész szem pon ton ként a leg ked ve zõbb aján la ti
elem 10 pon tot, a leg ked ve zõt le nebb aján la ti elem 1 pon tot kap, 
a töb bi aján lat pont szá má nak meg ha tá ro zása pe dig a 10 és
1 pont kö zött a li ne á ris ará nyo sí tás mód sze ré vel tör té nik. To -
váb bi rész le te zés a do ku men tá ci ó ban ta lál ha tó.

9) A köz be szer zés tár gyá ban meg ha tá ro zott mun kák mû sza -
ki le írá sa a do ku men tá ci ó ban ta lál ha tó.

10) Aján la ti biz to sí ték: az aján lat ké rõ az el já rás ban va ló
rész vé telt 1 000 000 Ft össze gû aján la ti biz to sí ték adá sá hoz kö -
ti, me lyet az aján lat te võ nek az aján la ta be nyúj tá sá val egy ide jû -
leg kell az aján lat ké rõ ren del ke zé sé re bo csá ta ni. Az aján lat te -
võ nek aján la tá ban iga zol nia kell, hogy a biz to sí té kot az aján lat -
ké rõ ren del ke zé sé re bo csá tot ta. A biz to sí ték tel je sí té se a Kbt.
59. § (2) be kez dé se sze rint tör tén het. Az aján lat ké rõ bank szám -
la szá ma – amennyi ben a biz to sí ték tel je sí té se az elõ írt pénz -
összeg be fi ze té sé vel tör té nik: 11732071-15338284. A bizto -
síték vissza fi ze té se a Kbt. 59. § (5) be kez dé se sze rint tör té nik.

11) Aján lat te võ nek az aján la tá ban nyi lat koz nia kell a Kbt.
70. § (1) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint.

12) Az aján lat te võ nek aján lat ban meg kell je löl ni a köz be -
szer zés ér té ké nek 10%-át meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni
kí vánt al vál lal ko zó it.

13) Az aján lat te võ nek aján la tá ban nyi lat koz nia kell a Kbt.
72. §-ában fog lal tak ról.

14) Ajánl atok be nyúj tá sá nak mód ja: az aján la tot 1 ere de ti és
3 má so la ti pél dány ban kell be nyúj ta ni, egy ér tel mû en meg je löl -
ve az „ere de ti” és a „má so lat” pél dá nyo kat. Amennyi ben az
egyes pél dá nyok kö zött el té rés van, az ere de ti ként meg je lölt
pél dány az irány adó. Az ere de ti és má so la ti pél dá nyo kat egy
kö zös bo rí ték ba kell cso ma gol ni, a cso ma go lá son az aláb bi a kat
kell fel tün tet ni: „Dar vas Jó zsef Ál ta lá nos Is ko la inf ra struk tu rá -
lis fej lesz té se címû épí té si be ru há zás nyílt köz be szer zé si el já rás 
– aján lat”.
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15) A tel je sí tés idõ tar ta ma: a szer zõ dés kö tés idõ pont já tól az
aján lat te võ ál tal vál lalt tel je sí té si ha tár idõ ig ter je dõ nap tá ri na -
pok összes sé ge. A tel je sí té si ha tár idõt a Kbt. 70. § (1) be kez dés
sze rin ti nyi lat ko zat nak kell tar tal maz nia, év, hónap, nap meg -
határozásban.

16) Az aján lat te võ nek csa tol nia kell szán dék nyi lat ko za tát ar -
ra vo nat ko zó an, hogy – amennyi ben az el já rás nyer te se lesz –
tel jes kö rû fe le lõs ség biz to sí tást kö t a köz be szer zés tár gyá ra vo -
nat ko zó an (Kbt. 306. § (2) bekezdés).

17) Ab ban az eset ben, ha a nyer tes aján lat te võ vissza lép, az
aján lat ké rõ   amennyi ben az ered mény hir de tés kor meg je lö lés re 
ke rül – a kö vet ke zõ leg ked ve zõbb aján la tot tevõvel köt szer -
zõdést.

18) Az aján la tok össze ál lí tá sá val és be nyúj tá sá val kap cso la -
tos va la mennyi költ ség az aján lat te võ ket terheli.

19) Az aján lat te võ nek, va la mint a köz be szer zés ér té ké nek
10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko -
zó já nak az aján la tá ban be kell nyúj ta nia 30 nap nál nem ré geb bi
ere de ti, vagy köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett cég ki vo na tot, alá írá si
cím pél dányt, fo lya mat ban lé võ vál to zás be jegy zés ese tén a vál -
to zás be jegy zé sé re irá nyuló ké rel met, a be nyúj tott bank i iga zo -
lá sok ese té ben a szám la ve ze tõ pénz in té ze tek, va la mint a köz -
be szer zés tár gyá ban írt ki vi te le zõi te vé keny ség vég zé sé re va ló
jo go sult ság el len õr zé se cél já ból. Amennyi ben az aján lat te võ,
vagy a köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t meg ha la dó mér ték ben
igény be ven ni kívánt alvállalkozója nem jogosult a köz be -
szerzés tárgyában írt kivitelezõi tevékenység végzésére, úgy
ajánlata érvénytelen.

20) Az aján lat te võ nek csa tol nia kell aján la tá ban a mun kák el -
vég zé sé re vo nat ko zó té te les, be ára zott költ ség ve tés a be épí tés re,
illetve fel hasz ná lás ra ke rü lõ anya gok meg ne ve zé sé vel, to váb bá
a do ku men tá ci ó ban meg adott min ta sze rin ti fõ összesítõt.

21) Az aján lat te võ kö te les aján la tá ban pénz ügyi-mû sza ki
ütem ter vet csa tol ni, me lyet az aján la ti fel hí vás ban és a do ku -
men tá ci ó ban meg ha tá ro zott fel té te lek sze rint kell össze ál lí ta ni.

22) Az aján lat te võ nek csa tol nia kell aján la tá hoz a do ku men -
tá ci ó ban ta lál ha tó vál lal ko zá si szer zõ dés ter ve ze tet – aján la tá ra 
ak tu a li zál va.

23) Aján lat ké rõ a nyer tes kö zös aján lat te võk tõl nem kö ve te li 
meg gaz da sá gi tár sa ság lét re ho zá sát, de együt tes aján lat té tel
ese tén a kö zös aján lat te võk nek egye tem le ges kö te le zett sé get és 
fe le lõs sé get kell vál lal ni uk a tel je sí té sért. Az aján lat ban meg
kell je löl ni ük, hogy kép vi se lõ ként me lyik aján lat te võ jár el, az
er re vo nat ko zó meg ha tal ma zást ere de ti pél dány ban az ajánlat -
hoz csa tol ni kell.

24) Ér vény te len az aján lat, ha az nem fe le l meg az aján la ti
fel hí vás ban és a do ku men tá ci ó ban, va la mint a jog sza bá lyok ban 
meg ha tá ro zott fel té te lek nek.

25) Mi vel a szer zõ dés EU-ala pok ból fi nan szí ro zott pro jekt -
tel kap cso la tos, ezért a Kbt. 48. § (2) és (3) be kez dé sei ér -
vényesülnek.

VI.5) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA: 
2004/10/21 (év/hó/nap)

A. MEL LÉK LET

1.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN 
SZE REZ HE TÕK BE
Szer ve zet: Kis kun fél egy há za Vá ros Pol gár mes te ri Hi va ta la
Be ru há zá si Cso port
Cím zett: Ipacs Lász ló

Cím: Kos suth L. u. 1. II. em. 70.
Pos tai irá nyí tó szám: 6100
Vá ros/Köz ség: Kis kun fél egy há za
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 76/461-255
Te le fax: 76/461-255
E-ma il: be ru ha zas@kis kun fe legy ha za.hu
In ter net cím (URL): www.kis kun fe legy ha za.hu

1.3) A DO KU MEN TÁ CIÓ A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN SZE -
REZ HE TÕ BE
Szer ve zet: Kis kun fél egy há za Vá ros Pol gár mes te ri Hi va ta la
Be ru há zá si Csoport
Cím zett: Ipacs Lász ló
Cím: Kos suth L. u. 1. II. em. 70.
Pos tai irá nyí tó szám: 6100
Vá ros/Köz ség: Kis kun fél egy há za
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 76/461-255
Te le fax: 76/461-255
E-ma il: be ru ha zas@kis kun fe legy ha za.hu
In ter net cím (URL): www.kis kun fe legy ha za.hu

1.4) AZ AJÁN LA TO KAT/RÉSZ VÉ TE LI JE LENT KE ZÉ -
SE KET A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL BENYÚJTANI
Szer ve zet: Kis kun fél egy há za Vá ros Pol gár mes te ri Hi va ta la
Be ru há zá si Csoport
Cím zett: Ipacs Lász ló
Cím: Kos suth L. u. 1. II. em. 70.
Pos tai irá nyí tó szám: 6100
Vá ros/Köz ség: Kis kun fél egy há za
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 76/461-255
Te le fax: 76/461-255
E-ma il: be ru ha zas@kis kun fe legy ha za.hu
In ter net cím (URL): www.kis kun fe legy ha za.hu

László Gyula Gimnázium,
Általános Iskola és Óvoda

ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására
(9186/2004)

Épí té si be ru há zás: –
Épí té si kon cesszió: –
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: X
Szol gál ta tá si kon cesszió: –

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍME
Szer ve zet: Lász ló Gyu la Gim ná zi um,
Ál ta lá nos Is ko la és Óvoda
Cím zett: –
Cím: Ka vi csos köz 4.
Pos tai irá nyí tó szám: 1157
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
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Te le fon: 418-2043
Te le fax: 414-0365
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

I.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN
SZE REZ HE TÕK BE
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: –
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet

I.3) A DO KU MEN TÁ CIÓ A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN SZE -
REZ HE TÕ BE
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: X
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet

I.4) AZ AJÁN LA TO KAT/RÉSZ VÉ TE LI JE LENT KE ZÉ -
SE KET A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL BENYÚJTANI
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: X
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS

II.1.1) Épí té si be ru há zás ra irá nyuló szer zõ dés (épí té si be ru -
há zás esetén)

Ki vi te le zés: 
Ter ve zés és ki vi te le zés: –
Ki vi te le zés, bár mi lyen esz köz zel, mó don, az aján lat ké rõ ál -

tal meg ha tá ro zott  kö ve tel mé nyek nek megfelelõen: –
Épí té si kon cesszió: –

II.1.2) Áru be szer zés re irá nyuló szer zõ dés tí pu sa (áru be -
szer zés esetén)

Adás vé tel: –
Bér let: –
Lí zing: –
Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: –

II.1.3) Szol gál ta tás meg ren de lés re irá nyuló szer zõ dés tí pu sa
(szol gál ta tás meg ren de lés ese tén)

Köz ét kez te tés re és hul la dék el szál lí tás ra irá nyuló vál lal ko -
zá si szerzõdés

Szol gál ta tá si ka te gó ria: 17
Szol gál ta tá si kon cesszió: –

II.1.4) Az el já rás ke ret meg ál la po dás meg kö té sé re irá nyul-e?
NEM: X
IGEN: –

II.1.5) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés

II.1.6) A szer zõ dés meg ha tá ro zá sa/tár gya (a foly ta tás hoz
szük ség sze rint hasz nál jon to váb bi lapokat) 

Köz ét kez te tés biz to sí tá sa szál lí tás sal együtt a kö vet ke zõ
rész le te zés szerint:

1157 Bu da pest XV. ke r., Ka vi csos köz 4. szám alat ti is ko lá -
ban

aa) 210 adag tíz órai, ebéd, uzson na is ko lás ko rú gye re kek
ré szé re, a hét 5 nap ján (hét fõ–péntek)

ab) 250 adag ebéd is ko lás ko rú gye re kek ré szé re, a hét 5
nap ján (hét fõ–péntek)

ac) 60 adag ebéd az is ko lá ban dol go zó fel nõt tek ré szé re, a
hét 5 nap ján (hét fõ–péntek)

1157 Bu da pest XV. ke r., Ka vi csos köz 6. szám alat ti óvo dá -
ban

ad) 95 adag tíz órai, ebéd, uzson na óvo dás ko rú gyer me kek
ré szé re a hét 5 nap ján (hét fõ–péntek)

ae) 20 adag ebéd az óvo dá ban dol go zó fel nõt tek ré szé re, a
hét 5 nap ján (hét fõ–pén tek)

1157 Bu da pest XV. ke r., Pás kom park 37. szám alat ti óvo dá -
ban

af) 115 adag tíz órai, ebéd, uzson na óvo dás ko rú gyer me kek
ré szé re, a hét 5 nap ján (hét fõ–pén tek)

ag) 21 adag ebéd az óvo dá ban dol go zó fel nõt tek ré szé re, a
hét 5 nap ján (hét fõ–pén tek).

Az ételt az 1157 Bu da pest, Ka vi csos köz 4. szám alat ti kony -
hán – a kony ha hasz ná la tá ra kö tött bér le ti szer zõ dés alap ján –
kell el ké szí te ni, a ki szál lí tás in nen tör té nik a tel je sí té si he lyek -
re. Az étel ma ra dék el szál lí tá sá ról az aján lat te võ kö te les gon -
dos kodni.

II.1.7) A tel je sí tés he lye
1157 Bu da pest XV. ke r., Ka vi csos köz 4.
1157 Bu da pest XV. ke r., Ka vi csos köz 6.
1157 Bu da pest XV. ke r., Pás kom park 37.
NUTS-kód: –

II.1.8) Nó menk la tú ra

II.1.8.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
55.52.30.00-02
To váb bi tár gyak: –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.1.9) Ré szek re tör té nõ aján lat té tel (a ré szek re vo nat ko zó
rész le tes in for má ci ók meg adá sá hoz a B. mel lék let bõl szük ség
sze rint több pél dány hasz nál ha tó)

NEM: X
IGEN: –
Aján la tok be nyújt ha tók:
egy rész re: –
több rész re: –
va la mennyi rész re: –

II.1.10) El fo gad ha tók-e vál to za tok (al ter na tív aján la tok)?
NEM: X
IGEN: –

II.2) A SZER ZÕ DÉS SZE RIN TI MENNYI SÉG

II.2.1) Tel jes mennyi ség (va la mennyi részt és op ci ót be le -
ért ve, adott eset ben)

771 adag/nap

II.2.2) Vé te li jog (op ció) (adott eset ben). Le írá sa és gya kor -
lá sá nak le het sé ges ide je (le he tõ ség sze rint): –

II.3) A SZER ZÕ DÉS IDÕ TAR TA MA VAGY A BE FE JE -
ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE
Idõ tar tam hó nap(ok)ban  és/vagy na pok ban 
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)
vagy: kez dés 2005/01/01 és/vagy
be fe je zés / /  (év/hó/nap)

III. SZA KASZ: JO GI, GAZ DA SÁ GI, PÉNZ ÜGYI ÉS
MÛ SZA KI IN FOR MÁ CI ÓK

III.1) A SZER ZÕ DÉS RE VO NAT KO ZÓ FEL TÉ TE LEK

III.1.1) A szer zõ dést biz to sí tó mel lék kö te le zett sé gek (adott
eset ben)

Kötbér
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III.1.2) Fõ fi nan szí ro zá si és fi ze té si fel té te lek és/vagy hi vat -
ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek re

Aján lat ké rõ he ten te a szám la kéz hez vé te lé tõl szá mí tott
30 na pon be lül utal ja a vál lal ko zói dí jat a vál lal ko zó bank -
számlájára.

III.1.3) A kö zös aján la tot te võ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó
gaz da sá gi tár sa ság, illetve jo gi sze mély (adott eset ben): –

III.2) RÉSZ VÉ TE LI FEL TÉ TE LEK

III.2.1) Az aján lat te võ/rész vé tel re je lent ke zõ sze mé lyes
hely ze té re vo nat ko zó ada tok (ki zá ró okok), to váb bá a mi ni má -
li san meg kö ve telt pénz ügyi és gaz da sá gi, va la mint mû sza ki,
illetve szak mai al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok

– az el já rás ban nem le het aján lat te võ az, aki vel szem ben a
Kbt. 60. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ki zá ró okok
fenn áll nak,

– nem le het az el já rás ban aján lat te võ az, aki vel szem ben a
Kbt. 62. § (1) be kez dé sé ben fel so rolt ki zá ró fel té te lek
fenn áll nak.

Pénz ügyi, gaz da sá gi al kal mas sá got ki zá ró té nye zõk:
– a pénz in té ze ti nyi lat ko zat sze rint volt 30 na pot meg ha la dó 

sor ban ál ló té te le az el múlt 1 év ben,
– az elõ zõ 1 év ben az aján lat te võ gaz dál ko dá sa vesz te sé ges

volt.
Mû sza ki al kal mas sá got ki zá ró té nye zõk:
– Nem ren del ke zik a be szer zés tár gyá nak meg fe le lõ ter -

mosz kon té ne rek kel, va la mint étel szál lí tás ra al kal mas
ÁNTSZ-en ge déllyel ren del ke zõ gép ko csi val.

– A tel je sí tés be be von ni kí vánt szak em be rek kö zött nin csen 
leg alább egy fel sõ fo kú ven dég lá tó ipa ri vég zett sé gû szak -
em ber, leg alább egy di e te ti kus szak em ber, leg alább egy
élel mi szer mér nök szak em ber.

III.2.1.1) Jo gi hely zet (ki zá ró okok) – a meg kö ve telt iga zo -
lá si mód

– az aján lat te võ nek az aján lat ban a Kbt. 63. § (2)–(3) be kez -
dés sze rint iga zol nia kell, és írás ban nyi lat koz nia kell,
hogy nem tar to zik a Kbt. 60. § (1) be kez dés ha tá lya alá,

– a Kbt. 62. § (1) be kez dés a)–b) pont ja sze rin ti ki zá ró
okok ról az aján lat te võ nek írás ban nyi lat koz nia kell.

III.2.1.2) Pénz ügyi és gaz da sá gi al kal mas ság – a meg kö ve -
telt iga zo lá si mód

Pénz ügyi, gaz da sá gi al kal mas ság iga zo lá sa:
A Kbt. 66. § (1) be kez dés ben fog lal tak alap ján az aján lat evõ -

nek a pénz ügyi és gaz da sá gi al kal mas sá ga iga zol ha tó:
– va la mennyi szám la ve ze tõ bank tól szár ma zó, az aján lat

be nyúj tá sá nak nap já tól szá mí tott 30 nap nál nem ré geb bi
nyi lat ko zat tal az aláb bi kö te le zõ tar ta lom mal:

– mi ó ta ve ze ti az aján lat te võ szám lá ját,
– fi ze té si kö te le zett sé ge i nek az aján lat te võ idõ ben ele get

tesz-e,
– volt-e 30 na pot meg ha la dó sor ban ál ló té tel az aján lat te võ

szám lá ján az el múlt 1 év ben,
– az elõ zõ év re vo nat ko zó an a szám vi te li tör vény sze rin ti

be szá mo ló be nyúj tá sa.

III.2.1.3) Mû sza ki, illetve szak mai al kal mas ság – a meg kö -
ve telt iga zo lá si mód

– Mû sza ki fel sze relt ség le írá sa kü lö nös te kin tet tel a ter -
mosz kon té ne rek re.

– Étel szál lí tás ra al kal mas gép ko csi ÁNTSZ-en ge dé lyé nek
má so la ta.

– A tel je sí tés be be von ni kí vánt szak em be rek vég zett sé gé rõl 
szóló bi zo nyít vány másolata.

III.2.1.4) Egyéb in for má ci ók (adott eset ben)

III.3) SZOL GÁL TA TÁS MEG REN DE LÉS RE IRÁ NYU LÓ
SZER ZÕ DÉ SEK RE VO NAT KO ZÓ KÜ LÖN LE GES FEL -
TÉ TE LEK

III.3.1) A szol gál ta tás tel je sí té se egy bi zo nyos fog lal ko zás -
hoz (kép zett ség hez) van-e köt ve?

NEM: X
IGEN: –
Ha igen, a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zés re tör té nõ hi -

vat ko zás: –

III.3.2) A szer ve ze tek nek kö zöl ni ük kell-e a szol gál ta tás tel -
je sí té sé ben sze mé lye sen köz re mû kö dõ ter mé sze tes sze mé lyek
ne vét és kép zett sé gét?

NEM: –
IGEN: X

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA

IV.1.1) A köz be szer zé si tör vény VI. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Tár gya lá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –

IV.1.2) A köz be szer zé si tör vény VII. fe je ze te sze rin ti el já -
rás ese tén

Nyílt: X
Meg hí vá sos: –
Tár gya lá sos: –

IV.1.3) Meg tör tént-e a rész vé tel re je lent ke zõk ki vá lasz tá sa,
meg je lö lé se? (csak tár gya lá sos el já rás ese tén, adott eset ben)

NEM: –
IGEN: –
Ha igen, a rész le tes in for má ci ó kat az Egyéb in for má ci ók kö -

ré ben kell meg ad ni (VI. sza kasz)

IV.1.4) A IV.1.1) pont sze rin ti tár gya lá sos, illetve gyor sí tott 
el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa (adott eset ben)

IV.1.5) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó ko ráb bi köz zé té tel
(adott eset ben)

IV.1.5.1) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó elõ ze tes össze sí -
tett tá jé koz ta tó (adott eset ben)

IV.1.6) Az aján lat té tel re fel hí van dó je lent ke zõk lét szá ma
vagy ke ret szá ma (adott eset ben)

Lét szám:  vagy: mi ni mum  / ma xi mum 

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
(A) A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: –
vagy:
(B) Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat: X
B1) A kö vet ke zõ rész szem pon tok és súly szá mok alap ján
rész szem pon tok súly szá mok
1. aján la ti ár 46
2. ét ren da já nlat mi nõ ség e 54

– al szem pon tok
– ener gia kJ (kcal) 6
– összes fe hér je (g) 6
– fe hér je ener gia (%) 6
– összes zsír (g) 6
– zsír ener gia (%) 6
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– összes szén hid rát (g) 6
– szén hid rát ener gia (%) 6
– hoz zá adott cu kor ener gia (%) 6
– ko lesz te rin (mg) 6

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám: –

IV.3.2) A do ku men tá ció be szer zé sé nek fel té te leI
A do ku men tá ció be szer zé sé nek ha tár ide je: 2004/12/16
(év/hó/nap)
Idõ pont: 10.00 óra
Ár (adott eset ben): 80 000 + áfa
Pénz nem: fo rint
A fi ze tés fel té te lei és mód ja: a vé tel ár ki egyen lí té se kész -

pénz zel tör tén het az I.1) pont ban meg je lölt cí men.
A do ku men tá ció ren del ke zés re bo csá tá sá nak mód ja: a do -

ku men tá ció meg vá sá rol ha tó a je len aján la ti fel hí vás köz zé té -
te lé nek nap já tól kezd ve az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá ig mun -
ka na po kon 9.00–10.00 órá ig a kö vet ke zõ cí men: Lász ló Gyu -
la Gim ná zi um, Ál ta lá nos Is ko la és Óvo da, 1157 Bu da pest
XV. ke r., Ka vi csos köz 4., gaz da sá gi iro da, fszt. 42. Ha a ha -
tár idõ le já ra ta nem mun ka nap ra es ne, a ha tár idõ a kö vet ke zõ
mun ka na pon jár le.

IV.3.3) Az aján lat té te li ha tár idõ (at tól füg gõ en, hogy nyílt,
meg hí vá sos vagy tár gya lá sos el já rás ra ke rül sor)

2004/12/16 (év/hó/nap)
vagy 52 nap (a hir det mény fel adá sá tól szá mít va)
Idõ pont: 10.00 óra

IV.3.4) Az aján lat té te li fel hí vás meg kül dé se a ki vá lasz tott
je lent ke zõk ré szé re (meg hí vá sos és tár gya lá sos el já rás ese tén)

Ter ve zett dá tum / /  (év/hó/nap)

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aján la tok be -
nyújt ha tók

Ma gyar

IV.3.6) Az aján la ti kö tött ség mi ni má lis idõ tar ta ma (nyílt el -
já rás ese tén, ki vé ve a köz be szer zé si tör vény 254. §-a, illetve a
823. §-a sze rin ti tár gya lás kez de mé nye zé se ese té ben)

/ / -ig (év/hó/nap) vagy:
 hó nap és/vagy 15 nap

(az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá tól szá mít va)

IV.3.7) Az aján la tok vagy a rész vé te li je lent ke zé sek fel bon -
tá sá nak fel té te lei (at tól füg gõ en, hogy nyílt, meg hí vá sos vagy
tár gya lá sos el já rás ra ke rül sor)

IV.3.7.1) Az aján la tok vagy a rész vé te li je lent ke zé sek fel -
bon tá sán je len lét re jo go sult sze mé lyek

a Kbt. 80. § (2) be kez dé sé ben ne ve sí tett sze mé lyek.

IV.3.7.2) Dá tum, idõ pont, hely
Dá tum: 2004/12/16 (év/hó/nap)
Idõ pont: 10.00 óra
Hely: Bu da pest XV. ke r., Ka vi csos köz 4., ta ná ri könyv tár,

fszt. 41.

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X
IGEN: –

VI.2) ADOTT ESET BEN KÉR JÜK FEL TÜN TET NI,
HOGY A KÖZ BE SZER ZÉS IS MÉT LÕ DÕ JEL LE GÛ-E
ÉS A TO VÁB BI HIR DET MÉ NYEK KÖZ ZÉ TÉ TE LÉ NEK 
TER VE ZETT IDE JÉT
Nem 

VI.3) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: X

IGEN: –

Ha igen, kér jük fel tün tet ni a pro jekt/prog ram ne vét és bár -
mely egyéb hasz nál ha tó hi vat ko zá si ada tot

VI.4) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK
1) A hi ány pót lás le he tõ sé ge vagy annak ki zá rá sa: hi ány pót -

lás le he tõ sé ge ki zár va.

2) Nyílt el já rás ese tén az ered mény hir de tés idõ pont ja és a
szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja:

Az ered mény hir de tés idõ pont ja: az aján lat ké rõ a köz be szer -
zé si el já rás ered mé nyét, il le tõ leg ered mény te len sé gét az aján -
lat té te li ha tár idõ le jár tát kö ve tõ el sõ nap tól szá mí tott 7. na pon
10.00 óra kor hir de ti ki. Ha ez a nap mun ka szü ne ti nap ra es ne,
úgy a kö vet ke zõ mun ka na pon 10.00 óra kor. Az ered mény hir -
de tés he lye: Bu da pest XV. ke r., Ka vi csos köz 4., ta ná ri könyv -
tár, fszt. 41.

A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja: az ered mény hir de tés
nap ját kö ve tõ el sõ nap tól szá mí tott 8. na pon 10.00 óra kor. Ha
ez a nap mun ka szü ne ti nap ra es ne, úgy a kö vet ke zõ mun -
kanapon 10.00 óra kor.

3) Aján la ti do ku men tá ció: a do ku men tá ció meg vá sár lá sa az
el já rás ban va ló rész vé tel fel té te le.

4) Aján la tok for mai kel lé kei

a) Az aján la to kat 5 pél dány ban (1 ere de ti és 4 má so lat) kell
be nyúj ta ni.

b) Az aján la to kat tar ta lom jegy zék kel és (a mel lék le tet is be -
le ért ve) ol dal sor szá mo zás sal kell el lát ni. Min den ol dalt az alá -
írás ra jo go sult ál tal szig nál ni kell.

c) Cso ma go lás: zárt cso ma go lás ban, „köz ét kez te tés” fel irat -
tal el lát va, az ere de ti pél dányt ere de ti meg je lö lés sel el lát va.

d) Az aján lat cím lap ja utá ni el sõ ol da lon fel ol va só la pot kell
csa tol ni. A fel ol va só lap nak az aján lat te võ ne vét, szék he lyét, a
pá lyá zat tár gyát, az egy nap ra vo nat ko zó, egy össze gû brut tó
aján la ti árat kell tar tal maz nia.

e) az aján lat te võ nek aján la tá ban nyi lat koz nia kell az aján la ti 
fel hí vás fel té te le i nek és a do ku men tá ci ó ban sze rep lõ szer zõ -
dés ter ve zet tar tal má nak el fo ga dá sá ról, a szer zõ dés ben fog lal -
tak tel je sí té sé rõl. (A nyi lat ko zat min tá ját az aján la ti doku men -
táció tar tal maz za.)

f) Az aján lat te võ nek aján la tá hoz csa tol nia kell az aján la tot
cég sze rû en alá író sze mély(ek) ere de ti alá írá si cím pél dá nyát
vagy annak hi te le sí tett má so la tát.

5) Ki egé szí tõ tá jé koz ta tás

a) Aján lat ké rõ a Kbt. 56. §-a sze rint biz to sít ja ki egé szí tõ tá -
jé koz ta tás le he tõ sé gét.

b) A kér dé se ket a je len fel hí vás A. mel lék le té nek 1.2) pont -
já ban meg ha tá ro zott cím re kell meg kül de ni a Kbt. 56. § (1) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ pon tig. Aján lat ké rõ a vá la szo kat
a Kbt. 56. § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ pon tig meg -
adja.
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c) Aján lat ké rõ a kony ha meg te kin té sét az aláb bi idõ pont ban 
biz to sít ja: az aján la ti fel hí vás meg je le né sét kö ve tõ el sõ nap tól
szá mí tott 5. nap 10.00 óra. Ha ez a nap nem mun ka nap, úgy a
kö vet ke zõ mun ka nap 10.00 óra.

6) Bí rá la ti rész szem pon tok
A IV.2) pont ki egé szí té se ként aján lat ké rõ köz li, hogy az ad -

ha tó pont szám va la mennyi rész szem pont ese tén 1–10 pont. Az
ér té ke lés mód sze re va la mennyi rész szem pont ese tén azo nos a
leg jobb aján lat kap ja a ma xi má lis 10 pon tot, a töb bi aján lat
pont szá ma ará nyo sí tás sal ke rül meg ál la pí tás ra. Az egyes rész -
szem pon tok ra el ért pon tok a meg adott súly szá mok kal szor -
zásra, majd össze sí tés re ke rül nek.

1. Aján la ti ár: 10 pon tot a leg ala cso nyabb ár kap ja.
2. Ét rend aján lat mi nõ ség e: ezen rész szem pont nál a leg jobb

aján lat nak az szá mít, ame lyik a 80/1999. (XII. 28.) GM–
EüM–FVM együt tes ren de let A. táb lá za tá ban fog lalt ér té kek -
kel azo nos ér té ke ket tar tal maz, il le tõ leg a leg job ban meg kö -
zelíti azo kat.

7) Tá jé koz ta tás az aján lat be nyúj tá sá nak mód ja i ról:
Az aján la to kat a IV.3.3) pont ban meg ha tá ro zott idõ pon tig, a

Bu da pest XV., ke r., Ka vi csos köz 4. fszt. 42. cím re kell be -
nyújtani.

8) To váb bi elõ írá sok:
Csa tol ni kell az ét rend aján la tot a do ku men tá ci ó ban fog lalt

rész le te zés sze rint, mely hez mel lé kel ni kell a nap i ener gia- és
táp anyag tar ta lom ra, va la mint az élel mi szer fel hasz ná lás ra vo -
nat ko zó szá mí tá so kat. Aján lat te võ az aján lat el ké szí té sé nél
vegy e fi gye lem be a Bu da pest Fõ vá ros XV. Ke rü let Rá kos pa lo -
ta–Pest új hely–Új pa lo ta Ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le té nek
5/2004. (I. 29.) ök. ren de le tét.

Azok az aján la tok ke rül nek fel bon tás ra, ame lyek zárt cso ma -
go lás ban, az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá ig a be adás je len fel hí -
vás ban meg ha tá ro zott he lyé re be ér kez tek. Az aján la to kat tar -
tal ma zó ira tok fel bon tá sa az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá nak
idõ pont já ban tör té nik.

VI.5) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA:
2004/10/25 (év/hó/nap)

A. MEL LÉK LET

1.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN 
SZE REZ HE TÕK BE
Szer ve zet: Séd né dr. Vígh Márta
Cím zett: –
Cím: Zá por u. 5/A
Pos tai irá nyí tó szám: 1034
Vá ros/Köz ség: Budapest
Or szág: Magyarország
Te le fon: 368-5015
Te le fax: 368-5015
E-ma il: sedvigh@fre es tart.hu
In ter net cím (URL): –

1.3) A DO KU MEN TÁ CIÓ A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN SZE -
REZ HE TÕ BE
Szer ve zet: –
Cím zett: –
Cím: –
Pos tai irá nyí tó szám: –
Vá ros/Köz ség: –

Or szág: –
Te le fon: –
Te le fax: –
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

1.4) AZ AJÁN LA TO KAT/RÉSZ VÉ TE LI JE LENT KE ZÉ -
SE KET A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL BE NYÚJ TA NI
Szer ve zet: –
Cím zett: –
Cím: –
Pos tai irá nyí tó szám: –
Vá ros/Köz ség: –
Or szág: –
Te le fon: –
Te le fax: –
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

Lónya Község Önkormányzata
ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására

(8869/2004)

Épí té si be ru há zás: X
Épí té si kon cesszió: –
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: –
Szol gál ta tá si kon cesszió: –

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍME
Szer ve zet: Ló nya Köz ség Ön kor mány za ta
Cím zett: Ló nya Köz ség Pol gár mes te ri Hi va ta la
Cím: Kos suth u. 39.
Pos tai irá nyí tó szám: 4836
Vá ros/Köz ség: Ló nya
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 45/706-392
Te le fax: 45/506-118
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

I.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN
SZE REZ HE TÕK BE
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: X
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet

I.3) A DO KU MEN TÁ CIÓ A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN SZE -
REZ HE TÕ BE
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: X
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet

I.4) AZ AJÁN LA TO KAT/RÉSZ VÉ TE LI JE LENT KE ZÉ -
SE KET A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL BENYÚJTANI
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: X
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet
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II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS

II.1.1) Épí té si be ru há zás ra irá nyuló szer zõ dés (épí té si be ru -
há zás ese tén)

Ki vi te le zés: X
Ter ve zés és ki vi te le zés: –
Ki vi te le zés, bár mi lyen esz köz zel, mó don, az aján lat ké rõ ál -

tal meg ha tá ro zott  kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ en: –
Épí té si kon cesszió: –

II.1.2) Áru be szer zés re irá nyuló szer zõ dés tí pu sa (áru be -
szer zés ese tén)

Adás vé tel: –
Bér let: –
Lí zing: –
Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: –

II.1.3) Szol gál ta tás meg ren de lés re irá nyuló szer zõ dés tí pu sa
(szol gál ta tás meg ren de lés ese tén)

Szol gál ta tá si ka te gó ria: –
Szol gál ta tá si kon cesszió: –

II.1.4) Az el já rás ke ret meg ál la po dás meg kö té sé re irá -
nyul-e?

NEM: X
IGEN: –

II.1.5) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés

II.1.6) A szer zõ dés meg ha tá ro zá sa/tár gya (a foly ta tás hoz
szük ség sze rint hasz nál jon to váb bi la po kat) 

Vál lal ko zá si szer zõ dés
Új aka dály men tes öre gek nap kö zi és bent la ká sos ott hon I.

ütem ki vi te le zé si mun kái, 508,19 m2 alap te rü let be épí té sé vel

II.1.7) A tel je sí tés he lye
4836 Ló nya, Ár pád u. 91.
NUTS-kód: –

II.1.8) Nó menk la tú ra

II.1.8.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
45.26.25.22-6
To váb bi tár gyak: 
45.26.22.16-6
46.26.22.10-6
45.26.12.10-9
45.40.00.00-1
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.1.9) Ré szek re tör té nõ aján lat té tel (a ré szek re vo nat ko zó
rész le tes in for má ci ók meg adá sá hoz a B. mel lék let bõl szük ség
sze rint több pél dány hasz nál ha tó)

NEM: X
IGEN: –
Aján la tok be nyújt ha tók:
egy rész re: –
több rész re: –
va la mennyi rész re: –

II.1.10) El fo gad ha tók-e vál to za tok (al ter na tív aján la tok)?
NEM: X
IGEN: –

II.2) A SZER ZÕ DÉS SZE RIN TI MENNYI SÉG

II.2.1) Tel jes mennyi ség (va la mennyi részt és op ci ót be le -
ért ve, adott eset ben)

Öre gek nap kö zi és bent la ká sos ott ho na I. ütem 508,19 m2

alap te rü le ten. Nap pa li és bent la ká sos el lá tást nyúj tó funk ci ók
(kony ha, ét ke zõ, men tá lis he lyi ség, or vo si, sze mély ze ti, ki szol -
gá ló he lyi sé gek és 4 db apart man) terv sze rin ti ki épí té se.

II.2.2) Vé te li jog (op ció) (adott eset ben). Le írá sa és gya kor -
lá sá nak le het sé ges ide je (le he tõ ség sze rint): –

II.3) A SZER ZÕ DÉS IDÕ TAR TA MA VAGY A BE FE JE -
ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE
Idõ tar tam hó nap(ok)ban  és/vagy na pok ban 
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)
vagy: kez dés / /  
és/vagy be fe je zés 2005/11/15 (év/hó/nap)

III. SZA KASZ: JO GI, GAZ DA SÁ GI, PÉNZ ÜGYI ÉS
MÛ SZA KI IN FOR MÁ CI ÓK

III.1) A SZER ZÕ DÉS RE VO NAT KO ZÓ FEL TÉ TE LEK

III.1.1) A szer zõ dést biz to sí tó mel lék kö te le zett sé gek (adott
eset ben) 

A szer zõ dést biz to sí tó mel lék kö te le zett ség a mû sza ki át -
adás-át vé tel idõ pont já tól szá mí tott mi ni mum 1 év jót ál lás vál la -
lá sa. A hosszabb jót ál lá si kö te le zett ség vál la lás bí rá la ti rész -
szem pont ként sze re pel. Aján lat ké rõ ké se del mi köt bér vál la lá -
sát ír ja elõ a ké se del mes tel je sí tés ese té re (mér té ke bí rá la ti
szem pont).

III.1.2) Fõ fi nan szí ro zá si és fi ze té si fel té te lek és/vagy hi vat -
ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek re

A pénz ügyi fe de zet ön kor mány za ti sa ját for rás ból és
TRFC-pá lyá za ti tá mo ga tás ból – annak el nye ré se ese tén – ál l
ren del ke zés re. Meg ren de lõ elõ le get nem ad. Rész szám lák a
30%, 50%, és 75% ké szült sé gi fok nál nyújt ha tók be. Fi ze tés
iga zolt tel je sí tés után 30 na pos át uta lás sal tör té nik.

III.1.3) A kö zös aján la tot te võ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó
gaz da sá gi tár sa ság, illetve jo gi sze mély (adott eset ben)

Kö zös aján la tot te võ nyer te sek ese tén a gaz da sá gi tár sa ság,
illetve jo gi sze mély lét re ho zá sa nem kö ve tel mény.

Aján lat ké rõ elõ ír ja azon ban a kö zös aján la tot be nyúj tók kö -
zöt ti kö te le zett ség vál la lá sok ra és jo go sult sá gok ra vo nat ko zó
cég sze rû en alá írt kö zös nyi lat ko za tuk nak az aján lat ban tör té nõ
do ku men tá lá sát.

III.2) RÉSZ VÉ TE LI FEL TÉ TE LEK

III.2.1) Az aján lat te võ/rész vé tel re je lent ke zõ sze mé lyes
hely ze té re vo nat ko zó ada tok (ki zá ró okok), to váb bá a mi ni má -
li san meg kö ve telt pénz ügyi és gaz da sá gi, va la mint mû sza ki,
illetve szak mai al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok,
az al kal mas sá got ki zá ró té nye zõk

Az el já rás ban nem le het aján lat te võ, kö zös aján lat te võ vagy
10% mér té ket meg hal adó al vál lal ko zó, aki vel szem ben a Kbt.
60. § (1) be kez dés, a 61. § (1) be kez dés a)–d) pont ja i ban,
(2) be kez dé sé ben, va la mint a 62. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott ki zá ró fel té te lek fenn áll nak.

Az aján lat te võ, kö zös aján lat te võk, illetve a 10% mér té ket
meg ha la dó al vál lal ko zó al kal mas sá gát ki zá ró té nye zõk:

Pénz ügyi és gaz da sá gi:
Ha az elõ zõ 2 év mind egyi ké nek a szám vi te li jog sza bá lyok

sze rin ti be szá mo ló ja ne ga tív.
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Ha az el múlt 2 év for gal má ból leg alább az el múlt évi ár be vé -
te le nem ér te el a net tó 100 mil lió fo rin tot, és ezen be lül a ma -
gas épí té si for ga lom a 70 mil lió fo rin tot.

Ha az aján lat te võ bank i in for má ci ó ja ked ve zõt len, az aján lat -
té telt meg elõ zõ 2 év so rán volt a szám lá ján sor ban ál lás.

Mû sza ki, illetve szak ma ki:
Ha nem ke rül be mu ta tás ra leg alább 3 db köz épü let épí té sé re

vo nat ko zó re fe ren cia, ame lyek kö zül leg alább 1 el éri a 70 mil -
lió fo rint net tó be ru há zá si költ sé get.

Ha nincs az 1/2002. (I. 7.) FVM–GM–Kö ViM együt tes ren -
de let sze rin ti A vagy B ka te gó ri á ba so rolt szak irá nyú fe le lõs
mû sza ki ve ze tõi jo go sult ság gal ren del ke zõ mû sza ki ve ze tõ je,
és a hely szí ni mun kák nap i irá nyí tá sá ra leg alább kö zép fo kú
vég zett ség gel ren del ke zõ gya kor lott épí tés ve ze tõ je.

Ha az elõ zõ 2 év fo lya mán az át la gos sta tisz ti kai ál lo má nyi
lét szá ma nem ér te el a 35 fõ t.

III.2.1.1) Jo gi hely zet (ki zá ró okok) – a meg kö ve telt iga zo -
lá si mód

Az aján lat te võ nek, kö zös aján lat te võk nek, illetve a szer zõ -
dés tel je sí té sé hez a köz be szer zés ér té ké nek a 10%-á t meg ha la -
dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó(k)nak az aján -
lat ban az aláb bi ak sze rint kell iga zol ni uk, hogy nem tar toz nak a 
ki zá ró okok ha tá lya alá:

– A Kbt. 63. § (2) és (3) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg fe -
le lõ iga zo lás, il le tõ leg nyi lat ko zat ar ról, hogy nem tar toz -
nak a Kbt. 60. § (1) be kez dé sé ben rög zí tet tek ha tá lya alá.

– Nyi lat ko zat ar ról, hogy nem áll nak fenn a Kbt. 62. §
(1) be kez dés a) és b) pont ja i ban meg ha tá ro zott ki zá ró
okok.

– Iga zo lás a Kbt. 63. § (2) be kez dés a)–c) pont já ban rög zí -
tet tek sze rint, ame lyek bi zo nyít ják, hogy nem áll nak fenn
a 60. § (1) be kez dé se sze rin ti ki zá ró fel té te lek.

– A Kbt. 63. § (2) be kez dés c) és d) pont ja sze rin ti nyi lat ko -
zat, il le tõ leg iga zo lás ar ról, hogy nem tar toz nak a Kbt.
61. § (1) bekezdés a)–d) pon tok ban meg ha tá ro zott ki zá ró
okok ha tá lya alá.

– A 63. § (2) be kez dés f) pont sze rin ti ha tó sá gi iga zo lás a
61. § (2) be kez dés sze rin ti fel té te lek iga zo lá sá ra.

III.2.1.2) Pénz ügyi és gaz da sá gi al kal mas ság – a meg kö ve -
telt iga zo lá si mód

Az aján lat te võ, kö zös aján lat te võk, illetve a szer zõ dés tel je -
sí té sé hez a köz be szer zés ér té ké nek a 10%-á t meg ha la dó mér -
ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó(k) az aján lat ban a
pénz ügyi és gaz da sá gi al kal mas sá gu kat az aláb bi ak sze rint kö -
te le sek iga zol ni:

– Va la mennyi szám la ve ze tõ pénz in té zet ál tal az aján lat té te -
li ha tár idõt meg elõ zõ 60 nap nál nem ré geb ben ki ál lí tott
nyi lat ko zat ar ról, hogy mi ó ta ve ze ti az aján lat te võ vál lal -
ko zó bank szám lá ját, fi ze té si kö te le zett sé ge i nek min dig
idõ ben ele get tesz-e, az elmúlt 2 évben volt-e sorban álló
pénzügyi tétele.

– Az el múlt 2 év re (2002–2003.) a szám vi te li tör vény ben
elõ írt éves be szá mo ló já nak az ere de ti vagy köz jegy zõ ál -
tal hi te le sí tett má so la ta nyújtandó be.

– Nyi lat ko zat az elõ zõ 2 év tel jes for gal má ról, és ezen be lül
a je len köz be szer zés tár gyá nak meg fe le lõ mér té kû ma gas -
épí tés bõl szár ma zó for ga lom ról, ame lyek kö zött leg alább
egy 70 mil lió fo rin tos magasépítési beruházás szerepel.

III.2.1.3) Mû sza ki, illetve szak mai al kal mas ság – a meg kö -
ve telt iga zo lá si mód

Az aján lat te võ, kö zös aján lat te võk, illetve a szer zõ dés tel je -
sí té sé hez a köz be szer zés ér té ké nek a 10%-á t meg ha la dó mér -
ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó(k) az aján lat ban a
mû sza ki, szak mai al kal mas sá gu kat az aláb bi mó don kö te le sek
iga zol ni:

– A III.2.1) pont sze rin ti leg je len tõ sebb ma gas épí té si re fe -
ren cia mun kák nak a be mu ta tá sa ma xi mum az elõ zõ 3 év re
vo nat ko zó an a Kbt. 68. § (2) be kez dé sé ben elõ ír tak nak
meg fe le lõ iga zo lá sok be csa to lá sá val.

– Nyi lat ko zat az elõ zõ 2 év át la gos sta tisz ti kai ál lo má nyi
lét szá má ról.

– Az aján lat te võ nyi lat ko za ta a tel je sí tés be be vont
III.2.1) pont ban rög zí tett kí vá nal mak nak meg fe le lõ szak -
em be re i rõl, ön élet raj zok és a fe le lõs mû sza ki ve ze tõi név -
jegy zék be tör té nõ fel vé tel re vo nat ko zó iga zo lá sok becsa -
to lásával.

III.2.1.4) Egyéb in for má ci ók (adott eset ben)

III.3) SZOL GÁL TA TÁS MEG REN DE LÉS RE IRÁ NYU LÓ
SZER ZÕ DÉ SEK RE VO NAT KO ZÓ KÜ LÖN LE GES FEL -
TÉ TE LEK

III.3.1) A szol gál ta tás tel je sí té se egy bi zo nyos fog lal ko zás -
hoz (kép zett ség hez) van-e köt ve?

NEM: –
IGEN: –
Ha igen, a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zés re tör té nõ hi -

vat ko zás: –

III.3.2) A szer ve ze tek nek kö zöl ni ük kell-e a szol gál ta tás tel -
je sí té sé ben sze mé lye sen köz re mû kö dõ ter mé sze tes sze mé lyek
ne vét és kép zett sé gét?

NEM: –
IGEN: –

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA

IV.1.1) A köz be szer zé si tör vény VI. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén

Nyílt: X
Meg hí vá sos: –
Tár gya lá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –

IV.1.2) A köz be szer zé si tör vény VII. fe je ze te sze rin ti el já -
rás ese tén

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Tár gya lá sos: –
IV.1.3) Meg tör tént-e a rész vé tel re je lent ke zõk ki vá lasz tá sa,

meg je lö lé se? (csak tár gya lá sos el já rás ese tén, adott eset ben)
NEM: –
IGEN: –
Ha igen, a rész le tes in for má ci ó kat az Egyéb in for má ci ók kö -

ré ben kell meg ad ni (VI. sza kasz)

IV.1.4) A IV.1.1) pont sze rin ti tár gya lá sos, illetve gyor sí tott 
el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa (adott eset ben)
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IV.1.5) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó ko ráb bi köz zé té tel
(adott eset ben)

IV.1.5.1) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó elõ ze tes össze sí -
tett tá jé koz ta tó (adott eset ben)

IV.1.6) Az aján lat té tel re fel hí van dó je lent ke zõk lét szá ma
vagy ke ret szá ma (adott eset ben)

Lét szám:  vagy: mi ni mum  / ma xi mum 

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
(A) A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: –
vagy:
(B) Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat: X
B1) A kö vet ke zõ rész szem pon tok és súly szá mok alap ján: X
rész szem pon tok súly szá mok
1. aján la ti ár 60
2. át fu tá si idõ (tel je sí té si ha tár idõ) 10
3. kö te le zõ nél hosszabb mér té kû jót ál lás 10
4. ve võ szol gá lat 5
5. el ér he tõ ség 5
6. ké se del mes tel je sí tés ese té re vál lalt köt bér

mértéke 5
7. meg je lölt fi ze té si ah tá ri dõ 3
8. mi nõ ség biz to sí tás ki rend szer üze mel te té se 2

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám

IV.3.2) A do ku men tá ció be szer zé sé nek fel té te lei
A do ku men tá ció be szer zé sé nek ha tár ide je: 2005/01/04
(év/hó/nap)
Idõ pont: 10.00 óra
Ár (adott eset ben): 150 000 Ft + 25% áfa = 178 500 Ft
Pénz nem: fo rint
A Kbt. 54. § (5) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján megálla -

pítva.
A fi ze tés fel té te lei és mód ja: át uta lás Ló nya Köz ség Ön kor -

mány za ta OTP Bank Rt.-nél ve ze tett 11744065-15405188-
00000000 szá mú bank szám lá já ra vagy be fi ze tés Ló nya Köz ség 
Ön kor mány za tá nak a pénz tá rá ba.

A do ku men tá ció ren del ke zés re bo csá tá sá nak mód ja: sze mé -
lyes át vé tel 4836 Ló nya, Kos suth u. 39., Pol gár mes te ri Hi va tal
tit kár sá gán, mun ka na po kon 8.00–16.00 óra kö zött.

IV.3.3) Az aján lat té te li ha tár idõ vagy a rész vé te li ha tár idõ
(at tól füg gõ en, hogy nyílt, meg hí vá sos vagy tár gya lá sos el já -
rás ra ke rül sor)

2005/01/04 (év/hó/nap) vagy  nap
(a hir det mény fel adá sá tól szá mít va)
Idõ pont: 10.00 óra

IV.3.4) Az aján lat té te li fel hí vás meg kül dé se a ki vá lasz tott
je lent ke zõk ré szé re (meg hí vá sos és tár gya lá sos el já rás ese tén)

Ter ve zett dá tum / /  (év/hó/nap)
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aján la tok be -

nyújt ha tók
Ma gyar

IV.3.6) Az aján la ti kö tött ség mi ni má lis idõ tar ta ma (nyílt el -
já rás ese tén, ki vé ve a köz be szer zé si tör vény 254. §-a, illetve
283. §-a sze rin ti tár gya lás kez de mé nye zé se ese té ben)

/ / -ig (év/hó/nap) vagy:
 hó nap és/vagy 60 nap

(az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá tól szá mít va)

IV.3.7) Az aján la tok vagy a rész vé te li je lent ke zé sek fel bon -
tá sá nak fel té te lei (at tól füg gõ en, hogy nyílt, meg hí vá sos vagy
tár gya lá sos el já rás ra ke rül sor)

IV.3.7.1) Az aján la tok vagy a rész vé te li je lent ke zé sek fel -
bon tá sán je len lét re jo go sult személyek

Az aján la tok fel bon tá sá nál a Kbt. 80. § (2) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott sze mé lyek jo go sul tak je len len ni, a vo nat ko zó
97/2004. (IX. 30.) és 98/2004. (IX.30.) ök. szá mú kép vi se -
lõ-tes tü le ti ha tá ro za tok ban rögzítettek szerint.

IV.3.7.2) Dá tum, idõ pont, hely
Dá tum: 2005/01/04 (év/hó/nap)
Idõ pont: 10.00 óra
Hely: Ló nya Köz ség Pol gár mes te ri Hi va ta la, 4836 Ló nya,

Kos suth u. 39.

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X
IGEN: –

VI.2) ADOTT ESET BEN KÉR JÜK FEL TÜN TET NI,
HOGY A KÖZ BE SZER ZÉS IS MÉT LÕ DÕ JEL LE GÛ-E
ÉS A TO VÁB BI HIR DET MÉ NYEK KÖZ ZÉ TÉ TE LÉ NEK 
TERVEZETT IDEJÉT

VI.3) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: X
IGEN: –
Ha igen, kér jük fel tün tet ni a pro jekt/prog ram ne vét és bár -

mely egyéb hasz nál ha tó hi vat ko zá si adatot

VI.4) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

– A szer zõ dés meg kö té sé nek a fel té te le Ló nya Köz ség Ön -
kor mány za ta ál tal a pro jekt fi nan szí ro zá sá ra be nyúj tott
TRFC-pá lyá za ti tá mo ga tás el nye ré se [a Kbt. 48. § (2)–
(3) be kez dé se sze rint].

– Aján lat ké rõ nem biz to sí t le he tõ sé get hi ány pót lás ra.

– Az aján la to kat a meg je lölt cím re , zárt, cég jel zés nél kü li
bo rí ték ban 1 ere de ti és 1 má so la ti pél dány ban ma gyar
nyel ven kell be nyúj ta ni. A pél dá nyo kat össze fûz ve, ol da -
lan ként fo lya ma tos szá mo zás sal el lát va, az ere de ti és má -
so la ti meg je lö lés sel el lát va kell be kül de ni. Az ere de ti pél -
dány min den ol da lát az alá írá si cím pél dá nyon sze rep lõ
alá író nak a lap al ján szig nál nia kell. A bo rí té kon fel kell
tün tet ni: aján lat, új aka dály men tes öre gek nap kö zi és
bent la ká sos ott hon I. ütem ki vi te le zé si mun kái 508,19 m2

alap te rü le be épí té sé vel. Csak 2005. ja nu ár 4-én bont ha tó
fel.

– Amennyi ben a be nyúj tott pá lyá za ti pél dá nyok egy más tól
el té rõ ek, az ere de ti pél dány az irány adó.

– Ered mény hir de tés idõ pont ja: az aján lat té te li ha tár idõt kö -
ve tõ 6. na pon 10.00 óra, dá tum sze rint: 2000/01/10.

– A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja: 2005/01/18 10.00
óra.

– Aján lat ké rõ a hir det mény köz zé té te lét kö ve tõ 30. na pon
10.00 óra kor kon zul tá ci ót tar t, mely nek he lye: 4836 Ló -
nya, Kos suth u. 39., Pol gár mes te ri Hi va tal, ta nács te rem.
Amennyi ben a 30. nap nem mun ka nap, ak kor az azt kö ve -
tõ el sõ mun ka nap a kon zul tá ció idõ pont ja.
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– Több aján lat te võ kö zös aján lata ese tén be kell csa tol ni az
aján lat te võk együtt mû kö dé sé rõl szóló szer zõ dést, va la -
mint cég sze rû en, köz hi te le sen meg tett nyi lat ko za tu kat ar -
ról, hogy a szer zõ dés ben fog lal tak tel je sí té sé ért egye -
temleges felelõsséget vállalnak.

– Az ér té ke lés mód sze re: az aján lat ké rõ szem pont já ból leg -
ked ve zõbb aján lat ma xi má lis, a leg ked ve zõt le nebb mi ni -
má lis pont szá mot kap, a töb bi aján lat pont szá ma ará nyo -
sí tás sal kerül meghatározásra, 1–10 között.

– Az aján la ti do ku men tá ció meg vá sár lá sa az el já rás ban va -
ló rész vé tel fel té te le. Az aján lat te võ nek aján la tá hoz csa -
tol ni kell az aján la ti do ku men tá ció meg vá sár lá sá ról szóló
elismervény másolatát.

– Az aján la ti fel hí vás ban sze rep lõ ha tár idõn be lül az aján -
lat te võk rö vi debb tel je sí té si ha tár idõt is ajánl hat nak,
amely értékelési szempont.

– Aján lat ké rõ az el já rás nyer te sé nek a vissza lé pé se után a
má so dik leg ked ve zõbb nek mi nõ sí tett aján lat te võ vel köt
szerzõdést.

– Az aján lat te võ nek meg kell ne vez nie min den, a köz be -
szer zés ér té ké nek a 10%-á t meg ha la dó mér ték ben a tel je -
sí tés be be von ni kívánt alvállalkozóját.

– A nyer tes aján lat te võ a szer zõ dés meg kö té sé vel egy ide jû -
leg kö te les ki ter jesz te ni fe le lõs ség biz to sí tá sát a je len köz -
be szer zés tárgyát képezõ munkára.

– Az aján la ti fel hí vás ban, illetve a do ku men tá ci ó ban nem
sza bá lyo zott kér dé sek ben a ha tá lyos Kbt. elõ írá sai az
irányadóak.

VI.5) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA:
2004/10/27 (év/hó/nap)

MÁV Kórház és Központi Rendelõintézet
ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására

(9330/2004)

Épí té si be ru há zás: –
Épí té si kon cesszió: –
Áru be szer zés: X
Szol gál ta tás: –
Szol gál ta tá si kon cesszió: –

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍ ME
Szer ve zet: MÁV Kór ház és Köz pon ti Ren de lõ in té zet
Cím zett: Ko vács Zol tán gaz da sá gi ig.
Cím: Pod ma nicz ky u. 109–111.
Pos tai irá nyí tó szám: 1062
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 269-5584
Te le fax: 302-6564
E-ma il: gaz dig@mavkhbp.hu
In ter net cím (URL): –
Szer ve zet: Bu dai MÁV Kór ház, 
Cím zett: Si mon Lász ló gaz da sá gi ig.

Cím: Sza na tó ri um út 2/A
Pos tai irá nyí tó szám: 1121
Vá ros/Köz ség:Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 275-2519
Te le fax: 275-2529
E-ma il: gaz dig@bu da i mav kor haz.hu
In ter net cím (URL): –
Szer ve zet: Vas út-egész ség ügyi Szol gál ta tó
Köz hasz nú Tár sa ság
Cím zett: Var ga Krisz ti na gaz da sá gi ig.
Cím: Rippl Ró nai u. 37.
Pos tai irá nyí tó szám: 1068
Vá ros/Köz ség:Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 475-0707/101
Te le fax: 475-0707/102
E-ma il: tit kar sag@va su teu.hu
In ter net cím (URL): –
Szer ve zet: MÁV Kór ház-Ren de lõ in té zet
Cím zett: Ko csis né Jó zsa Tün de gaz da sá gi ig.
Cím: Ver seg hy u. 5–8.
Pos tai irá nyí tó szám: 5001
Vá ros/Köz ség: Szol nok
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 56/524-603
Te le fax: 56/421-105
E-ma il: pen zugy.szmav@in vi tel.hu
In ter net cím (URL): –

I.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN
SZE REZ HE TÕK BE
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: –
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet: X

I.3) A DO KU MEN TÁ CIÓ A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN SZE -
REZ HE TÕ BE
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: –
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet: X

I.4) AZ AJÁN LA TO KAT/RÉSZ VÉ TE LI JE LENT KE ZÉ -
SE KET A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL BE NYÚJ TA NI
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: –
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet: X

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1.2) Áru be szer zés re irá nyuló szer zõ dés tí pu sa (áru be -
szer zés ese tén)

Adás vé tel: X
Bér let: –
Lí zing: –
Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: –

II.1.4) Az elj rá sá ke ret meg ál la po dás meg kö té sé re irá -
nyul-e?

NEM: X
IGEN: –

II.1.6) A szer zõ dés meg ha tá ro zá sa/tár gya 
Rönt gen fil mek, vegy sze rek szál lí tá sá ra vo nat ko zó  adásvé -

teli szer zõ dés.

II.1.7) A tel je sí tés he lye: 
aján lat ké rõk rak tá rai I.1) pont sze rin ti cí me in, to váb bá:
– 3527 Mis kolc, Baj csy-Zs. u. 45.,
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– 7623 Pécs, Sza bad ság út 30.,
– 8380 Hé víz, Er zsé bet ki rály né út ja 1.,
– 9700 Szom bat hely, Ga ray út 5.,
– 6726 Sze ged, Csa ná dy út 34/A,
– 4025 Deb re cen, Er zsé bet u. 11–13.,
– 1087 Bu da pest, Ke re pe si út 3.

II.1.8.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék 
Fõ tárgy: 
25.31.10.00-4
To váb bi tár gyak: 
24.64.12.30-0
24.64.12.40-3
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.1.9) Ré szek re tör té nõ aján lat té tel (a ré szek re vo nat ko zó
rész le tes in for má ci ók meg adá sá hoz a B. mel lék let bõl szük ség
sze rint több pél dány hasz nál ha tó)

NEM: X
IGEN: –
Aján la tok be nyújt ha tók:
egy rész re: –
több rész re: –
va la mennyi rész re: –

II.1.10) El fo gad ha tók-e vál to za tok (al ter na tív aján la tok)?
NEM: –
IGEN: X

II.2) A SZER ZÕ DÉS SZE RIN TI MENNYI SÉG

II.2.1) Tel jes mennyi ség (va la mennyi részt és op ci ót be le -
ért ve, adott eset ben): 

– kék ér zé keny sé gû rönt gen fil mek 167 050 db/év
– mam mog rá fi ás fil mek 15 600 db/év
– CT film 8 400 db/év
– vi deo prin ter 710 te kercs/év

– gé pi fi xá lók, hí vók (2 ´ 20, 13,5 l) 667 adag/év
– zöld ér zé keny sé gû rönt gen fil mek 88 500 db/év
– roll film 32 te kercs/év
– gé pi hí vó, fi xá ló (5 l) 93 adag/év
– fo gá sza ti film 11 750 db/év
– hí vó, fi xá ló po rok (22,5 l, 9 l) 44 adag/év
– fo gá sza ti hí vók, fi xá lók (1, 0,5, 0,1 l) 654 adag/év
Meg adott mennyi ség tõl aján lat ké rõk ±20%-k al el tér het nek a 

szer zõ dés kö tés so rán.

II.3) A SZER ZÕ DÉS IDÕ TAR TA MA VAGY A BE FE JE -
ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE
Idõ tar tam hó nap(ok)ban  és/vagy na pok ban 
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)
vagy: kez dés szer zõ dés alá írá sá tól és/vagy
be fe je zés 2005/12/31.

III. SZA KASZ: JO GI, GAZ DA SÁ GI, PÉNZ ÜGYI ÉS
MÛ SZA KI IN FOR MÁ CI ÓK

III.1) A SZER ZÕ DÉS RE VO NAT KO ZÓ FEL TÉ TE LEK

III.1.1) A szer zõ dést biz to sí tó mel lék kö te le zett sé gek (adott
eset ben) 

III.1.2) Fõ fi nan szí ro zá si és fi ze té si fel té te lek és/vagy hi vat -
ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek re

A szám lák ki egyen lí té se 30 nap tá ri na pos át uta lás sal  tör -
ténik. Aján lat te võ en nél ked ve zõbb fi ze té si fel té tel re, max.
120 nap ra is te het aján la tot.

III.1.3) A kö zös aján la tot te võ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó
gaz da sá gi tár sa ság, illetve jo gi sze mély (adott eset ben)

Nem szük sé ges.

III.2) RÉSZ VÉ TE LI FEL TÉ TE LEK

III.2.1) Az aján lat te võ/rész vé tel re je lent ke zõ sze mé lyes
hely ze té re vo nat ko zó ada tok (ki zá ró okok), to váb bá a mi ni má -
li san meg kö ve telt pénz ügyi és gaz da sá gi, va la mint mû sza ki,
illetve szak mai al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok:

– Az el já rás ban nem le het aján lat te võ vagy a Kbt. 71. §
(1) be kez dés b) pont alap ján al vál lal ko zó az, aki vel szem -
ben a Kbt. 60. § (1) be kez dés a)–f) pont jai fenn áll nak.

– Az el já rás ban nem le het aján lat te võ vagy 10% mér ték fö -
löt t igény be ve en dõ al vál lal ko zó az, aki vel szem ben a
Kbt. 61. § (1) be kez dés a)–d) pont jai sze rin ti, va la mint a
Kbt. 62. § (1) be kez dés a)–b) pont jai sze rin ti ki zá ró okok
fenn áll nak.

Al kal mat lan az aján lat te võ, ha:
– szám lá ján 2002., 2003. év ben volt 60 na pot meg ha la dó

sor ban ál lás,
– szám vi te li jog sza bá lyok sze rin ti be szá mo ló já ból bár mely

év ben vesz te ség ál la pít ha tó meg,
– 2001., 2002., 2003. évek kö zül va la me lyik két év ben nem

ren del ke zik a meg aján lott rönt gen film, vegy szer sze rin ti,
a be nyúj tott aján lat ér té ké nek 50%-á t el érõ leg alább 3 db
re fe ren ci á val,

– árú le írá sa nem fe le l meg a do ku men tá ci ó ban elõ írt kö ve -
tel mé nyek nek,

– nem ren del ke zik az aján lott ter mék a Kbt. 67. § (1) be kez -
dés e) pont sze rin ti OR KI vagy CE ta nú sít vánnyal.

III.2.1.1) Jo gi hely zet (ki zá ró okok) – a meg kö ve telt iga zo -
lá si mód

– A Kbt. 63. § (1)–(3) be kez dé se i ben elõ ír tak nak meg fe le -
lõ en iga zo lá sát vagy köz jegy zõ elõtt tet t nyi lat ko za tot kell 
be nyúj ta ni ar ról, hogy a Kbt. 60. § (1) be kez dés a)–f)
pont ja i ban és a Kbt. 61. § (1) be kez dés a)–c) pont ja i ban
fog lalt ki zá ró okok aján lat te võ és a 10%-os mér té ket meg -
ha la dó al vál lal ko zó te kin te té ben nem áll nak fenn.

– Aján lat te võ nek és a Kbt. 71. § (1) be kez dés b) pont ja sze -
rin ti al vál lal ko zó já nak az aján lat ban nyi lat koz nia kell,
hogy nem tar to zik a Kbt. 62. § (1) be kez dés a) pont já ban
meg ha tá ro zott ki zá ró okok ha tá lya alá.

– A Kbt. 63. § (2) be kez dés d) pont ja sze rin ti 90 nap nál nem
ré geb bi kel tû iga zo lás ar ról, hogy nem ál l a Kbt. 61. §
(1) be kez dés d) pont já ban meg ha tá ro zott ki zá ró ok ha tá -
lya alatt.

III.2.1.2) Pénz ügyi és gaz da sá gi al kal mas ság – a meg kö ve -
telt iga zo lá si mód a Kbt. 66. § (1) be kez dés a) pont ja alap ján

– A szám la ve ze tõ pénz in té zet 90 nap nál nem ré geb bi nyi -
lat ko za ta az aján lat te võ fi ze tõ ké pes sé gé nek meg íté lé sé -
hez az aláb bi tar ta lom mal:
– mi ó ta ve ze ti a vál lal ko zó szám lá ját, azon volt-e 2002.,

2003. év ben 60 na pot meg ha la dó sor ban ál lás,
– Kbt. 66. § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti be szá mo ló be -

nyúj tá sa 2002., 2003. évek re.

III.2.1.3) Mû sza ki, illetve szak mai al kal mas ság – a meg kö -
ve telt iga zo lá si mód

– Kbt. 67. § (1) be kez dés a) pont és Kbt. 68. § (1) be kez dés
a)–b) pont jai alap ján 2001., 2002. és 2003. évek leg je len -
tõ sebb rönt gen film, vegy szer szál lí tá sa i nak is mer te té se,
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– 2001., 2002., 2003. évek kö zül va la me lyik két év re vo nat -
ko zó, a meg aján lott rönt gen film, vegy szer sze rin ti, a be -
nyúj tott aján lat ér té ké nek 50%-át el érõ leg alább 3 db,
egész ség ügyi in téz mény tõl szár ma zó re fe ren cia iga zo lás
csa to lá sa, ame lyek 60 nap nál nem ré geb bi kel te zé sû ek,
cég sze rû en alá ír tak, ere de ti ek, és a je len el já rás hoz ki -
adot tak (az el já rás szá mát és meg ne ve zé sét tar tal ma zó),

– Kbt. 67. § (1) be kez dés d) pont alap ján a be szer zen dõ áru
le írá sa,

– Kbt. 67. § (1) be kez dés e) pont alap ján ta nú sí tó szer ve zet -
tõl szár ma zó ORKI, vagy CE ta nú sít vány a Kbt. 68. §
(3) be kez dés ben fog lal tak kal össz hang ban.

III.2.1.4) Egyéb in for má ci ók (adott eset ben):

Kbt. 71. § (1) be kez dés b) pont  sze rin ti nyi lat ko za tot csa tol -
ni kell.

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA

IV.1.1) A köz be szer zé si tör vény VI. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén

Nyílt: X

Meg hí vá sos: –

Tár gya lá sos: –

Gyor sí tott meg hí vá sos: –

Gyor sí tott tár gya lá sos: –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
(A) A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: –

vagy

(B) Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat: X

B1) A kö vet ke zõ rész szem pon tok és súly szá mok alap ján: X
rész szem pon tok súly szá mok
– brut tó aján la ti ár 10
– fi ze té si ha tár idõ 2
– ren de lés fel adás tól szá mí tott szál lí tá si idõ

(nap) 1

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám

SG–146

IV.3.2) A do ku men tá ció be szer zé sé nek fel té te lei 

A do ku men tá ció be szer zé sé nek ha tár ide je: 2004/12/23

(év/hó/nap)

Idõ pont: 10.30 óra

Ár (adott eset ben): 60 000 + 25% áfa.

Pénz nem: HUF

A fi ze tés fel té te lei és mód ja: az át uta lá so kat az S & G Con -
sul ting Kft. K & H Bank Rt.-nél ve ze tett 10403428-34251421
szá mú szám lá já ra kell tel je sí te ni, az el já rás szá má nak (SG–146
rönt gen film, vegy szer) fel tün te té sé vel.

A do ku men tá ció ren del ke zés re bo csá tá sá nak mód ja: a do ku -
men tá ció mun ka na po kon 9.00–15.00 órá ig, az aján lat té te li ha -
tár idõ nap ján 9.00–10.30 órá ig ren del he tõ meg az A. mel lék let
1.2) pont ban meg je lölt cí men. A do ku men tá ci ót a be fi ze té sét
iga zo ló bank bi zony lat 269-2174-es fax szám ra tör té nõ meg kül -
dé sét kö ve tõ en pos tán kül di meg az aján lat ké rõ meg bí zott ja a
bi zony lat sze rin ti cím re.

IV.3.3) Az aján lat té te li ha tár idõ vagy a rész vé te li ha tár idõ
(at tól füg gõ en, hogy nyílt, meg hí vá sos vagy tár gya lá sos el já -
rás ra ke rül sor)

2004/12/23 (év/hó/nap)
vagy  nap (a hir det mény fel adá sá tól szá mít va)
Idõ pont: 10.30 óra

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aján la tok vagy a 
rész vé te li je lent ke zé sek be nyújt ha tók

Ma gyar

IV.3.6) Az aján la ti kö tött ség mi ni má lis idõ tar ta ma (nyílt el -
já rás ese tén; ki vé ve a köz be szer zé si tör vény 254. §-a, illetve
283. §-a sze rin ti tár gya lás kez de mé nye zé se ese té ben)

/ /  (év/hó/nap) vagy:
 hó nap és/vagy 60 nap

(az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá tól szá mít va)

IV.3.7) Az aján la tok vagy a rész vé te li je lent ke zé sek fel bon -
tá sá nak fel té te lei (at tól füg gõ en, hogy nyílt, meg hí vá sos vagy
tár gya lá sos el já rás ra ke rül sor)

IV.3.7.1) Az aján la tok vagy a rész vé te li je lent ke zé sek fel -
bon tá sán je len lét re jo go sult sze mé lyek

Kbt. 80. § (2) be kez dés sze rint.

IV.3.7.2) Dá tum, idõ pont, hely
Dá tum: 2004/12/23 (év/hó/nap)
Idõ pont: 10.30 óra
Hely: Va sút egé sz ség ügyi Szol gál ta tó Kht., 1068 Bu da pest,

Rippl Ró nai u. 37. ta nács te rem (I. eme let).

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X
IGEN: –

VI.3) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: X
IGEN: –

VI.4) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK
– A bí rá lat so rán ad ha tó pont szám va la mennyi rész szem -

pont ese té ben: 1–10-ig
A leg jobb tar tal mi elem kap ja az ér té ke lés pont szám ma xi -

mu mát. Min den rész szem pon ton be lül az ér té ke lé si pont szám a
meg aján lott leg jobb tar tal mi elem hez ke rül ará nyo sí tás ra.

– A fi ze té si ha tár idõ mi ni mum 30, ma xi mum 120 nap.
Az aján lat hoz csa tol ni kell az aján la tot alá író sze mély alá írá -

si cím pél dá nyát, gyár tó tól szár ma zó for gal ma zá si jo go sult ság
iga zo lá sát. Aján lat te võk nek aján la ti ára i kat 2005. de cem ber
31-ig fi xen kell tar ta ni uk. Az aján la tok le adá sa: mun ka na po kon 
9.00–10.30 óra kö zött

1) A hi ány pót lás le he tõ sé ge vagy annak ki zá rá sa: aján lat ké -
rõk a Kbt. 83. § (2) be kez dés alap ján le he tõ sé get biz to sí ta nak az 
aján lat te võk szá má ra.

2) Nyílt el já rás ese tén az ered mény hir de tés idõ pont ja és
a szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja: ered mény hir de tés 2005/
01/14. 10.30 óra, a szer zõ dés kö tés idõ pont ja az ered mény hir de -
tést kö ve tõ 10. na pon 10.30 óra kor.

VI.5) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA: 
2004/10/26 (év/hó/nap)
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A. MEL LÉK LET

1.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN 
SZE REZ HE TÕK BE
Szer ve zet: S & G Con sul ting Kft.
Cím zett: Ste in Já nos
Cím: Szi nyei Mer se Pál u. 8.
Pos tai irá nyí tó szám: 1063
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 302-1280, 06-30-951-1421
Te le fax: 269-2174
E-ma il: ste in ja nos@axe le ro.hu
In ter net cím (URL): –

1.3) A DO KU MEN TÁ CIÓ A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN SZE -
REZ HE TÕ BE
meg egye zik az 1.2) pont ban fog lal tak kal.

1.4) AZ AJÁN LA TO KAT A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL
BE NYÚJ TA NI
Szer ve zet: Va sút egé sz ség ügyi Szol gál ta tó Kht.
Cím zett: ügy ve ze tõ igaz ga tói tit kár ság (I. eme let)
Cím: Rippl Ró nai u. 37.
Pos tai irá nyí tó szám: Bu da pest
Vá ros/Köz ség: 1068
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 475-0707/101
Te le fax: 475-0707/102
E-ma il: tit kar sag@va su teu.hu
In ter net cím (URL): –

MÁV Kórház és Központi Rendelõintézet
ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására

(9333/2004)

Épí té si be ru há zás: –
Épí té si kon cesszió: –
Áru be szer zés: X
Szol gál ta tás: –
Szol gál ta tá si kon cesszió: –

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍ ME
Szer ve zet: MÁV Kór ház és Köz pon ti Ren de lõ in té zet
Cím zett: Ko vács Zol tán mb. gaz da sá gi igaz ga tó
Cím: Pod ma nicz ky u. 109–111.
Pos tai irá nyí tó szám: 1062
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 269-5584
Te le fax: 302-6564
E-ma il: gaz dig@mavkhbp.hu
In ter net cím (URL): –

I.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN
SZE REZ HE TÕK BE
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: –
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet: X

I.3) A DO KU MEN TÁ CIÓ A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN SZE -
REZ HE TÕ BE
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: –
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet: X

I.4) AZ AJÁN LA TO KAT/RÉSZ VÉ TE LI JE LENT KE ZÉ -
SE KET A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL BE NYÚJ TA NI
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: –
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet: X

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS

II.1.2) Áru be szer zés re irá nyuló szer zõ dés tí pu sa (áru be -
szer zés ese tén)

Adás vé tel: X
Bér let: –
Lí zing: –
Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: –

II.1.4) Az el já rás ke ret meg ál la po dás meg kö té sé re irá -
nyul-e?

NEM: X
IGEN: –

II.1.5) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés
SG-134

II.1.6) A szer zõ dés meg ha tá ro zá sa/tár gya
Szem len csék szál lí tá sá ra vo nat ko zó szál lí tá si szer zõ dés.

II.1.7) A tel je sí tés he lye
Aján lat ké rõ I.1) sze rin ti cí me
NUTS-kód: –

II.1.8.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék 
Fõ tárgy:
33.41.30.00-8
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.1.9) Ré szek re tör té nõ aján lat té tel (a ré szek re vo nat ko zó
rész le tes in for má ci ók meg adá sá hoz a B. mel lék let bõl szük ség
sze rint több pél dány hasz nál ha tó)

NEM: –
IGEN: X
Aján la tok be nyújt ha tók:
egy rész re: X
több rész re: X
va la mennyi rész re: X

II.1.10) El fo gad ha tók-e vál to za tok (al ter na tív aján la tok)?
NEM: –
IGEN: X

II.2) A SZER ZÕ DÉS SZE RIN TI MENNYI SÉG

II.2.1) Tel jes mennyi ség (va la mennyi részt és op ci ót be le -
ért ve, adott eset ben):

A do ku men tá ci ó ban rész le te zett 2200 db kü lön fé le szem len -
cse szál lí tá sa 7 té tel ben. Aján lat ké rõ a szer zõ dés kö tés so rán
±20%-k al el tér het a ki írt mennyi ség tõl.

II.2.2) Vé te li jog (op ció) (adott eset ben). Le írá sa és gya kor -
lá sá nak le het sé ges ide je (le he tõ ség sze rint)
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II.3) A SZER ZÕ DÉS IDÕ TAR TA MA VAGY A BE FE JE -
ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE
Be fe je zés: 2005/12/31(év/hó/nap)

III. SZA KASZ: JO GI, GAZ DA SÁ GI, PÉNZ ÜGYI ÉS
MÛ SZA KI IN FOR MÁ CI ÓK

III.1) A SZER ZÕ DÉS RE VO NAT KO ZÓ FEL TÉ TE LEK

III.1.1) A szer zõ dést biz to sí tó mel lék kö te le zett sé gek (adott
eset ben) 

III.1.2) Fõ fi nan szí ro zá si és fi ze té si fel té te lek és/vagy hi vat -
ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek re

A szám lák ki egyen lí té se a szál lí tást kö ve tõ 30 na pon be lü li
át uta lás sal tör té nik, en nél hosszabb, max. 120 nap ra is te he tõ
aján lat.

III.1.3) A kö zös aján la tot te võ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó
gaz da sá gi tár sa ság, illetve jo gi sze mély (adott eset ben)

Nem szük sé ges.

III.2) RÉSZ VÉ TE LI FEL TÉ TE LEK

III.2.1) Az aján lat te võ/rész vé tel re je lent ke zõ sze mé lyes
hely ze té re vo nat ko zó ada tok (ki zá ró okok), to váb bá a mi ni má -
li san meg kö ve telt pénz ügyi és gaz da sá gi, va la mint mû sza ki,
illetve szak mai al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok,
az al kal mas sá got ki zá ró té nye zõk

Az el já rás ban nem le het aján lat te võ vagy a 71. § (1) be kez -
dés b) pont ja sze rin ti al vál lal ko zó az, aki vel szem ben a 60. §
(1) be kez dés a)–f) pont jai fenn áll nak.

– az el já rás ban nem le het aján lat te võ vagy a 71. § (1) be kez -
dés b) pont ja sze rint 10% mér ték fö löt t igény be ve en dõ al -
vál lal ko zó az, aki vel szem ben a 61. § (1) be kez dés a)–d)
pont jai sze rin ti, va la mint a 62. § (1) be kez dés a)–b) pont -
jai sze rin ti ki zá ró okok fenn áll nak.

Al kal mat lan az aján lat te võ, ha:
– szám lá ján 2002., 2003. évek ben 60 na pot meg ha la dó sor -

ban ál lás volt;
– szám vi te li tör vény sze rin ti be szá mo ló ja alap ján 2002. és

2003. év ben vesz te sé ges volt;
– 2002., 2003. évek ben nem ren del ke zik a meg aján lott

szem len cse sze rin ti, a be nyúj tott aján lat ér té ké nek 50%-á t 
el érõ leg alább 3 db re fe ren ci á val;

– áru le írá sa alap ján nem fe le l meg a do ku men tá ci ó ban elõ -
írt kö ve tel mé nyek nek;

– nem ren del ke zik az aján lott ter mék a 67. § (1) be kez dés
e) pont ja sze rin ti OR KI vagy CE ta nú sít vánnyal.

III.2.1.1) Jo gi hely zet (ki zá ró okok) – a meg kö ve telt iga zo -
lá si mód:

– a Kbt. 63. § (1)–(3) be kez dé se i ben elõ ír tak nak meg fe le lõ -
en iga zo lást vagy köz jegy zõ elõtt tet t nyi lat ko za tot kell
be nyúj ta ni ar ról, hogy a 60. § (1) be kez dés a)–f) pont ja i -
ban és a 61. § (1) be kez dés a)–c) pont ja i ban fog lalt ki zá ró
okok aján lat te võ és 10%-os mér té ket meg ha la dó al vál lal -
ko zó te kin te té ben nem áll nak fenn;

– aján lat te võ nek és a Kbt. 71. § (1) be kez dés b) pont ja sze -
rin ti al vál lal ko zó já nak az aján lat ban nyi lat koz nia kell,
hogy nem tar to zik a Kbt. 62. § (1) be kez dés a) pont já ban
meg ha tá ro zott ki zá ró okok ha tá lya alá;

– a 63. § (2) be kez dés d) pont ja sze rin ti 90 nap nál nem ré -
geb bi kel te zé sû iga zo lás ar ról, hogy nem ál l a 61. § (1) be -
kez dés d) pont já ban meg ha tá ro zott ki zá ró ok ha tá lya alatt.

III.2.1.2) Pénz ügyi és gaz da sá gi al kal mas ság – a meg kö ve -
telt iga zo lá si mód:

A szám la ve ze tõ pénz in té ze tek 90 nap nál nem ré geb bi nyi lat -
ko za ta az aján lat te võ fi ze tõ ké pes sé gé nek meg íté lé sé hez az
aláb bi tar ta lom mal:

– mi ó ta ve ze ti a vál lal ko zó szám lá ját;
– azon volt-e 2002., 2003. évek ben volt 60 nap nál hosszabb

ide jû sor ban ál lás;
– 66. § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti be szá mo ló be nyúj tá sa 

2002., 2003. évek re.

III.2.1.3) Mû sza ki, illetve szak mai al kal mas ság – a meg kö -
ve telt iga zo lá si mód:

– 67. § (1) be kez dés a) és a 68. § (1) be kez dés a)–b) pont jai
sze rin ti 2002., 2003. évek leg je len tõ sebb szem len cse
szál lí tá sa i nak is mer te té se;

– a szem len cse szál lí tá sok té nyét 2002., 2003. év ben leg -
alább 3 db, a be nyúj tott aján lat ér té ké nek 50%-á t el érõ
leg alább 3 db, 60 nap nál nem ré geb bi kel te zé sû, cég sze rû -
en alá írt, ere de ti, je len el já rás hoz ki adott (az el já rás szá -
mát és meg ne ve zé sét tar tal ma zó) egész ség ügyi in téz -
mény tõl szár ma zó, re fe ren cia iga zo lás sal kell iga zol nia;

– 67. § (1) be kez dés d) pont ja sze rin ti áru le írás;
– 67. § (1) be kez dés e) pont ja sze rin ti ta nú sí tó szer ve zet tõl

szár ma zó ta nú sít vány csa to lá sa.

III.2.1.4) Egyéb in for má ci ók:
– a 71. § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti nyi lat ko za tot csa tol -

ni kell.

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA

IV.1.1) A köz be szer zé si tör vény VI. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén

Nyílt: X
Meg hí vá sos: –
Tár gya lá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –

IV.1.5) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó ko ráb bi köz zé té tel

IV.1.5.1) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó elõ ze tes össze sí -
tett tá jé koz ta tó (adott eset ben)

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
(A) A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: –
vagy
(B) Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat: X
B1) A kö vet ke zõ rész szem pon tok és súly szá mok alap ján: X
rész szem pon tok súly szá mok
1. brut tó aján la ti ár 10
2. fi ze té si ha tár idõ 2
3. ren de lés tõl szá mí tott szál lí tá si ha tár idõ

(nap) 1

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám SG-134.

IV.3.2) A do ku men tá ció be szer zé sé nek fel té te lei
A do ku men tá ció be szer zé sé nek ha tár ide je: 2004/12/23
(év/hó/nap)
Ár (adott eset ben): 60 000 + 25% áfa
Pénz nem: HUF
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A fi ze tés fel té te lei és mód ja: az át uta lá so kat az S & G Con -
sul ting Kft. K & H Bank Rt.-nél ve ze tett 10403428-34251421
szá mú szám lá já ra kell tel je sí te ni, az el já rás szá má nak (SG-134
szem len cse) fel tün te té sé vel.

A do ku men tá ció ren del ke zés re bo csá tá sá nak mód ja: a do ku -
men tá ció mun ka na po kon 9.00 órá tól 15.00 órá ig, az  ajánlat -
tételi ha tár idõ nap ján 9.00–10.00 órá ig ren del he tõ meg az
A. mel lék let 1.2) pont já ban meg je lölt cí men. A do ku men tá ci ót
a be fi ze tést iga zo ló bank bi zony lat 269-2174-es fax szám ra tör -
té nõ meg kül dé sét kö ve tõ en pos tán kül di meg az aján lat ké rõ
meg bí zott ja a bi zony lat sze rin ti cím re.

IV.3.3) Az aján lat té te li vagy a rész vé te li ha tár idõ (at tól füg -
gõ en, hogy nyílt, meg hí vá sos vagy tár gya lá sos el já rás ra ke rül
sor)

2004/12/23 (év/hó/nap)
Idõ pont: 10.00 óra

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aján la tok vagy a 
rész vé te li je lent ke zé sek be nyújt ha tók

Ma gyar

IV.3.6) Az aján la ti kö tött ség mi ni má lis idõ tar ta ma (nyílt el -
já rás ese tén; ki vé ve a köz be szer zé si tör vény 254. §-a, illetve
283. §-a sze rin ti tár gya lás kez de mé nye zé se ese té ben)

/ / -ig (év/hó/nap) vagy:
 hó nap és/vagy 60 nap

(az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá tól szá mít va)

IV.3.7) Az aján la tok vagy a rész vé te li je lent ke zé sek fel bon -
tá sá nak fel té te lei (at tól füg gõ en, hogy nyílt, meg hí vá sos vagy
tár gya lá sos el já rás ra ke rül sor)

IV.3.7.1) Az aján la tok vagy a rész vé te li je lent ke zé sek fel -
bon tá sán je len lét re jo go sult sze mé lyek

Kbt. 80. § (2) be kez dé se sze rin ti sze mé lyek

IV.3.7.2) Dá tum, idõ pont, hely
Dá tum: 2004. de cem ber 23. (év/hó/nap)
Idõ pont: 10.00 óra
Hely: Vas út-egész ség ügyi Szol gál ta tó Kht. 1068 Bu da pest,

Rippl Ró nai u. 37. Ta nács te rem (I. eme let)

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X
IGEN: –

VI.2) ADOTT ESET BEN KÉR JÜK FEL TÜN TET NI,
HOGY A KÖZ BE SZER ZÉS IS MÉT LÕ DÕ JEL LE GÛ-E
ÉS A TO VÁB BI HIR DET MÉ NYEK KÖZ ZÉ TÉ TE LÉ NEK 
TER VE ZETT IDE JÉT

VI.3) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?

NEM: X
IGEN: –

VI.4) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK
A bí rá lat so rán ad ha tó pont szám va la mennyi rész szem pont

ese té ben: 1–10-ig. A leg jobb tar tal mi elem kap ja az ér té ke lés
pont szám ma xi mu mát. Min den rész szem pon ton be lül az ér té ke -
lé si pont szám a meg aján lott leg jobb tar tal mi elem hez ke rül ará -
nyo sí tás ra.

A fi ze té si ha tár idõ mi ni mum 30, ma xi mum 120 nap le het.

1) A hi ány pót lás le he tõ sé ge vagy annak ki zá rá sa: aján lat ké -
rõ a Kbt. 83. § (2) be kez dé se sze rint hi ány pót lás ra biz to sí t le he -
tõ sé get.

2) Nyílt el já rás ese tén az ered mény hir de tés idõ pont ja és a
szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja:

Ered mény hir de tés: 2005. ja nu ár 14-én 10.00 óra; a sze rõ dés -
kö tés idõ pont ja: az ered mény hir de tést kö ve tõ 10. na pon, 10.00
óra.

– Az aján lat hoz csa tol ni kell az aján la tot alá író sze mély alá -
írá si cím pél dá nyát, va la mint nem gyár tó ese tén a gyár tó
90 nap nál nem ré geb bi kel te zé sû meg ha tal ma zá sát a for -
gal ma zá si jo go sult ság ra;

– aján lat te võk nek aján la ti ára i kat 2005. de cem ber 31-ig
 fixen kell tar ta ni uk;

– aján la tok át vé te le: mun ka na po kon 9.00–10.00 óra kö zött.

VI.5) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA: 
2004/10/26 (év/hó/nap)

A. MEL LÉK LET

1.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN 
SZE REZ HE TÕK BE
Szer ve zet: S & G Con sul ting Kft.
Cím zett: Ste in Já nos
Cím: Szi nyei Mer se Pál u. 8.
Pos tai irá nyí tó szám: 1063
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 302-1280; 06-30-951-1421
Te le fax: 269-2174
E-ma il: ste in ja nos@axe le ro.hu
In ter net cím (URL): –

1.3) A DO KU MEN TÁ CIÓ A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN SZE -
REZ HE TÕ BE
Meg egye zik az 1.2) pont ban fog lal tak kal.

1.4) AZ AJÁN LA TO KAT A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL
BE NYÚJ TA NI
Szer ve zet: Va sút egé sz ség ügyi Szol gál ta tó Kft.
Cím zett: ügy ve ze tõ igaz ga tói tit kár ság (I. eme let)
Cím: Rippl Ró nai u. 37.
Pos tai irá nyí tó szám: 1068
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 475-0707/101
Te le fax: 475-0707/102
E-ma il: tit kar sag@va su teu.hu
In ter net cím (URL): –

B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CI ÓK

A RÉSZ szá ma: 7
1) Nó menk la tú ra

1.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy:
33.41.30.00-8
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

2) A rész meg ha tá ro zá sa: szem len cse.

3) Mennyi ség: 7 té tel, 2200 db.
Rész aján lat té te len ként, annak tel jes mennyi sé gé re te he tõ.
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MÁV Kórház és Központi Rendelõintézet
ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására

(9338/2004)

Épí té si be ru há zás: –
Épí té si kon cesszió: –
Áru be szer zés: X
Szol gál ta tás: –
Szol gál ta tá si kon cesszió: –

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍ ME
Szer ve zet: MÁV Kór ház és Köz pon ti Ren de lõ in té zet
Cím zett: Ko vács Zol tán mb. gaz da sá gi igaz ga tó
Cím: Pod ma nicz ky u. 109–111.
Pos tai irá nyí tó szám: 1062
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 269-5584
Te le fax: 302-6564
E-ma il: gaz dig@mavkhbp.hu
In ter net cím (URL): –
Szer ve zet: Bu dai MÁV Kór ház
Cím zett: Si mon Lász ló gaz da sá gi igaz ga tó
Cím: Sza na tó ri u mi út 2/A.
Pos tai irá nyí tó szám: 1121
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 275-2519
Te le fax: 275-2529
E-ma il: gaz dig@bu da i mav kor haz.hu
In ter net cím (URL): –
Szer ve zet: MÁV Kór ház-Ren de lõ in té zet
Cím zett: Ko csis né Jó zsa Tün de gaz da sá gi igaz ga tó he lyet tes
Cím: Ver seg hy u. 6–8.
Pos tai irá nyí tó szám: 5001
Vá ros/Köz ség: Szol nok
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 56/524-666
Te le fax: 56/524-666
E-ma il: pen zugy.szmav@in vi tel.hu
In ter net cím (URL): –
Szer ve zet: Vas út-egész ség ügyi Szol gál ta tó Kht.
Cím zett: Var ga Krisz ti na gaz da sá gi igaz ga tó
Cím: Rippl Ró nai u. 37.
Pos tai irá nyí tó szám: 1068
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 475-0707/101
Te le fax: 475-0707/102
E-ma il: tit kar sag@va su teu.hu
In ter net cím (URL): –

I.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN
SZE REZ HE TÕK BE
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: –
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet: X

I.3) A DO KU MEN TÁ CIÓ A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN SZE -
REZ HE TÕ BE
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: –
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet: X

I.4) AZ AJÁN LA TO KAT/RÉSZ VÉ TE LI JE LENT KE ZÉ -
SE KET A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL BE NYÚJ TA NI
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: –
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet: X

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS

II.1.2) Áru be szer zés re irá nyuló szer zõ dés tí pu sa (áru be -
szer zés ese tén)

Adás vé tel: X
Bér let: –
Lí zing: –
Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: –

II.1.4) Az el já rás ke ret meg ál la po dás meg kö té sé re irá nyul-e?
NEM: X
IGEN: –

II.1.5) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés
SG-129

II.1.6) A szer zõ dés meg ha tá ro zá sa/tár gya
Köt sze rek, in kon ti nen cia ter mé kek szál lí tá sá ra vo nat ko zó

szál lí tá si szer zõ dés.

II.1.7) A tel je sí tés he lye
Aján lat ké rõ I.1) sze rin ti cí me, va la mint:
– 1087 Bu da pest, Ke re pe si út 3.;
– 8380 Hé víz, Er zsé bet ki rály né út ja 1.;
– 7815 Har kány, Baj csy-Zs. u. 1.;
– 8230 Ba la ton fü red, Mi kes Ke le men u. 1.;
– 3527 Mis kolc, Baj csy-Zs. u. 45.;
– 7623 Pécs, Sza bad ság út 30.;
– 9700 Szom bat hely, Ga ray út 5.;
– 6726 Sze ged, Csa ná dy út 34/A;
– 4025 Deb re cen, Er zsé bet u. 11–13.

II.1.8.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék 
Fõ tárgy:
33.14.11.10-4
To váb bi tár gyak:
33.14.16.21-9
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.1.9) Ré szek re tör té nõ aján lat té tel (a ré szek re vo nat ko zó
rész le tes in for má ci ók meg adá sá hoz a B. mel lék let bõl szük ség
sze rint több pél dány hasz nál ha tó)

NEM: –
IGEN: X
Aján la tok be nyújt ha tók:
egy rész re: X
több rész re: X
va la mennyi rész re: X

II.1.10) El fo gad ha tók-e vál to za tok (al ter na tív aján la tok)?
NEM: –
IGEN: X

II.2) A SZER ZÕ DÉS SZE RIN TI MENNYI SÉG

II.2.1) Tel jes mennyi ség (va la mennyi részt és op ci ót be le -
ért ve, adott eset ben):

A do ku men tá ci ó ban rész le te zett össze sen 1 280 533 db köt -
szer, 81 té tel ben, va la mint 96 480 db in kon ti nen cia ter mék 6 té -
tel ben tör té nõ be szer zé se. Aján lat ké rõ a szer zõ dés so rán
±20%-k al el tér het a ki írt mennyi ség tõl.
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II.2.2) Vé te li jog (op ció) (adott eset ben). Le írá sa és gya kor -
lá sá nak le het sé ges ide je (le he tõ ség sze rint)

II.3) A SZER ZÕ DÉS IDÕ TAR TA MA VAGY A BE FE JE -
ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE
Be fe je zés: 2005/12/31(év/hó/nap)

III. SZA KASZ: JO GI, GAZ DA SÁ GI, PÉNZ ÜGYI ÉS
MÛ SZA KI IN FOR MÁ CI ÓK

III.1) A SZER ZÕ DÉS RE VO NAT KO ZÓ FEL TÉ TE LEK

III.1.1) A szer zõ dést biz to sí tó mel lék kö te le zett sé gek (adott
eset ben) 

III.1.2) Fõ fi nan szí ro zá si és fi ze té si fel té te lek és/vagy hi vat -
ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek re

A szám lák ki egyen lí té se a szál lí tást kö ve tõ 30 na pon be lü li
át uta lás sal tör té nik, en nél hosszabb, max. 120 nap ra is te he tõ
aján lat.

III.1.3) A kö zös aján la tot te võ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó
gaz da sá gi tár sa ság, illetve jo gi sze mély (adott eset ben)

Nem szük sé ges.

III.2) RÉSZ VÉ TE LI FEL TÉ TE LEK

III.2.1) Az aján lat te võ/rész vé tel re je lent ke zõ sze mé lyes
hely ze té re vo nat ko zó ada tok (ki zá ró okok), to váb bá a mi ni má -
li san meg kö ve telt pénz ügyi és gaz da sá gi, va la mint mû sza ki,
illetve szak mai al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok,
az al kal mas sá got ki zá ró té nye zõk

Az el já rás ban nem le het aján lat te võ vagy a Kbt. 71. § (1) be -
kez dés b) pont ja sze rin ti al vál lal ko zó az, aki vel szem ben a 60. § 
(1) be kez dés a)–f) pont jai fenn áll nak.

– Az el já rás ban nem le het aján lat te võ vagy a 71. § (1) be -
kez dés b) pont ja sze rint 10% mér ték fö löt t igény be ve en -
dõ al vál lal ko zó az, aki vel szem ben a 61. § (1) be kez dés
a)–d) pont jai sze rin ti, va la mint a 62. § (1) be kez dés a)–b)
pont jai sze rin ti ki zá ró okok fenn áll nak.

Al kal mat lan az aján lat te võ, ha:
– szám lá ján 2002., 2003. évek ben 60 na pot meg ha la dó sor -

ban ál lás volt;
– szám vi te li tör vény sze rin ti be szá mo ló ja alap ján akár

2002., akár 2003. év ben vesz te sé ges volt;
– 2001., 2002., 2003. évek kö zül va la me lyik két év ben nem

ren del ke zik a meg aján lott köt szer és in kon ti nen cia ter mék 
sze rin ti, a be nyúj tott aján lat ér té ké nek 50%-á t el érõ leg -
alább 3 db re fe ren ci á val;

– áru le írá sa alap ján nem fe le l meg a do ku men tá ci ó ban elõ -
írt kö ve tel mé nyek nek;

– nem ren del ke zik az aján lott ter mék a 67. § (1) be kez dés
e) pont ja sze rin ti OR KI vagy CE ta nú sít vánnyal.

III.2.1.1) Jo gi hely zet (ki zá ró okok) – a meg kö ve telt iga zo -
lá si mód:

– a Kbt. 63. § (1)–(3) be kez dé se i ben elõ ír tak nak meg fe le lõ -
en iga zo lást vagy köz jegy zõ elõtt tet t nyi lat ko za tot kell
be nyúj ta ni ar ról, hogy a 60. § (1) be kez dés a)–f) pont ja i -
ban és a 61. § (1) be kez dés a)–c) pont ja i ban fog lalt ki zá ró
okok aján lat te võ és 10%-os mér té ket meg ha la dó al vál lal -
ko zó te kin te té ben nem áll nak fenn;

– aján lat te võ nek és a Kbt. 71. § (1) be kez dés b) pont ja sze -
rin ti al vál lal ko zó já nak az aján lat ban nyi lat koz nia kell,
hogy nem tar to zik a Kbt. 62. § (1) be kez dés a) pont já ban
meg ha tá ro zott ki zá ró okok ha tá lya alá;

– a 63. § (2) be kez dés d) pont ja sze rin ti 90 nap nál nem ré -
geb bi kel te zé sû iga zo lás ar ról, hogy nem ál l a 61. § (1) be -
kez dés d) pont já ban meg ha tá ro zott ki zá ró ok ha tá lya alatt.

III.2.1.2) Pénz ügyi és gaz da sá gi al kal mas ság – a meg kö ve -
telt iga zo lá si mód:

A szám la ve ze tõ pénz in té ze tek 90 nap nál nem ré geb bi nyi lat -
ko za ta az aján lat te võ fi ze tõ ké pes sé gé nek meg íté lé sé hez az
aláb bi tar ta lom mal:

– mi ó ta ve ze ti a vál lal ko zó szám lá ját;
– azon volt-e 2002., 2003. évek ben 60 nap nál hosszabb ide -

jû sor ban ál lás;
– a 66. § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti be szá mo ló be nyúj -

tá sa 2002., 2003. évek re.

III.2.1.3) Mû sza ki, illetve szak mai al kal mas ság – a meg kö -
ve telt iga zo lá si mód:

– 67. § (1) be kez dés a) pont ja és a 68. § (1) be kez dés a)–b)
pont jai sze rin ti 2001., 2002., 2003. évek leg je len tõ sebb
köt szer, in kon ti nen cia ter mék szál lí tá sa i nak is mer te té se;

– 2001., 2002., 2003. évek kö zül va la mennyi két év re vo -
nat ko zó, a meg aján lott köt szer, in kon ti nen cia ter mék sze -
rin ti, a be nyúj tott aján lat ér té ké nek 50%-á t el érõ leg alább
3 db, egész ség ügyi in téz mény tõl szár ma zó re fe ren cia iga -
zo lás csa to lá sa, ame lyek 60 nap nál nem ré geb bi kel te zé -
sû ek, cég sze rû en alá ír tak, ere de ti ek, és a je len el já rás hoz
ki adot tak (az el já rás szá mát és meg ne ve zé sét tar tal ma zó);

– 67. § (1) be kez dés d) pont ja sze rin ti áru le írás, ter mé ken -
ként 1-1 db min ta pél dány csa to lá sá val;

– 67. § (1) be kez dés e) pont ja sze rin ti ta nú sí tó szer ve zet tõl
szár ma zó ta nú sít vány csa to lá sa.

III.2.1.4) Egyéb in for má ci ók:
– a 71. § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti nyi lat ko za tot csa tol -

ni kell.

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA

IV.1.1) A köz be szer zé si tör vény VI. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén

Nyílt: X
Meg hí vá sos: –
Tár gya lá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –

IV.1.5) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó ko ráb bi köz zé té tel

IV.1.5.1) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó elõ ze tes össze sí -
tett tá jé koz ta tó (adott eset ben)

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
(A) A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: –
vagy
(B) Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat: X
B1) A kö vet ke zõ rész szem pon tok és súly szá mok alap ján: X
rész szem pon tok súly szá mok
1. brut tó aján la ti ár 10
2. fi ze té si ha tár idõ 2
3. ren de lés fel adá sá tól szá mí tott szál lí tá si ha -

tár idõ (nap) 1

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám

SG-129.
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IV.3.2) A do ku men tá ció be szer zé sé nek fel té te lei
A do ku men tá ció be szer zé sé nek ha tár ide je: 2004/12/17
(év/hó/nap)
Ár (adott eset ben): 60 000 + 25% áfa
Pénz nem: HUF
A fi ze tés fel té te lei és mód ja: az át uta lá so kat az S & G Con -

sul ting Kft. K & H Bank Rt.-nél ve ze tett 10403428-34251421
szá mú szám lá já ra kell tel je sí te ni, az el já rás szá má nak (SG-129
köt sze rek) fel tün te té sé vel.

A do ku men tá ció ren del ke zés re bo csá tá sá nak mód ja: a do ku -
men tá ció mun ka na po kon 9.00 órá tól 15.00 órá ig, az aján lat té -
te li ha tár idõ nap ján 9.00–10.00 órá ig ren del he tõ meg az A. mel -
lék let 1.2) pont já ban meg je lölt cí men. A do ku men tá ci ót a be fi -
ze tést iga zo ló bank bi zony lat 269-2174-es fax szám ra tör té nõ
meg kül dé sét kö ve tõ en pos tán kül di meg az aján lat ké rõ meg bí -
zott ja a bi zony lat sze rin ti cím re.

IV.3.3) Az aján lat té te li vagy a rész vé te li ha tár idõ (at tól füg -
gõ en, hogy nyílt, meg hí vá sos vagy tár gya lá sos el já rás ra ke rül
sor)

2004/12/17 (év/hó/nap)
Idõ pont: 10.00 óra

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aján la tok vagy a 
rész vé te li je lent ke zé sek be nyújt ha tók

Ma gyar

IV.3.6) Az aján la ti kö tött ség mi ni má lis idõ tar ta ma (nyílt el -
já rás ese tén; ki vé ve a köz be szer zé si tör vény 254. §-a, illetve
283. §-a sze rin ti tár gya lás kez de mé nye zé se ese té ben)

/ / -ig (év/hó/nap) vagy:
 hó nap és/vagy 60 nap

(az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá tól szá mít va)

IV.3.7) Az aján la tok vagy a rész vé te li je lent ke zé sek fel bon -
tá sá nak fel té te lei (at tól füg gõ en, hogy nyílt, meg hí vá sos vagy
tár gya lá sos el já rás ra ke rül sor)

IV.3.7.1) Az aján la tok vagy a rész vé te li je lent ke zé sek fel -
bon tá sán je len lét re jo go sult sze mé lyek

Kbt. 80. § (2) be kez dé se sze rin ti sze mé lyek

IV.3.7.2) Dá tum, idõ pont, hely
Dá tum: 2004. de cem ber 17. (év/hó/nap)
Idõ pont: 10.00 óra
Hely: Vas út-egész ség ügyi Szol gál ta tó Kht. 1068 Bu da pest,

Rippl Ró nai u. 37. Ta nács te rem (I. eme let)

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X
IGEN: –

VI.2) ADOTT ESET BEN KÉR JÜK FEL TÜN TET NI,
HOGY A KÖZ BE SZER ZÉS IS MÉT LÕ DÕ JEL LE GÛ-E
ÉS A TO VÁB BI HIR DET MÉ NYEK KÖZ ZÉ TÉ TE LÉ NEK 
TER VE ZETT IDE JÉT

VI.3) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: X
IGEN: –
Ha igen, kér jük fel tün tet ni a pro jekt/prog ram ne vét és bár -

mely egyéb hasz nál ha tó hi vat ko zá si ada tot

VI.4) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK
A bí rá lat so rán ad ha tó pont szám va la mennyi rész szem pont

ese té ben: 1–10-ig. A leg jobb tar tal mi elem kap ja az ér té ke lé si

pont szám ma xi mu mát. Min den rész szem pon ton be lül az ér té ke -
lé si pont szám a meg aján lott leg jobb tar tal mi elem hez ke rül ará -
nyo sí tás ra.

A fi ze té si ha tár idõ mi ni mum 30, ma xi mum 120 nap le het.
1) A hi ány pót lás le he tõ sé ge vagy annak ki zá rá sa: aján lat ké -

rõ a 83. § (2) be kez dé se sze rint hi ány pót lás ra biz to sí t le he tõ sé -
get.

2) Nyílt el já rás ese tén az ered mény hir de tés idõ pont ja és a
szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja:

Ered mény hir de tés: 2005. ja nu ár 7-én 10.00 óra; a szer zõ dés -
kö tés idõ pont ja: az ered mény hir de tést kö ve tõ 10. na pon, 10.00
óra.

– Az aján lat hoz csa tol ni kell az aján la tot alá író sze mély alá -
írá si cím pél dá nyát, va la mint a gyár tó 90 nap nál nem ré -
geb bi kel te zé sû meg ha tal ma zá sát a for gal ma zá si jo go -
sult ság ra;

– aján lat te võk aján la ti ára i kat 2005. de cem ber 31-ig fi xen
kell tar ta ni uk;

– aján la tok át vé te le: mun ka na po kon 9.00–10.00 óra kö zött.

VI.5) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA: 
2004/10/26 (év/hó/nap)

A. MEL LÉK LET

1.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN 
SZE REZ HE TÕK BE
Szer ve zet: S & G Con sul ting Kft.
Cím zett: Ste in Já nos
Cím: Szi nyei Mer se Pál u. 8.
Pos tai irá nyí tó szám: 1063
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 302-1280; 06-30-951-1421
Te le fax: 269-2174
E-ma il: ste in ja nos@axe le ro.hu
In ter net cím (URL): –

1.3) A DO KU MEN TÁ CIÓ A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN SZE -
REZ HE TÕ BE
Meg egye zik az 1.2) pont ban fog lal tak kal.

1.4) AZ AJÁN LA TO KAT A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL
BE NYÚJ TA NI
Szer ve zet: Vas út-egész ség ügyi Szol gál ta tó Kft.
Cím zett: ügy ve ze tõ igaz ga tói tit kár ság (I. eme let)
Cím: Rippl Ró nai u. 37.
Pos tai irá nyí tó szám: 1068
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 475-0707/101
Te le fax: 475-0707/102
E-ma il: tit kar sag@va su teu.hu
In ter net cím (URL): –

B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CI ÓK

A RÉSZ szá ma: 81
1) Nó menk la tú ra

1.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy:
33.14.11.10-4
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –
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2) A rész meg ha tá ro zá sa: köt sze rek.

3) Mennyi ség: 81 té tel, 1 280 553 db.
Rész aján lat bár me lyik té tel re, annak tel jes mennyi sé gé re te -

he tõ.

A RÉSZ szá ma: 6
1) Nó menk la tú ra

1.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy:
33.14.16.21-9
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

2) A rész meg ha tá ro zá sa: in kon ti nen cia ter mé kek.

3) Mennyi ség: 6 té tel, 96 480 db.
Rész aján lat bár me lyik té tel re, annak tel jes mennyi sé gé re te -

he tõ.

MÁV Kórház és Központi Rendelõintézet
ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására

(9339/2004)

Épí té si be ru há zás: –
Épí té si kon cesszió: –
Áru be szer zés: X
Szol gál ta tás: –
Szol gál ta tá si kon cesszió: –

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍ ME
Szer ve zet: MÁV Kór ház és Köz pon ti Ren de lõ in té zet, 
Cím zett: Ko vács Zol tán gaz da sá gi ig.
Cím: Pod ma nicz ky u. 109–111.
Pos tai irá nyí tó szám: 1062
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 269-5584
Te le fax: 302-6564
E-ma il: gaz dig@mavkhbp.hu
In ter net cím (URL): –
Szer ve zet: Bu dai MÁV Kór ház, 
Cím zett: Si mon Lász ló gaz da sá gi ig.
Cím: Sza na tó ri u mi út 2/A
Pos tai irá nyí tó szám: 1121
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 275-2519
Te le fax: 275-2529
E-ma il: gaz dig@bu da i mav kor haz.hu
In ter net cím (URL): –
Szer ve zet: MÁV Kór ház-Ren de lõ in té zet
Cím zett: Ko csis né Jó zsa Tün de gaz da sá gi ig.
Cím: Ver seg hy u. 5–8.
Pos tai irá nyí tó szám: 5001
Vá ros/Köz ség: Szol nok
Or szág: Ma gyar or szág

Te le fon: 56/524-603
Te le fax: 56/421-105
E-ma il: pen zugy.szmav@in vi tel.hu
In ter net cím (URL): –

I.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN
SZE REZ HE TÕK BE
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: –
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet: X

I.3) A DO KU MEN TÁ CIÓ A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN SZE -
REZ HE TÕ BE
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: –
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet: X

I.4) AZ AJÁN LA TO KAT/RÉSZ VÉ TE LI JE LENT KE ZÉ -
SE KET A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL BE NYÚJ TA NI
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: –
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet: X

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS

II.1.2) Áru be szer zés re irá nyuló szer zõ dés tí pu sa (áru be -
szer zés ese tén)

Adás vé tel: X
Bér let: –
Lí zing: –
Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: –

II.1.4) Az el já rás ke ret meg álla po dás meg kö té sé re irá nyul-e?
IGEN: –
NEM: X

II.1.6) A szer zõ dés meg ha tá ro zá sa/tár gya 
Se bé sze ti var ró anya gok szál lí tá sá ra vo nat ko zó szál lí tá si

szer zõ dés

II.1.7) A tel je sí tés he lye: aján lat ké rõ rak tá ra I.1. pont sze rin -
ti cí me

II.1.8.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék 
Fõ tárgy: 
33.14.11.25-2
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.1.9) Ré szek re tör té nõ aján lat té tel (a ré szek re vo nat ko zó
rész le tes in for má ci ók meg adá sá hoz a B. mel lék let bõl szük ség
sze rint több pél dány hasz nál ha tó)

NEM: –
IGEN: X
Aján la tok be nyújt ha tók:
egy rész re: X
több rész re: X
va la mennyi rész re: X

II.1.10) El fo gad ha tók-e vál to za tok (al ter na tív aján la tok)?
NEM: –
IGEN: X

II.2) A SZER ZÕ DÉS SZE RIN TI MENNYI SÉG

II.2.1) Tel jes mennyi ség (va la mennyi részt és op ci ót be le -
ért ve, adott eset ben): 

A doku men tá ció rész le te zett 5 cso port ban, össze sen 50 615 db/
levél var ró anyag, 174 té tel ben tör té nõ be szer zé se. Aján lat ké rõ
a szer zõ dés kö tés so rán ±20%-k al el tér het a ki írt mennyi ség tõl.

II.2.2) Vé te li jog (op ció) (adott eset ben) le írá sa és gya kor lá -
sá nak le het sé ges ide je (le he tõ ség sze rint)
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II.3) A SZER ZÕ DÉS IDÕ TAR TA MA VAGY A BE FE JE -
ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE
Be fe je zés 2005/12/31.

III. SZA KASZ: JO GI, GAZ DA SÁ GI, PÉNZ ÜGYI ÉS
MÛ SZA KI IN FOR MÁ CI ÓK

III.1) A SZER ZÕ DÉS RE VO NAT KO ZÓ FEL TÉ TE LEK

III.1.1) A szer zõ dést biz to sí tó mel lék kö te le zett sé gek (adott
eset ben) 

III.1.2) Fõ fi nan szí ro zá si és fi ze té si fel té te lek és/vagy hi vat -
ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek re

A szám lák ki egyen lí té se a szál lí tást kö ve tõ 30 na pon be lü li
át uta lás sal tör té nik, en nél hosszabb, max. 120 nap ra is te he tõ
aján lat.

III.1.3) A kö zös aján la tot te võ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó
gaz da sá gi tár sa ság, illetve jo gi sze mély (adott eset ben)

Nem szük sé ges.

III.2) RÉSZ VÉ TE LI FEL TÉ TE LEK

III.2.1) Az aján lat te võ/rész vé tel re je lent ke zõ sze mé lyes
hely ze té re vo nat ko zó ada tok (ki zá ró okok), to váb bá a mi ni má -
li san meg kö ve telt pénz ügyi és gaz da sá gi, va la mint mû sza ki,
illetve szak mai al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok,
az al kal mas sá got ki zá ró té nye zõk:

Az el já rás ban nem le het aján lat te võ vagy a Kbt. 71. § (1) be -
kez dés b) pont alap ján al vál lal ko zó az, aki vel szem ben a Kbt.
60. § (1) be kez dés a)–f) pont jai fenn áll nak.

– Az el já rás ban nem le het aján lat te võ vagy  a Kbt. 71. §
(1) be kez dés b) pont ja sze rin ti 10% mér ték fö löt t igény be
ve en dõ al vál lal ko zó az aki vel szem ben a Kbt. 61. § (1) be -
kez dés a)–d) pont jai sze rin ti, va la mint a Kbt. 62. § (1) be -
kez dés a)–b) pont jai sze rin ti ki zá ró okok fenn áll nak.

al kal mat lan az aján lat te võ, ha:
– szám lá ján 2002., 2003. év ben 60 na pot meg ha la dó sor ban

ál lás volt,
– szám vi te li tör vény sze rin ti be szá mo ló ja alap ján 2002. és

2003. év ben vesz te sé ges,
– 2001., 2002., 2003. évek kö zül va la me lyik két év ben nem

ren del ke zik a meg aján lott se bé sze ti var ró anyag sze rin ti, a
be nyúj tott aján lat ér té ké nek 50%-á t el érõ leg alább 3 db
re fe ren ci á val,

– árú le írá sa nem fe le l meg a do ku men tá ci ó ban elõ írt kö ve -
tel mé nyek nek,

– nem ren del ke zik az aján lott ter mék Kbt. 67. § (1) be kez -
dés e) pont sze rin ti OR KI vagy CE ta nú sít vánnyal.

III.2.1.1) Jo gi hely zet (ki zá ró okok) – a meg kö ve telt iga zo -
lá si mód

– A Kbt. 63. § (1)–(3) be kez dé se i ben elõ ír tak nak meg fe le -
lõ en iga zo lást vagy köz jegy zõ elõtt tet t nyi lat ko za tot kell
be nyúj ta ni ar ról, hogy a Kbt. 60. § (1) be kez dés a)–f)
pont ja i ban és a Kbt. 61. § (1) be kez dés a)–c) pont já ban
fog lalt ki zá ró okok aján lat te võ és a 10%-os mér té ket meg -
ha la dó al vál lal ko zó te kin te té ben nem áll nak fenn.

– Aján lat te võ nek és a Kbt. 71. § (1) be kez dés b) pont ja sze -
rin ti al vál lal ko zó já nak az aján lat ban nyi lat koz nia kell,
hogy nem tar to zik a Kbt. 62. § (1) be kez dés a) pont já ban
meg ha tá ro zott ki zá ró okok ha tá lya alá.

– A Kbt. 63. § (2) be kez dés d) pont ja sze rin ti 90 nap nál nem 
ré geb bi kel tû iga zo lás ar ról, hogy nem ál l a Kbt. 61. §
(1) be kez dés d) pont já ban meg ha tá ro zott ki zá ró ok ha tá -
lya alatt.

III.2.1.2) Pénz ügyi és gaz da sá gi al kal mas ság – a meg kö ve -
telt iga zo lá si mód

A szám la ve ze tõ pénz in té ze tek 90 nap nál nem ré geb bi nyi lat -
ko za ta az aján lat te võ fi ze tõ ké pes sé gé nek meg íté lé sé hez az
aláb bi tar ta lom mal:

– mi ó ta ve ze ti a vál lal ko zó szám lá ját, 
– azon volt e 200., 2003. év ben 60 nap nál hosszabb ide jû

sor ban ál lás,
– Kbt. 66. § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti be szá mo ló be -

nyúj tá sa 2002., 2003. évek re.

III.2.1.3) Mû sza ki, illetve szak mai al kal mas ság – a meg kö -
ve telt iga zo lá si mód

– Kbt. 67. § (1) be kez dés a) pont és Kbt. 68. § (1) be kez dés
a)–b) pont sze rin ti 2001., 2002. és 2003. évek leg je len tõ -
sebb se bé sze ti var ró anyag szál lí tá sa i nak is mer te té se,

– 2001., 2002., 2003. évek kö zül va la me lyik két év re vo nat -
ko zó, a mag aján lott se bé sze ti var ró anyag sze rin ti, a be -
nyúj tott aján lat ér té ké nek 50%-á t el érõ leg alább 3 db,
egész ség ügyi in téz mény tõl szár ma zó re fe ren cia iga zo lás
csa to lá sa, ame lyek 60 nap nál nem ré geb bi kel te zé sû ek,
cég sze rû en alá ír tak, ere de ti ek, és a je len el já rás hoz ki -
adot tak (az el já rás szá mát és meg ne ve zé sét tar tal ma zó),

– Kbt. 67. § (1) be kez dés d) pont sze rin ti áru le írás, ter mé -
ken ként 1-1 le vél min ta pél dány csa to lá sá val,

– Kbt. 67. § (1) be kez dés e) pont sze rin ti ta nú sí tó szer ve zet -
tõl szár ma zó ta nú sít vány csa to lá sa.

III.2.1.4) Egyéb in for má ci ók (adott eset ben):
Kbt. 71. § (1) be kez dés b) pont  sze rin ti nyi lat ko za tot csa tol -

ni kell.

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA

IV.1.1) A köz be szer zé si tör vény VI. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén

Nyílt: X
Meg hí vá sos: –
Tár gya lá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –

IV.1.5) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó köz zé té tel

IV.1.5.1) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó elõ ze tes össze sí -
tett tá jé koz ta tó (adott eset ben)

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
(A) A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: –
vagy
(B) Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat: X
B1) A kö vet ke zõ rész szem pon tok és súly szá mok alap ján: X
rész szem pon tok súly szá mok
– brut tó aján la ti ár 10
– fi ze té si ha tár idõ 2
– ren de lés tõl szá mí tott szál lí tá si ha tár idõ

(nap) 1

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám

SG–130

IV.3.2) A do ku men tá ció be szer zé sé nek fel té te lei 
A do ku men tá ció be szer zé sé nek ha tár ide je: 2004/12/17
(év/hó/nap)
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Ár (adott eset ben): 60 000 + 25% áfa.
Pénz nem: HUF
A fi ze tés fel té te lei és mód ja: az át uta lá so kat a S & G Con sul -

ting Kft. K & H Bank Rt.-nél ve ze tett 10403428-34251421 szá -
mú szám lá já ra kell tel je sí te ni, az el já rás szá má nak (SG–130
var ró anya gok) fel tün te té sé vel.

A do ku men tá ció ren del ke zés re bo csá tá sá nak mód ja: a do ku -
men tá ció mun ka na po kon 9.00-tól 15.00-ig, az aján lat té te li ha -
tár idõ nap ján 9.00–10.30-ig ren del he tõ meg az A. mel lék let
1.2. pont ban meg je lölt cí men. a do ku men tá ci ót a be fi ze té sét
iga zo ló bank bi zony lat 269-2174-es fax szám ra tör té nõ meg kül -
dé sét kö ve tõ en pos tán kül di meg az aján lat ké rõ meg bí zott ja a
bi zony lat sze rin ti cím re.

IV.3.3) Az aján lat té te li ha tár idõ (at tól füg gõ en, hogy nyílt,
meg hí vá sos vagy tár gya lá sos el já rás ra ke rül sor)

2004/12/17 (év/hó/nap)
Idõ pont: 11.30 óra

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aján la tok vagy a 
rész vé te li je lent ke zé sek be nyújt ha tók

Ma gyar

IV.3.6) Az aján la ti kö tött ség mi ni má lis idõ tar ta ma (nyílt el -
já rás ese tén; ki vé ve a köz be szer zé si tör vény 254. §-a, illetve
283. §-a sze rin ti tár gya lás kez de mé nye zé se ese té ben)

/ / -ig (év/hó/nap) vagy:
 hó nap és/vagy 60 nap

(az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá tól szá mít va)

IV.3.7) Az aján la tok vagy a rész vé te li je lent ke zé sek fel bon -
tá sá nak fel té te lei (at tól füg gõ en, hogy nyílt, meg hí vá sos vagy
tár gya lá sos el já rás ra ke rül sor)

IV.3.7.1) Az aján la tok vagy a rész vé te li je lent ke zé sek fel -
bon tá sán je len lét re jo go sult sze mé lyek

Kbt. 80. § (2) be kez dés sze rin ti sze mé lyek.

IV.3.7.2) Dá tum, idõ pont, hely
Dá tum: 2004/12/17 (év/hó/nap)
Idõ pont: 11.30 óra
Hely: Vas út-egész ség ügyi Szol gál ta tó Kht., 1068 Bu da pest,

Rippl Ró nai u. 37. ta nács te rem (I. eme let).

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X
IGEN: –

VI.2) ADOTT ESET BEN KÉR JÜK FEL TÜN TET NI,
HOGY A KÖZ BE SZER ZÉS IS MÉT LÕ DÕ JEL LE GÛ-E
ÉS A TO VÁB BI HIR DET MÉ NYEK KÖZ ZÉ TÉ TE LÉ NEK 
TER VE ZETT IDE JÉT

VI.3) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: X
IGEN: –

VI.4) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK
A bí rá lat so rán ad ha tó pont szám va la mennyi rész szem pont

ese té ben: 1–10-ig. A leg jobb tar tal mi elem kap ja az ér té ke lés
pont szám ma xi mu mát. Min den rész szem pon ton be lül az ér té -
ke lé si pont szám a meg aján lott leg jobb tar tal mi elem hez ke rül
ará nyo sí tás ra.

– A fi ze té si ha tár idõ mi ni mum 30, ma xi mum 120 nap le het.

1) A hi ány pót lás le he tõ sé ge vagy annak ki zá rá sa: aján lat ké -
rõ a Kbt. 83. § (2) be kez dés sze rin ti hi ány pót lás ra biz to sí t le he -
tõ sé get.

2) Nyílt el já rás ese tén az ered mény hir de tés idõ pont ja és
a szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja: ered mény hir de tés 2005/
01/07, 11.30 óra, a szer zõ dés kö tés idõ pont ja az ered mény hir de -
tést kö ve tõ 10. na pon 11.30 óra kor.

– Az aján lat hoz csa tol ni kell az aján la tot alá író sze mély alá -
írá si cím pél dá nyát, va la mint a gyár tó 90 nap nál nem ré -
geb bi kel te zé sû meg ha tal ma zá sát a for gal ma zá si jo go -
sult ság ra.

– A tû és fo nal hossz mé ret te kin te té ben ±10% el té rés meg -
en ge dett, a mik ro se bé sze ti var ró anya gok és spe ci a li tá sok
ki vé te lé vel.

– Aján lat te võk nek aján la ti ára i kat 2005. de cem ber 31-ig fi -
xen kell tar ta ni uk.

– Aján la tok le adá sa: mun ka na po kon 9.00–11.30 óra kö zött.

VI.5) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA: 
2004/10/26 (év/hó/nap)

A. MEL LÉK LET

1.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN 
SZE REZ HE TÕK BE
Szer ve zet: S & G Con sul ting Kft.
Cím zett: Ste in Já nos
Cím: Szi nyei Mer se Pál u. 8.
Pos tai irá nyí tó szám: 1063
Vá ros/Köz ség: Bu da pest,
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 302-1280, 06-30-951-1421
Te le fax: 269-2174
E-ma il: ste in ja nos@axe le ro.hu
In ter net cím (URL): –

1.3) A DO KU MEN TÁ CIÓ A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN SZE -
REZ HE TÕ BE
Meg egye zik az 1.2 pont ban fog lal tak kal.

1.4) AZ AJÁN LA TO KAT A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL
BE NYÚJ TA NI
Szer ve zet: Vas út-egész ség ügyi Szol gál ta tó Kht.
Cím zett: ügy ve ze tõ igaz ga tói tit kár ság (I. eme let)
Cím: Rippl-Ró nai u. 37.
Pos tai irá nyí tó szám: 1068
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 475-0707/101
Te le fax: 475-0707/102
E-ma il: tit kár ság@va su teu.hu
In ter net cím (URL): –

B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CI ÓK

A RÉSZ szá ma: 05
1) Nó menk la tú ra

1.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
33.14.11.25-2
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Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

2) A rész meg ha tá ro zá sa: se bé sze ti var ró anya gok

3) Mennyi ség: 5 cso port, 174 té tel, 50 615 db.
Rész aján lat bár me lyik cso port ra, annak tel jes mennyi sé gé re

te he tõ.

MÁV Kórház és Központi Rendelõintézet
ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására

(9340/2004)

Épí té si be ru há zás: –
Épí té si kon cesszió: –
Áru be szer zés: X
Szol gál ta tás: –
Szol gál ta tá si kon cesszió: –

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍ ME
Szer ve zet: MÁV Kór ház és Köz pon ti Ren de lõ in té zet
Cím zett: Ko vács Zol tán mb. gaz da sá gi igaz ga tó
Cím: Pod ma nicz ky u. 109–111.
Pos tai irá nyí tó szám: 1062
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 269-5584
Te le fax: 302-6564
E-ma il: gaz dig@mavkhbp.hu
In ter net cím (URL): –

I.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN
SZE REZ HE TÕK BE
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: –
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet: X

I.3) A DO KU MEN TÁ CIÓ A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN SZE -
REZ HE TÕ BE
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: –
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet: X

I.4) AZ AJÁN LA TO KAT/RÉSZ VÉ TE LI JE LENT KE ZÉ -
SE KET A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL BE NYÚJ TA NI
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: –
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet: X

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS

II.1.2) Áru be szer zés re irá nyuló szer zõ dés tí pu sa (áru be -
szer zés ese tén)

Adás vé tel: X
Bér let: –
Lí zing: –
Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: –

II.1.4) Az el já rás ke ret meg ál la po dás meg kö té sé re irá nyul-e?
NEM: X
IGEN: –

II.1.5) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés
SG-132

II.1.6) A szer zõ dés meg ha tá ro zá sa/tár gya
Di a li zá lás hoz szük sé ges fo gyó anya gok szál lí tá sá ra vo nat ko -

zó szál lí tá si szer zõ dés.

II.1.7) A tel je sí tés he lye
Aján lat ké rõ I.1) sze rin ti cí me

II.1.8.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék 
Fõ tárgy:
33.18.15.20-3
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.1.9) Ré szek re tör té nõ aján lat té tel (a ré szek re vo nat ko zó
rész le tes in for má ci ók meg adá sá hoz a B. mel lék let bõl szük ség
sze rint több pél dány hasz nál ha tó)

NEM: –
IGEN: X
Aján la tok be nyújt ha tók:
egy rész re: X
több rész re: X
va la mennyi rész re: X

II.1.10) El fo gad ha tók-e vál to za tok (al ter na tív aján la tok)?
NEM: –
IGEN: X

II.2) A SZER ZÕ DÉS SZE RIN TI MENNYI SÉG

II.2.1) Tel jes mennyi ség (va la mennyi részt és op ci ót be le -
ért ve, adott eset ben):

A do ku men tá ci ó ban rész le te zett 152 340 db kü lön fé le fo gyó -
anyag szál lí tá sa 12 té tel ben. Aján lat ké rõ a szer zõ dés so rán
±20%-k al el tér het a ki írt mennyi ség tõl.

II.2.2) Vé te li jog (op ció) (adott eset ben). Le írá sa és gya kor -
lá sá nak le het sé ges ide je (le he tõ ség sze rint)

II.3) A SZER ZÕ DÉS IDÕ TAR TA MA VAGY A BE FE JE -
ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE
Be fe je zés: 2005/12/31(év/hó/nap)

III. SZA KASZ: JO GI, GAZ DA SÁ GI, PÉNZ ÜGYI ÉS
MÛ SZA KI IN FOR MÁ CI ÓK

III.1) A SZER ZÕ DÉS RE VO NAT KO ZÓ FEL TÉ TE LEK

III.1.1) A szer zõ dést biz to sí tó mel lék kö te le zett sé gek (adott
eset ben) 

III.1.2) Fõ fi nan szí ro zá si és fi ze té si fel té te lek és/vagy hi vat -
ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek re

A szám lák ki egyen lí té se a szál lí tást kö ve tõ 30 na pon be lü li
át uta lás sal tör té nik, en nél hosszabb, max. 120 nap ra is te he tõ
aján lat.

III.1.3) A kö zös aján la tot te võ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó
gaz da sá gi tár sa ság, illetve jo gi sze mély (adott eset ben)

Nem szük sé ges.

III.2) RÉSZ VÉ TE LI FEL TÉ TE LEK

III.2.1) Az aján lat te võ/rész vé tel re je lent ke zõ sze mé lyes
hely ze té re vo nat ko zó ada tok (ki zá ró okok), to váb bá a mi ni má -
li san meg kö ve telt pénz ügyi és gaz da sá gi, va la mint mû sza ki,
illetve szak mai al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok,
az al kal mas sá got ki zá ró té nye zõk

Az el já rás ban nem le het aján lat te võ vagy a 71. § (1) be kez -
dés b) pont ja sze rin ti al vál lal ko zó az, aki vel szem ben a 60. §
(1) be kez dés a)–f) pont jai fenn áll nak.

– az el já rás ban nem le het aján lat te võ vagy a 71. § (1) be kez -
dés b) pont ja sze rint 10% mér ték fö löt t igény be ve en dõ al -
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vál lal ko zó az, aki vel szem ben a 61. § (1) be kez dés a)–d)
pont jai sze rin ti, va la mint a 62. § (1) be kez dés a)–b) pont -
jai sze rin ti ki zá ró okok fenn áll nak.

Al kal mat lan az aján lat te võ, ha:
– szám lá ján 2002., 2003. évek ben 60 na pot meg ha la dó sor -

ban ál lás volt;
– szám vi te li tör vény sze rin ti be szá mo ló ja alap ján akár

2002., akár 2003. év ben vesz te sé ges;
– 2001., 2002., 2003. évek kö zül va la me lyik két év ben nem

ren del ke zik a meg aján lott fo gyó anyag sze rin ti, a be nyúj -
tott aján lat ér té ké nek 50%-át el érõ leg alább 3 db re fe ren -
ci á val;

– áru le írá sa alap ján nem fe le l meg a do ku men tá ci ó ban elõ -
írt kö ve tel mé nyek nek;

– nem ren del ke zik az aján lott ter mék a 67. § (1) be kez dés
e) pont ja sze rin ti ORKI vagy CE ta nú sít vánnyal.

III.2.1.1) Jo gi hely zet (ki zá ró okok) – a meg kö ve telt iga zo -
lá si mód:

– a Kbt. 63. § (1)–(3) be kez dé se i ben elõ ír tak nak meg fe le lõ -
en iga zo lást vagy köz jegy zõ elõtt tet t nyi lat ko za tot kell
be nyúj ta ni ar ról, hogy a 60. § (1) be kez dés a)–f) pont ja i -
ban és a 61. § (1) be kez dés a)–c) pont ja i ban fog lalt ki zá ró
okok aján lat te võ és 10%-os mér té ket meg ha la dó al vál lal -
ko zó te kin te té ben nem áll fenn;

– aján lat te võ nek és a Kbt. 71. § (1) be kez dés b) pont ja sze -
rin ti al vál lal ko zó já nak az aján lat ban nyi lat koz nia kell,
hogy nem tar to zik a Kbt. 62. § (1) be kez dés a) pont já ban
meg ha tá ro zott okok ha tá lya alá;

– a 63. § (2) be kez dés d) pont ja sze rin ti 90 nap nál nem ré -
geb bi kel tû iga zo lás ar ról, hogy nem áll a 61. § (1) be kez -
dés d) pont já ban meg ha tá ro zott ki zá ró ok ha tá lya alatt.

III.2.1.2) Pénz ügyi és gaz da sá gi al kal mas ság – a meg kö ve -
telt iga zo lá si mód:

A szám la ve ze tõ pénz in té ze tek 90 nap nál nem ré geb bi nyi lat -
ko za ta az aján lat te võ fi ze tõ ké pes sé gé nek meg íté lé sé hez az
aláb bi tar ta lom mal:

– mi ó ta ve ze ti a vál lal ko zó szám lá ját;
– azon volt-e 2002., 2003. évek ben 60 nap nál hosszabb ide -

jû sor ban ál lás;
– 66. § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti be szá mo ló nyúj tá sa

2002., 2003. évek re.

III.2.1.3) Mû sza ki, illetve szak mai al kal mas ság – a meg kö -
ve telt iga zo lá si mód:

– 67. § (1) be kez dés a) és a 68. § (1) be kez dés a)–b) pont jai
sze rin ti 2002., 2003. évek leg je len tõ sebb di a lí zis hez
szük sé ges fo gyó anyag szál lí tá sa i nak is mer te té se;

– 2001., 2002., 2003. évek kö zül va la me lyik két év re vo nat -
ko zó, a meg aján lott di a lí zis hez szük sé ges fo gyó anyag
sze rin ti, a be nyúj tott aján lat ér té ké nek 50%-át el érõ leg -
alább 3 db, 60 nap nál nem ré geb bi kel te zé sû ek, cég sze rû -
en alá ír tak, ere de ti ek, je len el já rás hoz ki adot tak (az el já -
rás szá mát és meg ne ve zé sét tar tal ma zó);

– 67. § (1) be kez dés d) pont ja sze rin ti áru le írás;
– 67. § (1) be kez dés e) pont ja sze rin ti ta nú sí tó szer ve zet tõl

szár ma zó ta nú sít vány csa to lá sa.

III.2.1.4) Egyéb in for má ci ók:
– a 71. § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti nyi lat ko za tot csa tol -

ni kell.

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA

IV.1.1) A köz be szer zé si tör vény VI. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén

Nyílt: X

Meg hí vá sos: –

Tár gya lá sos: –

Gyor sí tott meg hí vá sos: –

Gyor sí tott tár gya lá sos: –

IV.1.5) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó ko ráb bi köz zé té tel

IV.1.5.1) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó elõ ze tes össze sí -
tett tá jé koz ta tó (adott eset ben)

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
(A) A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: –

vagy

(B) Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat: X

B1) A kö vet ke zõ rész szem pon tok és súly szá mok alap ján: X
rész szem pon tok súly szá mok
1. brut tó aján la ti ár 10
2. fi ze té si ha tár idõ 2
3. ren de lés tõl szá mí tott szál lí tá si ha tár idõ

(nap) 1

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám SG-132.

IV.3.2) A do ku men tá ció be szer zé sé nek fel té te lei

A do ku men tá ció be szer zé sé nek ha tár ide je: 2004/12/17

(év/hó/nap)

Ár (adott eset ben): 60 000 + 25% áfa

Pénz nem: HUF

A fi ze tés fel té te lei és mód ja: az át uta lá so kat az S & G Con -
sul ting Kft. K & H Bank Rt-nél ve ze tett 10403428-34251421
szá mú szám lá já ra kell tel je sí te ni, az el já rás szá má nak (SG-132
di a lí zis) fel tün te té sé vel.

A do ku men tá ció ren del ke zés re bo csá tá sá nak mód ja: a do ku -
men tá ció mun ka na po kon 9.00 órá tól 15.00 órá ig, az aján lat té -
te li ha tár idõ nap ján 9.00–11.00 órá ig ren del he tõ meg az A.
mel lék let 1.2) pont já ban meg je lölt cí men. A do ku men tá ci ót a
be fi ze tést iga zo ló bank bi zony lat 269-2174-es fax szám ra tör té -
nõ meg kül dé sét kö ve tõ en pos tán kül di meg az aján lat ké rõ meg -
bí zott ja a bi zony lat sze rin ti cím re.

IV.3.3) Az aján lat té te li vagy a rész vé te li ha tár idõ (at tól füg -
gõ en, hogy nyílt, meg hí vá sos vagy tár gya lá sos el já rás ra ke rül
sor)

2004/12/17 (év/hó/nap)

Idõ pont: 11.00 óra

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aján la tok be -
nyújt ha tók

Ma gyar

IV.3.6) Az aján la ti kö tött ség mi ni má lis idõ tar ta ma (nyílt el -
já rás ese tén; ki vé ve a köz be szer zé si tör vény 254. §-a, illetve
283. §-a sze rin ti tár gya lás kez de mé nye zé se ese té ben)

/ / -ig (év/hó/nap) vagy:

 hó nap és/vagy 60 nap

(az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá tól szá mít va)
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IV.3.7) Az aján la tok vagy a rész vé te li je lent ke zé sek fel bon -
tá sá nak fel té te lei (at tól füg gõ en, hogy nyílt, meg hí vá sos vagy
tár gya lá sos el já rás ra ke rül sor)

IV.3.7.1) Az aján la tok vagy a rész vé te li je lent ke zé sek fel -
bon tá sán je len lét re jo go sult sze mé lyek

Kbt. 80. § (2) be kez dé se sze rin ti sze mé lyek

IV.3.7.2) Dá tum, idõ pont, hely
Dá tum: 2004. de cem ber 17. (év/hó/nap)
Idõ pont: 11.00 óra
Hely: Vas út-egész ség ügyi Szol gál ta tó Kht. 1068 Bu da pest,

Rippl-Ró nai u. 37. ta nács te rem (I. eme let)

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X
IGEN: –

VI.2) ADOTT ESET BEN KÉR JÜK FEL TÜN TET NI,
HOGY A KÖZ BE SZER ZÉS IS MÉT LÕ DÕ JEL LE GÛ-E
ÉS A TO VÁB BI HIR DET MÉ NYEK KÖZ ZÉ TÉ TE LÉ NEK 
TER VE ZETT IDE JÉT

VI.3) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: X
IGEN: –
Ha igen, kér jük fel tün tet ni a pro jekt/prog ram ne vét és bár -

mely egyéb hasz nál ha tó hi vat ko zá si ada tot

VI.4) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK
A bí rá lat so rán ad ha tó pont szám va la mennyi rész szem pont

ese té ben: 1–10-ig. A leg jobb tar tal mi elem kap ja az ér té ke lés
pont szám ma xi mu mát. Min den rész szem pon ton be lül az ér té -
ke lé si pont szám a meg aján lott leg jobb tar tal mi elem hez ke rül
ará nyo sí tás ra.

A fi ze té si ha tár idõ mi ni mum 30, ma xi mum 120 nap le het.
1) A hi ány pót lás le he tõ sé ge vagy annak ki zá rá sa: aján lat ké -

rõ a 83. § (2) be kez dé se sze rint hi ány pót lás ra biz to sí t le he tõ sé -
get.

2) Nyílt el já rás ese tén az ered mény hir de tés idõ pont ja és a
szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja:

Ered mény hir de tés: 2005. ja nu ár 7-én 11.00 óra; a sze rzõ dés -
kö tés idõ pont ja: az ered mény hir de tést kö ve tõ 10. na pon, 11.00
óra.

– az aján lat hoz csa tol ni kell az aján la tot alá író sze mély alá -
írá si cím pél dá nyát, va la mint nem gyár tó ese tén a gyár tó
90 nap nál nem ré geb bi kel te zé sû meg ha tal ma zá sát a for -
gal ma zá si jo go sult ság ra;

– aján lat te võk nek aján la ti ára i kat 2005. de cem ber 31-ig fi -
xen kell tar ta ni uk;

– aján la tok át vé te le: mun ka na po kon 9.00–11.00 óra kö zött.

VI.5) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA: 
2004/10/26 (év/hó/nap)

A. MEL LÉK LET

1.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN 
SZE REZ HE TÕK BE
Szer ve zet: S & G Con sul ting Kft.
Cím zett: Ste in Já nos
Cím: Szi nyei Mer se Pál u. 8.
Pos tai irá nyí tó szám: 1063

Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 302-1280; 06-30-951-1421
Te le fax: 269-2174
E-ma il: ste in ja nos@axe le ro.hu
In ter net cím (URL): –

1.3) A DO KU MEN TÁ CIÓ A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN SZE -
REZ HE TÕ BE
Meg egye zik az I.2) pont ban fog lal tak kal.

1.4) AZ AJÁN LA TO KAT A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL
BE NYÚJ TA NI
Szer ve zet: Vas út-egész ség ügyi Szol gál ta tó Kft.
Cím zett: ügy ve ze tõ igaz ga tói tit kár ság (I. eme let)
Cím: Rippl-Ró nai u. 37.
Pos tai irá nyí tó szám: 1068
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 475-0707/101
Te le fax: 475-0707/102
E-ma il: tit kar sag@vasu teu.hu
In ter net cím (URL): –

B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CI ÓK

A RÉSZ szá ma: 12
1) Nó menk la tú ra

1.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy:
33.18.15.20-3
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

2) A rész meg ha tá ro zá sa: di a li zá lás hoz szük sé ges fo gyó -
anya gok.

3) Mennyi ség: 12 té tel, 152 340 db.
Rész aján lat té te len ként, annak tel jes mennyi sé gé re te he tõ.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására

(9381/2004)

Épí té si be ru há zás: –
Épí té si kon cesszió: –
Áru be szer zés: X
Szol gál ta tás: –
Szol gál ta tá si kon cesszió: –

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍ ME
Szer ve zet: Ó bu da-Bé kás me gyer Ön kor mány za ta
Cím zett: Pol gár mes te ri Hi va tal
Cím: Fõ tér 3. I.27.
Pos tai irá nyí tó szám: 1033
Vá ros/Köz ség: Bu da pest III. ke r.
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Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 437-8593; 437-8592
Te le fax: 437-8613
E-ma il: kin gak@obu da.hu
In ter net cím (URL): www.obu da.hu

I.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN
SZE REZ HE TÕK BE
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: X

I.3) A DO KU MEN TÁ CIÓ A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN SZE -
REZ HE TÕ BE
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: X

I.4) AZ AJÁN LA TO KAT/RÉSZ VÉ TE LI JE LENT KE ZÉ -
SE KET A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL BE NYÚJ TA NI
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: X

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS

II.1.1) Épí té si be ru há zás ra irá nyuló szer zõ dés: –

II.1.2) Áru be szer zés re irá nyuló szer zõ dés tí pu sa
Adás vé tel: X

II.1.3) Szol gál ta tás meg ren de lés re irá nyuló szer zõ dés tí pu sa: –

II.1.4) Az el já rás ke ret meg ál la po dás meg kö té sé re irá -
nyul-e?

NEM: X

II.1.6) A szer zõ dés meg ha tá ro zá sa/tár gya
Kü lön fé le pa pír áruk, iro da sze rek, író sze rek és tisz tí tó sze rek

szál lí tá sa.

II.1.7) A tel je sí tés he lye
Bu da pest III. ke r. Ön kor mány zat Pol gár mes te ri Hi va tal, Fõ

tér 3.
Bu da pest III. ke r. Ön kor mány zat Pol gár mes te ri Hi va tal Ok -

mány iro da, Har rer Pál u. 9–11.
NUTS-kód: –

II.1.8) Nó menk la tú ra

II.1.8.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék 
Fõ tárgy:
21.23.00.00-4
To váb bi tár gyak:
24.33.10.00-3
24.51.30.00-3

II.1.9) Ré szek re tör té nõ aján lat té tel
NEM: X

II.1.10) El fo gad ha tók-e vál to za tok (al ter na tív aján la tok)?
NEM: X

II.2) A SZER ZÕ DÉS SZE RIN TI MENNYI SÉG

II.2.1) Tel jes mennyi ség (va la mennyi részt és op ci ót be le -
ért ve, adott eset ben)

47-fé le pa pír áru, 64-fé le iro da szer, 16-fé le író szer és 13-fé le
tisz tí tó szer, a do ku men tá ci ó ban meg ha tá ro zot tak sze rint, ±15% 
el té rés sel.

II.3) A SZER ZÕ DÉS IDÕ TAR TA MA VAGY A BE FE JE -
ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE
Idõ tar tam hó nap(ok)ban  és/vagy na pok ban 
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)
vagy: kez dés 2005/01/01 és/vagy
be fe je zés 2005/12/31(év/hó/nap)

III. SZA KASZ: JO GI, GAZ DA SÁ GI, PÉNZ ÜGYI ÉS
MÛ SZA KI IN FOR MÁ CI ÓK

III.1) A SZER ZÕ DÉS RE VO NAT KO ZÓ FEL TÉ TE LEK

III.1.1) A szer zõ dést biz to sí tó mel lék kö te le zett sé gek
Nem tel je sí tés, ké se del mes tel je sí tés, illetve hi bás tel je sí tés

ese tén a nyer tes aján lat te võ köt bér fi ze tés sel tar to zik a do ku -
men tá ci ó ban sze rep lõ szer zõ dés ter ve zet ben fog lal tak sze rint.

III.1.2) Fõ fi nan szí ro zá si és fi ze té si fel té te lek és/vagy hi vat -
ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek re

Aján lat ké rõ elõ le get nem biz to sí t. A tel je sí tés el len ér té két az
aján lat ké rõ a szám la kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 30 na pon be lül
át uta lás sal egyen lí ti ki.

III.1.3) A kö zös aján la tot te võ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó
gaz da sá gi tár sa ság, illetve jo gi sze mély: –

III.2) RÉSZ VÉ TE LI FEL TÉ TE LEK

III.2.1) Az aján lat te võ/rész vé tel re je lent ke zõ sze mé lyes
hely ze té re vo nat ko zó ada tok (ki zá ró okok), to váb bá a mi ni má -
li san meg kö ve telt pénz ügyi és gaz da sá gi, va la mint mû sza ki,
illetve szak mai al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok,
az al kal mas sá got ki zá ró té nye zõk

– az el já rás ban nem le het aján lat te võ vagy al vál lal ko zó, aki
ese té ben a Kbt. 60. § (1) be kez dés a)–f) pont ja i ban fel so -
rolt ki zá ró okok fenn áll nak;

– az el já rás ban nem le het aján lat te võ vagy a köz be szer zés
ér té ké nek 10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni
kí vánt al vál lal ko zó, aki ese té ben a Kbt. 61. § (1) be kez dés 
a)–d) pont ja i ban fel so rolt ki zá ró okok fenn áll nak;

– az el já rás ból ki zá rás ra ke rül az az aján lat te võ, aki, il le tõ -
leg aki nek a köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó ja ese té ben a 
Kbt 62. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ki zá ró okok
fenn áll nak.

Az aján lat te võ, illetve a szer zõ dés tel je sí té sé re a köz be szer -
zés ér té ké nek 10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí -
vánt al vál lal ko zó já nak, kö zös aján lat te võk nek a szer zõ dés tel -
je sí té sé re vo nat ko zó al kal mat lan sá ga:

Pénz ügyi és gaz da sá gi al kal mat lan ság:
– pénz in té ze ti nyi lat ko za ta alap ján bank szám lá ján 2003.

év ben, illetve 2004. év I. fél évé ben sor ban ál lás volt (AJ
és ALV);

– ha gaz dál ko dá sa a 2002. és 2003. év bár me lyi ké ben vesz -
te sé ges volt (AJ és ALV).

Mû sza ki, il le tõ leg szak mai al kal mat lan ság:
– szál lí tá sa i nak is mer te té se alap ján meg ál la pít ha tó, hogy az 

elõ zõ két év ben (2002., 2003.) a köz be szer zés tár gya sze -
rin ti ter mé kek bõl nem vég zett szál lí tást össze sen 100 M
Ft ér ték ben (AJ vagy ALV);

– az el múlt két év ben (2002., 2003.) nem ren del ke zik leg -
alább há rom konk rét re fe ren cia le vél lel, mely a köz be szer -
zés tár gya sze rin ti ter mé kek szer zõ dés sze rû szál lí tá sá ra
vo nat ko zik (AJ vagy ALV).

III.2.1.1) Jo gi hely zet (ki zá ró okok) – a meg kö ve telt iga zo -
lá si mód

– aján lat te võ nek és a köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t meg -
ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó já nak 
az aján lat ban a Kbt. 63. § (2)–(3) be kez dés sze rint kell
iga zol nia, il le tõ leg nyi lat koz nia, hogy nem tar to zik a Kbt.
60. § (1) be kez dés a)–f) pont ja i nak, va la mint a Kbt. 61. §
(1) be kez dés a)–c) pont ja i nak ha tá lya alá;
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– aján lat te võ nek és a köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t meg -
ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó já nak 
az aján lat ban nyi lat koz nia kell a Kbt. 62. § (1) be kez dés
a) pont já ra vo nat ko zó an;

– aján lat te võ nek és a köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t meg -
ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó te -
kin te té ben nyi lat koz nia kell, hogy a szer zõ dés tel je sí té sé -
hez nem vesz igény be a ki zá ró okok ha tá lya alá esõ al vál -
lal ko zót;

– az aján lat hoz csa tol ni kell az aján lat te võ nek és a köz be -
szer zés ér té ké nek 10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be
ven ni kí vánt al vál lal ko zó já nak a cég je len le gi ál la po ta
sze rint, az aján lat be nyúj tá sát meg elõ zõ 30 nap nál nem
ré geb bi cég ki vo na tot, ere de ti vagy köz jegy zõ ál tal hi te le -
sí tett má so lat ban [Kbt. 63. § (2) be kez dés d) pont ja].

III.2.1.2) Pénz ügyi és gaz da sá gi al kal mas ság – a meg kö ve -
telt iga zo lá si mód

Az aján lat te võ nek, illetve a köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t
meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó nak al -
kal mas sá ga iga zo lá sá ra csa tol nia kell:

– va la mennyi szám la ve ze tõ pénz in té zet nek az aján lat be -
nyúj tá sát meg elõ zõ 30 nap nál nem ré geb bi nyi lat ko za ta
ar ról, hogy (AJ és ALV):
– mi ó ta ve ze ti az aján lat te võ cég bank szám lá ját,
– fi ze té si kö te le zett sé gé nek pon to san ele get tesz-e,
– bank szám lá ján a 2003. év ben volt-e sor ban ál lás, ha

igen, mi kor és mennyi ide ig;
– 2002. és 2003. év szám vi te li jog sza bá lyok sze rin ti be szá -

mo ló já nak be nyúj tá sa a ki egé szí tõ mel lék le tek kel együtt
(ha az aján lat te võ le te le pe dé se sze rin ti or szág elõ ír ja köz -
zé té te lét). (AJ és ALV)

III.2.1.3) Mû sza ki, illetve szak mai al kal mas ság – a meg kö -
ve telt iga zo lá si mód

– a Kbt. 68. § (1) be kez dés a) és b) pont jai alap ján az elõ zõ
két év (2002., 2003.) leg je len tõ sebb szál lí tá sa i nak is mer -
te té se (leg alább szál lí tá si mennyi ség, az el len szol gál ta tás
össze ge, a tel je sí tés ide je és a szer zõ dést kö tõ má sik fél
meg ne ve zé sé vel) (AJ vagy ALV);

– a Kbt. 68. § (1) be kez dés a) pont ja alap ján az elõ zõ két év -
ben (2002., 2003.) a köz be szer zés tár gya sze rin ti ter mé -
kek szer zõ dés sze rû szál lí tá sá ra vo nat ko zó re fe ren cia le ve -
lek csa to lá sa (AJ vagy ALV).

III.2.1.4) Egyéb in for má ci ók: –

III.3) SZOL GÁL TA TÁS MEG REN DE LÉS RE IRÁ NYU LÓ
SZER ZÕ DÉ SEK RE VO NAT KO ZÓ KÜ LÖN LE GES FEL -
TÉ TE LEK

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA

IV.1.1) A köz be szer zé si tör vény VI. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén

Nyílt: X

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
(A) A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: X

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.2) A do ku men tá ció be szer zé sé nek fel té te lei
A do ku men tá ció be szer zé sé nek ha tár ide je: 2004/12/13
(év/hó/nap)

Ár: 8000 Ft + áfa
Pénz nem: HUF
A fi ze tés fel té te lei és mód ja: a be fi ze té sé hez szük sé ges kész -

pénz-be fi ze té si bi zony la tot elõ ze te sen az I.1) pont ban meg -
adott cí men le het át ven ni, vagy a be fi ze tés tel je sít he tõ az ön -
kor mány zat Ra if fe i sen Bank nál ve ze tett 12001008- 00131713-
00100007 szá mú szám lá já ra tör té nõ át uta lás sal is. A do ku men -
tá ció át vé te le kor csa tol ni kell a be fi ze tés/át uta lás té nyét biz to -
sí tó be fi ze té si csek ket, vagy a bank i át uta lás ról szóló iga zo lás.

A do ku men tá ció ren del ke zés re bo csá tá sá nak mód ja: a do ku -
men tá ció át ve he tõ: Bu da pest III. Ker. Pol gár mes te ri Hi va tal, Fõ
tér 3. I. 27–28., mun ka na po kon 9.00–12.00 órá ig, 2004/12/13-án 
10.00 órá ig.

IV.3.3) Az aján lat té te li vagy a rész vé te li ha tár idõ (at tól füg -
gõ en, hogy nyílt, meg hí vá sos vagy tár gya lá sos el já rás ra ke rül
sor)

2004/12/13 (év/hó/nap)
Idõ pont: 10.00 óra

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aján la tok be -
nyújt ha tók

Ma gyar

IV.3.6) Az aján la ti kö tött ség mi ni má lis idõ tar ta ma
2004/12/30-ig

IV.3.7) Az aján la tok vagy a rész vé te li je lent ke zé sek fel bon -
tá sá nak fel té te lei

IV.3.7.1) Az aján la tok vagy a rész vé te li je lent ke zé sek fel -
bon tá sán je len lét re jo go sult sze mé lyek

Aján lat ké rõ kép vi se lõi, az aján lat te võk és az ál ta luk meg hí -
vott sze mé lyek.

IV.3.7.2) Dá tum, idõ pont, hely
Dá tum: 2004/12/13 (év/hó/nap)
Idõ pont: 10.00 óra
Hely: Bu da pest, III. ke r. Ön kor mány zat Pol gár mes te ri Hi va -

tal 1033 Bu da pest, Fõ tér 3. I.21.

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X

VI.2) ADOTT ESET BEN KÉR JÜK FEL TÜN TET NI,
HOGY A KÖZ BE SZER ZÉS IS MÉT LÕ DÕ JEL LE GÛ-E
ÉS A TO VÁB BI HIR DET MÉ NYEK KÖZ ZÉ TÉ TE LÉ NEK 
TER VE ZETT IDE JÉT: –

VI.3) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: X

VI.4) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK
1) A hi ány pót lás le he tõ sé ge vagy annak ki zá rá sa: aján lat ké -

rõ hi ány pót lás ra le he tõ sé get biz to sí t.
2) Nyílt el já rás ese tén az ered mény hir de tés idõ pont ja és a

szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja
Az ered mény hir de tés idõ pont ja: 2004.12.21.; 11.00 óra.
A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja: 2004.12.30.; 10.00

óra.
3) A két sza kasz ból ál ló el já rás ese tén a rész vé te li sza kasz

ered mény hir de té si idõ pont ja: –
4) A nyer tes aján lat te võ vissza lé pé se ese tén aján lat ké rõ a

má so dik he lye zett aján lat te võ vel kö t szer zõ dést, amennyi ben
azt az ered mény hir de té sen meg ne vez te.
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5) Aján lat ké rõ az el já rás ban va ló rész vé telt aján la ti biz to sí -
ték adá sá hoz kö ti. Az aján la ti biz to sí ték össze ge 500 000 Ft. Az 
aján la ti biz to sí ték ér vé nyes sé ge az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá -
tól kez dõ dik, és az aján la ti kö tött ség le jár tá nak nap já ig tar t. Az
aján la ti biz to sí ték tel je sít he tõ az aján lat ké rõ Ra if fe i sen Bank -
nál ve ze tett 12001008-00131713-00100007 szá mú bank szám -
lá já ra tör té nõ be fi ze tés sel, ez eset ben az aján lat hoz csa tol ni kell 
a be fi ze tés/át uta lás té nyét bi zo nyí tó bank i vissza iga zo lást. Az
aján la ti biz to sí ték tel je sít he tõ vissza von ha tat lan, az aján la ti kö -
tött ség ide jé ig ér vény ben ma ra dó bank ga ran cia for má já ban is,
vagy biz to sí tá si szer zõ dés alap ján ki ál lí tott kö te lez vénnyel. Eb -
ben az eset ben a bank ga ran cia-le vél, vagy a kö te lez vény ere de -
ti pél dá nyát az aján lat ere de ti pél dá nyá hoz csa tol ni kell.

6) Aján lat te võ nek az aján la tá ban nyi lat koz nia kell a Kbt.
70. § (1) be kez dé sé ben fog lal tak ra vo nat ko zó an.

7) Aján lat te võ nek az aján la tá ban nyi lat koz nia kell a Kbt.
71. § (1) be kez dés b) pont já ra vo nat ko zó an.

8) A do ku men tá ció meg vá sár lá sa az el já rás ban va ló rész vé -
tel fel té te le. A do ku men tá ció más ra nem ru ház ha tó át.

9) Az aján la to kat zárt bo rí ték ban, a cég jegy zés re jo go sul tak
ál tal cég sze rû en alá ír va, 5 pél dány ban kell be nyúj ta ni (1 ere de ti 
és 4, az ere de ti vel min den ben meg egye zõ má so lat) az ere de ti
pél dány meg je lö lé sé vel. A bo rí té kon kér jük fel tün tet ni: „Bu da -
pest III. ker. Iro da szer 2005”. Az ere de ti és a má so la ti pél dá -
nyok el té ré se ese tén az ere de ti pél dány tar tal ma a meg ha tá ro zó. 
Az aján lat min den ol da lát szig nál ni kell. Az ezt vég zõ sze mély
cég jegy zés re jo go sult, vagy az ál ta la meg bí zott sze mély le het.
Az ol da lak egy mást kö ve tõ sor szám mal le gye nek el lát va. Az
aján la tot ol dal szá mo kat is fel tün tet he tõ tar ta lom jegy zék kel kell 
el lát ni. Az aján lat hoz csa tol ni kell az alá írá si cím pél dányt.

10) Ér vény te len az aján lat, ha be nyúj tott cég ki vo nat alap -
ján:

– a cég te vé keny sé gi kö re nem ter jed ki a köz be szer zés tár -
gya sze rin ti te vé keny ség re (AJ vagy ALV);

– a kép vi se let re jo go sul tak kö zött nem sze re pel/nek az aján -
lat te võ ne vé ben alá író sze mély/ek;

– az alá írás nem fe le l meg az alá írá si cím pél dány ban sze -
rep lõ min tá nak.

11) Jel ma gya rá zat:
– (AJ és ALV): aján lat te võ nek és a köz be szer zés ér té ké nek

10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt min -
den al vál lal ko zó nak kü lön-kü lön is ele get kell ten nie a
fel té te lek nek;

– (AJ vagy ALV): aján lat te võ nek és a köz be szer zés ér té ké -
nek 10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt
min den al vál lal ko zó együt te sen is tel je sít he ti a fel té telt.

VI.5) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA: 
2004/10/21 (év/hó/nap)

Somogy Megyei Önkormányzat
ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására

(8959/2004)

Épí té si be ru há zás: –
Épí té si kon cesszió: –
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: X
Szol gál ta tá si kon cesszió: –

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍ ME
Szer ve zet: So mogy Me gyei Ön kor mány za ti Hi va tal
Cím zett: So mogy Me gyei Ön kor mány za ti Hi va tal,
Pénz ügyi Fõ osz tály, dr. Schab la u er Pé ter
Cím: Cso ko nai u. 3.
Pos tai irá nyí tó szám: 7400
Vá ros/Köz ség: Ka pos vár
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 82/508-100
Te le fax: 82/310-567, 201-es mel lék, 06-30-370-4669
E-ma il: schab la u er@som-on korm.hu
In ter net cím (URL): –

I.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN
SZE REZ HE TÕK BE
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: X
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet: –

I.3) A DO KU MEN TÁ CIÓ A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN SZE -
REZ HE TÕ BE
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: X
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet: –

I.4) AZ AJÁN LA TO KAT/RÉSZ VÉ TE LI JE LENT KE ZÉ -
SE KET A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL BE NYÚJ TA NI
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: X
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet: –

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS

II.1.1) Épí té si be ru há zás ra irá nyuló szer zõ dés (épí té si be ru -
há zás ese tén)

Ki vi te le zés: –
Ter ve zés és ki vi te le zés: –
Ki vi te le zés bár mi lyen esz köz zel, mó don, az aján lat ké rõ ál tal 

meg ha tá ro zott  kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ en: –
Épí té si kon cesszió: –

II.1.2) Áru be szer zés re irá nyuló szer zõ dés tí pu sa (áru be -
szer zés ese tén)

Adás vé tel: –
Bér let: –
Lí zing: –
Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: –

II.1.3) Szol gál ta tás meg ren de lés re irá nyuló szer zõ dés tí pu sa
(szol gál ta tás meg ren de lés ese tén)

Üze mel te té si szer zõ dés: X
Szol gál ta tá si ka te gó ria: 14
Szol gál ta tá si kon cesszió: –

II.1.4) Az el já rás ke ret meg ál la po dás meg kö té sé re irá nyul-e?
NEM: X
IGEN: –

II.1.5) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés
So mogy Me gyei Ön kor mány za ti Hi va tal épü le te i nek üze -

mel te té se.

II.1.6) A szer zõ dés meg ha tá ro zá sa/tár gya 
Az aján lat ké rõ tu laj do ná ban lé võ Ka pos vár, Cso ko nai u. 3.,

Ka pos vár, Fõ ut ca 37–39., Ka pos vár, Fõ ut ca 101., va la mint
Ka pos vár, Pe tõ fi tér 4. szám alat ti in gat la nok tel jes kö rû, illetve
rész le ges üze mel te té se.
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II.1.7) A tel je sí tés he lye: 
Ka pos vár, Cso ko nai u. 3., Ka pos vár, Fõ ut ca 37–39., Ka pos -

vár, Fõ ut ca 101., Ka pos vár, Pe tõ fi tér 4.
NUTS-kód: –

II.1.8) Nó menk la tú ra

II.1.8.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék 
Fõ tárgy: 
70.33.11.00-1
To váb bi tár gyak: –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.1.9) Ré szek re tör té nõ aján lat té tel 
NEM: X
IGEN: –

II.1.10) El fo gad ha tók-e vál to za tok (al ter na tív aján la tok)?
NEM: X
IGEN: –

II.2) A SZER ZÕ DÉS SZE RIN TI MENNYI SÉG

II.2.1) Tel jes mennyi ség (va la mennyi részt és op ci ót be le -
ért ve, adott eset ben): 

4 épü let ben, össze sen 7000 m2 iro da épü let üze mel te té si fel -
ada ta i nak el lá tá sa az aján lat té te li do ku men tá ci ó ban rész le te zet -
tek alap ján.

II.2.2) Vé te li jog (op ció) (adott eset ben). Le írá sa és gya kor -
lá sá nak le het sé ges ide je (le he tõ ség sze rint): 

A szer zõ dés tel jes idõ sza ka alatt az aján lat te võ ál tal az aján -
lat ké rõ írá sos jó vá ha gyá sa mel lett te le pí tett min den új esz köz
(be ren de zés) te kin te té ben a szer zõ dés le jár ta kor, illetve ha tá -
lyá nak meg szû né se ese tén a min den ko ri for gal mi ér ték nek
meg fe le lõ áron vé te li jog il le ti meg az aján lat ké rõt. A vé te li jog
a szer zõ dés meg szû né sét kö ve tõ 30 na pon be lül a vál lal ko zó -
hoz in té zett egy ol da lú nyi lat ko zat tal gya ko rol ha tó.

II.3) A SZER ZÕ DÉS IDÕ TAR TA MA VAGY A BE FE JE -
ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE
A szol gál ta tást fo lya ma to san kell vé gez ni 2005. áp ri lis 1-jé tõl

2006. de cem ber 31-ig.

III. SZA KASZ: JO GI, GAZ DA SÁ GI, PÉNZ ÜGYI ÉS
MÛ SZA KI IN FOR MÁ CI ÓK

III.1) A SZER ZÕ DÉS RE VO NAT KO ZÓ FEL TÉ TE LEK

III.1.1) A szer zõ dést biz to sí tó mel lék kö te le zett sé gek (adott
eset ben) 

Fe le lõs ség biz to sí tás, ké se del mi és meg hi ú su lá si köt bér, sza -
va tos ság a do ku men tá ci ó ban rész le te zet tek sze rint.

III.1.2) Fõ fi nan szí ro zá si és fi ze té si fel té te lek és/vagy hi vat -
ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek re

A nyer tes aján lat te võ nek min dig a tárgy hót kö ve tõ hó nap
10. nap já ig kell be nyúj ta nia az elõ zõ hó nap ra vo nat ko zó, a tel -
je sí té si iga zo lást is tar tal ma zó szám lá ját.

A szám lák ki egyen lí té se: az iga zolt tel je sí tést kö ve tõ en, a
szám la kéz hez vé te lé tõl kö ve tõ 30 na pon be lül. Az aján lat ké rõ
elõ le get nem ad.

III.1.3) A kö zös aján la tot te võ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó
gaz da sá gi tár sa ság, illetve jo gi sze mély: –

III.2) RÉSZ VÉ TE LI FEL TÉ TE LEK

III.2.1) Az aján lat te võ/rész vé tel re je lent ke zõ sze mé lyes
hely ze té re vo nat ko zó ada tok (ki zá ró okok), to váb bá a mi ni má -
li san meg kö ve telt pénz ügyi és gaz da sá gi, va la mint mû sza ki,
illetve szak mai al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok

Ki zá ró okok: a Kbt. 60. § (1) be kez dé sé ben, a Kbt. 61. §
(1)–(2) be kez dé sé ben, va la mint a Kbt. 62. § (1) be kez dé sé ben
fog lal tak.

Az aján lat te võ és a Kbt. 71. § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti
al vál lal ko zó já nak al kal mas sá gát ki zá ró té nye zõk:

– szám lá ján a pénz in té ze ti nyi lat ko zat ki adá sá nak dá tu mát
meg elõ zõ 2 év ben sor ban ál lás volt,

– sa ját tõ ké je a 2003. év ben ke ve sebb, mint a jegy zett tõ ke,
– a 2002. vagy 2003. évi mér leg sze rin ti ered mé nye vesz te -

sé ges,
– nem ren del ke zik a 2003. és a 2004. évek ben vég zett

össze sen leg alább 4 db, egyen ként a je len le gi épü let össz -
te rü le tét el érõ, vagy meg ha la dó iro da épü let üze mel te té si
re fe ren ci á val.

– nem ál l al kal ma zás ban leg alább ket tõ, a fel adat el lá tá sá -
hoz szük sé ges szak irá nyú mér nö ki vagy üzem mér nö ki
vég zett ség gel és leg alább 5 év szak mai gya kor lat tal ren -
del ke zõ szak em ber, akik bár me lyi ke ké pes az épü let üze -
mel te tés hely szí ni irá nyí tá sát vé gez ni, to váb bá leg alább
3 fõ, mi ni mum 5 év szak mai gya kor lat tal ren del ke zõ, az
épü let üze mel te tést vég zõ szak em ber.

– Az aján lat te võ nem ren del ke zik ér vé nyes, a szol gál ta tá si
idõ szak vé gé ig szóló fe le lõs ség biz to sí tás sal.

III.2.1.1) Jo gi hely zet (ki zá ró okok) – a meg kö ve telt iga zo -
lá si mód

Az aján lat te võ nek és a Kbt. 71. § (1) be kez dés b) pont ja sze -
rin ti al vál lal ko zó já nak az aján lat ban a Kbt. 63. § (2)–(3) be kez -
dés ben fog lal tak nak meg fe le lõ en kell iga zol ni, il le tõ leg nyi lat -
koz ni, hogy nem tar to zik a Kbt. 60. § (1) be kez dés, a Kbt. 61. §
(1) és (2) be kez dés ha tá lya alá.

Az aján lat te võ nek és a Kbt. 71. § (1) be kez dés b) pont ja sze -
rin ti al vál lal ko zó já nak egy sze rû nyi lat ko za ta, hogy nem tar to -
zik a Kbt. 62. § (1) be kez dés ha tá lya alá.

Az aján lat te võ és a Kbt. 71. § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti
al vál lal ko zó ja kö te les csa tol ni aján la tá ban a Kbt. 61. § (1) be -
kez dés d) pont já ban meg ha tá ro zott ki zá ró ok hi á nyá ról a cég -
nyil ván tar tás, bí ró ság, a költ ség ve té si szer vek nyil ván tar tá sá -
nak, illetve az egyé ni vál lal ko zók jegy zõi nyil ván tar tá sá nak ki -
vo na tát a Kbt. 63. § (2) be kez dés d) pont ja sze rint.

III.2.1.2) Pénz ügyi és gaz da sá gi al kal mas ság – a meg kö ve -
telt iga zo lá si mód

Aján lat te võ va la mennyi szám la ve ze tõ pénz in té ze té nek nyi -
lat ko za ta az aján lat te võ fi ze tõ ké pes sé gé nek meg íté lé sé hez az
aláb bi tar ta lom mal:

– mi ó ta ve ze ti a vál lal ko zó szám lá ját, azon volt-e 2002.,
2003. év ben 60 na pot meg ha la dó sor ban ál lás,

– a Kbt. 66. § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti be szá mo lók
be nyúj tá sa a 2002., 2003. évek re,

– a Kbt. 66. § (2) be kez dés sze rin ti fe le lõs ség biz to sí tá si köt -
vény má so lat csa to lá sa.

III.2.1.3) Mû sza ki, illetve szak mai al kal mas ság – a meg kö -
ve telt iga zo lá si mód

A Kbt. 67. § (3) be kez dés a) és d) pont já nak meg fe le lõ en
min d az aján lat te võ re, min d a Kbt. 71. § (1) be kez dés b) pont ja
sze rin ti al vál lal ko zó já ra vo nat ko zó an:

– A 2003. és 2004. év ben vég zett je len tõ sebb iro da épü -
let-üze mel te té si mun ká i val kap cso la tos re fe ren ci ák nak a
Kbt. 68. § (1) be kez dés ben elõ írt mó don tör té nõ meg adá -
sa a kö vet ke zõk rész le te zé sé vel:
– az épü let üze mel te tés so rán mi lyen mun kát vég zett,
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– az üze mel te tett épü let össz te rü le te,
– az el len szol gál ta tás össze ge,
– a tel je sí tés he lye és ide je,
– a re fe ren cia adó sze mély ne ve, be osz tá sa, el ér he tõ sé ge

(te le fon, fax)
– Azok nak a szak em be rek nek a meg ne ve zé se, kép zett sé -

gük, szak mai élet raj zuk is mer te té se, akik a épü let üze mel -
te té si fel ada tot irá nyít ják, illetve vég zik, to váb bá annak a
be mu ta tá sa, aki a mi nõ ség-el len õr zé sért fe le lõs.

III.2.1.4) Egyéb in for má ci ók 
– Az aján lat te võ nek és a Kbt. 71. § (1) be kez dés b) pont ja

sze rin ti al vál lal ko zó já nak az aján lat ban sze re pel tet ni kell
nyi lat ko za tát ar ra vo nat ko zó an, hogy szám la ve ze tõ pénz -
in té ze tei mind egyi ké nek nyi lat ko za tát csa tol ta, más
szám la ve ze tõ pénz in té ze te nincs.

III.3) SZOL GÁL TA TÁS MEG REN DE LÉS RE IRÁ NYU LÓ
SZER ZÕ DÉ SEK RE VO NAT KO ZÓ KÜ LÖN LE GES FEL -
TÉ TE LEK

III.3.1) A szol gál ta tás tel je sí té se egy bi zo nyos fog lal ko zás -
hoz (kép zett ség hez) van-e köt ve?

NEM: X
IGEN: –
Ha igen, a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zés re tör té nõ hi -

vat ko zás: –

III.3.2) A szer ve ze tek nek kö zöl ni ük kell-e a szol gál ta tás tel -
je sí té sé ben sze mé lye sen köz re mû kö dõ ter mé sze tes sze mé lyek
ne vét és kép zett sé gét?

NEM: –
IGEN: X

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA

IV.1.1) A köz be szer zé si tör vény VI. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén

Nyílt: X
Meg hí vá sos: –
Tár gya lá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –

IV.1.2) A köz be szer zé si tör vény VII. fe je ze te sze rin ti el já -
rás ese tén

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Tár gya lá sos: –

IV.1.3) Meg tör tént-e a rész vé tel re je lent ke zõk ki vá lasz tá sa,
meg je lö lé se? –

IV.1.4) A IV.1.1) pont sze rin ti tár gya lá sos, illetve gyor sí tott 
el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa: –

IV.1.5) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó ko ráb bi köz zé té tel: –

IV.1.5.1) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó elõ ze tes össze sí -
tett tá jé koz ta tó: –

IV.1.6) Az aján lat té tel re fel hí van dó je lent ke zõk lét szá ma
vagy ke ret szá ma: –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
(A) A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: X
(B) Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat: –

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám: –

IV.3.2) A do ku men tá ció be szer zé sé nek fel té te lei 
A do ku men tá ció be szer zé sé nek ha tár ide je: 2004/12/16
(év/hó/nap)
Idõ pont: 10.00 óra
Ár: 50 000  + áfa, az az öt ven ezer fo rint + áfa
Pénz nem: HUF
A fi ze tés fel té te lei és mód ja: át uta lás sal a So mogy Me gyei

Ön kor mány za ti Hi va tal az OTP Bank Rt.-nél ve ze tett
11743002-15396004 szá mú szám lá já ra kell tel je sí te ni, vagy a
So mogy Me gyei Ön kor mány za ti Hi va tal (Ka pos vár, Cso ko nai
u. 3.) pénz tá rá ba kell be fi zet ni mun ka na po kon 9.00 – 12.00 óra
kö zött.

Mind két eset ben a be fi ze té sen fel kell tün tet ni a II.1.5) pont -
ban em lí tett ne vet.

Aján la tot csak az nyújt hat be, aki a do ku men tá ci ót sa ját rész -
re meg vá sá rol ta.

A do ku men tá ció ren del ke zés re bo csá tá sá nak mód ja: a do ku -
men tá ció mun ka na po kon 8.00-tól 15.00 órá ig, az utol só na pon
2004/12/16-án 8.00-tól 10.00 órá ig sze mé lye sen ve he tõ át az
I.1) pont ban rög zí tett he lyen, a be fi ze tést iga zo ló bank-, vagy
pénz tár bi zony lat el le né ben.

IV.3.3) Az aján lat té te li ha tár idõ: 2004/12/16
Idõ pont: 10.00 óra

IV.3.4) Az aján lat té te li fel hí vás meg kül dé se a ki vá lasz tott
je lent ke zõk ré szé re: –

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aján la tok be -
nyújt ha tók

Ma gyar

IV.3.6) Az aján la ti kö tött ség mi ni má lis idõ tar ta ma:
2005/01/10

IV.3.7) Az aján la tok vagy a rész vé te li je lent ke zé sek fel bon -
tá sá nak fel té te lei 

IV.3.7.1) Az aján la tok vagy a rész vé te li je lent ke zé sek fel -
bon tá sán je len lét re jo go sult sze mé lyek:

Aján lat ké rõk, aján lat ké rõk szak ér tõi, fel ügye le ti szerv, aján -
lat te võk kép vi se lõi.

IV.3.7.2) Dá tum, idõ pont, hely
Dá tum: 2004/12/16
Idõ pont: 10.00 óra
Hely: So mogy Me gyei Ön kor mány za ti Hi va tal II. eme let

232., Ka pos vár, Cso ko nai u. 3.

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X
IGEN: –

VI.2) ADOTT ESET BEN KÉR JÜK FEL TÜN TET NI,
HOGY A KÖZ BE SZER ZÉS IS MÉT LÕ DÕ JEL LE GÛ-E
ÉS A TO VÁB BI HIR DET MÉ NYEK KÖZ ZÉ TÉ TE LÉ NEK 
TER VE ZETT IDE JÉT:
A köz be szer zés nem is mét lõ dõ jel le gû. 

VI.3) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: X
IGEN: –

VI.4) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK
1) A hi ány pót lás le he tõ sé ge vagy annak ki zá rá sa: aján lat ké -

rõ a Kbt. 83. § (2) be kez dés alap ján 1 al ka lom mal le he tõ sé get
biz to sí t az aján lat te võk szá má ra.
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2) Az ered mény hir de tés idõ pont ja: 2004/12/20-án 10.00
óra, a szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja: 2005/01/10-én 10.00
óra

3) A si ke res aján lat adás ér de ké ben az aján lat ké rõ 2004. no -
vem ber 15-én 10.00 óra kor hely szí ni be já rást tar t. Ta lál ko zás a
Ka pos vár, Cso ko nai u. 3. szá mú épü le te be já ra tá nál.

4) Az aján la tot alá író sze mély alá írá si cím pél dá nyát csa tol ni 
kell.

5) Az aján lat te võ nek az aján lat ban sze re pel tet ni kell a Kbt.
71. § (1) be kez dés a) és b) pont já ra, to vább a 72. §-ra vo nat ko zó 
nyi lat ko za tát.

6) Az aján la ti biz to sí ték összeg sze rû en meg ha tá ro zott mér -
té ke: 800 000 Ft, az az nyolc száz ezer fo rint.

7) Az aján la ti biz to sí ték nyúj tá sá nak fel té te le: az aján lat te võ 
a biz to sí ték össze gét az aján lat ké rõ OTP Bank Rt.-nél ve ze tett
11743002-15396004 szá mú szám lá já ra „Üze mel te tés” meg je -
lö lés sel tör té nõ be fi ze tés sel vagy át uta lás sal tel je sít he ti. Át uta -
lás ese tén az aján la ti biz to sí ték össze gé nek aján lat ké rõ bank -
szám lá ján az aján lat té te li ha tár idõ nap já nak le jár tá ig jó vá írás ra
kell ke rül nie. A be fi ze tést iga zo ló bank bi zony la tot az aján lat -
hoz csa tol ni kell.

8) Az aján la ti biz to sí ték tel je sít he tõ bank ga ran cia biz to sí tá -
sá val vagy biz to sí tá si szer zõ dés alap ján ki ál lí tott (kész fi ze tõ
ke zes ség vál la lást tar tal ma zó) kö te lez vénnyel is. Ezen ese tek -
ben az ere de ti do ku men tu mo kat kér jük az ere de ti aján lat hoz
csa tol ni. Az aján la ti biz to sí ték ér vé nyes sé ge az aján la ti kö tött -
ség le jár tá nak nap já ig tar t.

9) Az aján la ti biz to sí ték vissza fi ze té se a Kbt. 59. § (5) be -
kez dés sze rint tör té nik. A nyer tes aján lat te võ ál tal be fi ze tett
aján la ti biz to sí ték össze ge a meg kö tött szol gál ta tá si szer zõ dést
biz to sí tó mel lék kö te le zett ség gé vá lik.

VI.5) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA: 
2004/10/25 (év/hó/nap)

Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság
ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására

(8936/2004)

Épí té si be ru há zás: –
Épí té si kon cesszió: –
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: X
Szol gál ta tá si kon cesszió: –

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍ ME
Szer ve zet: Út gaz dál ko dá si és Ko or di ná ci ós Igaz ga tó ság
Cím zett: Be ru há zá si Fõ osz tály
Cím: Fé nyes Elek u. 7–13.
Pos tai irá nyí tó szám: 1024
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 202-0811
Te le fax: 315-1346
E-ma il: ukig@ma il.da ta net.hu
In ter net cím (URL): –

I.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN
SZE REZ HE TÕK BE
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: –
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet: X

I.3) A DO KU MEN TÁ CIÓ A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN SZE -
REZ HE TÕ BE
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: –
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet: X

I.4) AZ AJÁN LA TO KAT/RÉSZ VÉ TE LI JE LENT KE ZÉ -
SE KET A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL BE NYÚJ TA NI
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: –
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet: X

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS

II.1.1) Épí té si be ru há zás ra irá nyuló szer zõ dés (épí té si be ru -
há zás ese tén)

Ki vi te le zés: –
Ter ve zés és ki vi te le zés: –
Ki vi te le zés bár mi lyen esz köz zel, mó don, az aján lat ké rõ ál tal 

meg ha tá ro zott  kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ en: –
Épí té si kon cesszió: –

II.1.2) Áru be szer zés re irá nyuló szer zõ dés tí pu sa (áru be -
szer zés ese tén)

Adás vé tel: –
Bér let: –
Lí zing: –
Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: –

II.1.3) Szol gál ta tás meg ren de lés re irá nyuló szer zõ dés tí pu sa
(szol gál ta tás meg ren de lés ese tén)

Ter ve zé si szer zõ dés.
Szol gál ta tá si ka te gó ria: 12
Szol gál ta tá si kon cesszió: –

II.1.4) Az el já rás ke ret meg ál la po dás meg kö té sé re irá nyul-e?
NEM: X
IGEN: –

II.1.5) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés
Pest me gye te rü le tén 8 db ka vics szál lí tó út meg erõ sí té sé nek

ki vi te le zé si ter ve zé se – 02.351.04.S.41.

II.1.6) A szer zõ dés meg ha tá ro zá sa/tár gya (a foly ta tás hoz
szük ség sze rint hasz nál jon to váb bi la po kat) 

A do ku men tá ci ó ban rész le te zett ter ve zé si disz po zí ció alap -
ján Pest me gye te rü le tén 8 db ka vics szál lí tó út meg erõ sí té si ki -
vi te li ter ve i nek el ké szí té se.

II.1.7) A tel je sí tés he lye
Pest me gye te rü le tén 8 hely szí nen.
NUTS-kód: HU 102

II.1.8) Nó menk la tú ra

II.1.8.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék 
Fõ tárgy:
74.23.20.00-4
To váb bi tár gyak: –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.1.9) Ré szek re tör té nõ aján lat té tel (a ré szek re vo nat ko zó
rész le tes in for má ci ók meg adá sá hoz a B. mel lék let bõl szük ség
sze rint több pél dány hasz nál ha tó)

NEM: –
IGEN: X
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Aján la tok be nyújt ha tók:
egy rész re: –
több rész re: –
va la mennyi rész re: X

II.1.10) El fo gad ha tók-e vál to za tok (al ter na tív aján la tok)?
NEM: X
IGEN: –

II.2) A SZER ZÕ DÉS SZE RIN TI MENNYI SÉG

II.2.1) Tel jes mennyi ség (va la mennyi részt és op ci ót be le -
ért ve, adott eset ben)

8 ki vi te li terv.

II.2.2) Vé te li jog (op ció) (adott eset ben). Le írá sa és gya kor -
lá sá nak le het sé ges ide je (le he tõ ség sze rint): –

II.3) A SZER ZÕ DÉS IDÕ TAR TA MA VAGY A BE FE JE -
ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE
Idõ tar tam hó nap(ok)ban  és/vagy na pok ban  
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)
vagy: kez dés 2005. ja nu ár 20. és/vagy
be fe je zés 2005. má jus 31. (év/hó/nap)

III. SZA KASZ: JO GI, GAZ DA SÁ GI, PÉNZ ÜGYI ÉS
MÛ SZA KI IN FOR MÁ CI ÓK

III.1) A SZER ZÕ DÉS RE VO NAT KO ZÓ FEL TÉ TE LEK

III.1.1) A szer zõ dést biz to sí tó mel lék kö te le zett sé gek (adott
eset ben)

Ké se del mes tel je sí tés (rész tel je sí tés) ese tén 0,5%/nap ér té kû
ké se del mi köt bér ke rül meg ál la pí tás ra.

III.1.2) Fõ fi nan szí ro zá si és fi ze té si fel té te lek és/vagy hi vat -
ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek re

A be szer zés el len ér té két az aján lat ké rõ a tel je sí tést kö ve tõ en, 
a Pest Me gyei Ál la mi Köz út ke ze lõ Kht. ál tal iga zolt szám la
kéz hez vé te le után 30 na pon be lül át uta lás sal egyen lí ti ki.

III.1.3) A kö zös aján la tot te võ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó
gaz da sá gi tár sa ság, illetve jo gi sze mély (adott eset ben)

Kö zös aján la tot te võ nyer tes ese té ben az aján lat ké rõ nem kö -
ti ki gaz da sá gi tár sa ság ala pí tá sát.

III.2) RÉSZ VÉ TE LI FEL TÉ TE LEK

III.2.1) Az aján lat te võ/rész vé tel re je lent ke zõ sze mé lyes
hely ze té re vo nat ko zó ada tok (ki zá ró okok), to váb bá a mi ni má -
li san meg kö ve telt pénz ügyi és gaz da sá gi, va la mint mû sza ki,
illetve szak mai al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok,
az al kal mas sá got ki zá ró té nye zõk

Az aján lat te võ és a köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát
meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó ja (to -
váb bi ak ban: 10% fe let ti al vál lal ko zó) te kin te té ben ki zá ró
okok:

– ha a Kbt. 62. § be kez dé se és a 62. § (1) be kez dés ben, va la -
mint a 61. § (1) be kez dés a)–e) pont ja i ban meg ha tá ro zott
ki zá ró okok ha tá lya alatt ál l.

Aján lat te võ a pénz ügyi és gaz da sá gi al kal mas sá gi kö ve tel -
mé nyek alap ján al kal mat han, ha:

– bank i in for má ció sze rint nem hi tel-, illetve fi ze tõ ké pes,
az az az aján lat té te li ha tár idõt meg elõ zõ 12 hó nap ban
szám lá ján 90 na pot meg ha la dó fi ze té si sor ban ál lás for -
dult elõ;

– a 2001–2003. évi gaz dál ko dá si ada tai alap ján mind há rom
év ben a sa ját tõ ke ki sebb a jegy zett tõ ké nél;

– a 2001–2003. évi gaz dál ko dá si ada tai alap ján mind há rom
év ben vesz te sé ges.

Aján lat te võ és a 10% fe let ti al vál lal ko zó a mû sza ki és szak -
mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek alap ján al kal mat lan, ha:

– nem tu d az elõ zõ há rom év ben (2001–2003.) leg alább
1 db be fe je zett, leg alább 1 km hosszú, or szá gos köz út ki -
vi te li ter vé re vo nat ko zó re fe ren cia mun kát iga zol ni;

– nem ren del ke zik a tel je sí tés hez al kal maz ni kí vánt, a tel je -
sí tés hez szük sé ges ve ze tõ ter ve zõi jo go sult ság gal, és leg -
alább 5 év szak irá nyú gya kor lat tal ren del ke zõ ve ze tõ/irá -
nyí tó be osz tá sú sze méllyel;

– nem ren del ke zik a tel je sí tés hez al kal maz ni kí vánt, leg -
alább két fõ, és leg alább 2 év szak irá nyú gya kor lat tal ren -
del ke zõ ter ve zõ be osz tá sú sze méllyel;

– nem ren del ke zik az en ge dé lye zé si ter vek di gi tá lis for má -
ban tör té nõ meg je le ní té se al kal mas ter ve zõ prog ram mal;

– nem ren del ke zik az MSZ EN ISO 9001. so ro zat szá mú mi -
nõ ség irá nyí tá si rend szer – bár mely nem ze ti rend szer ben
akk re di tált – ta nú sí tó ál ta li ta nú sí tá sá val.

III.2.1.1) Jo gi hely zet (ki zá ró okok) – a meg kö ve telt iga zo -
lá si mód

– a Kbt. 63. § (1)–(3) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg fe le -
lõ en, aján lat te võ és 10% fe let ti al vál lal ko zó já nak nyi lat -
ko za ta vagy iga zo lá sa ar ról, hogy a Kbt. 60. § (1) be kez -
dés a)–d) és f) pont ja i ban, va la mint a 61. § (1) be kez dés
a)–c) pont ja i ban fog lalt ki zá ró okok nem áll nak fenn.
(Köz jegy zõ elõtt tet t nyi lat ko zat nak ki zá ró lag a köz jegy -
zõ ál tal köz jegy zõi ok irat ban fog lalt nyi lat ko zat te kint he -
tõ – 1991. évi XLI. tör vény 111–113. §);

– a Kbt. 63. §-ának (2) be kez dés b) pont já ra és a (3) be kez -
dé sé re fi gye lem mel a Kbt. 60. § (1) be kez dé sé nek e) pont -
ja sze rin ti ha tó sá gi iga zo lá sok az aján lat te võ és 10% fe let -
ti al vál lal ko zók te kin te té ben;

– aján lat te võ és 10% fe let ti al vál lal ko zó nyi lat ko za ta ar ról,
hogy nem ál l a Kbt. 62. § (1) be kez dés a) pont já ban meg -
ha tá ro zott ki zá ró okok ha tá lya alatt;

– aján lat te võ és 10% fe let ti al vál lal ko zó a Kbt. 63. § (2) be -
kez dés d) pont ja sze rint 60 nap nál nem ré geb bi iga zo lás
vagy nyi lat ko zat be nyúj tá sa ar ról, hogy nem tar to zik a
61. § (1) be kez dé sé nek d) pont já ban meg ha tá ro zott ki zá ró 
ok ha tá lya alá;

– a Kbt. 61. § (1) be kez dés e) pont já ra fi gye lem mel a Kbt.
63. § (2) be kez dé sé nek e) pont ja sze rin ti iga zo lá sok az
aján lat te võ és 10% fe let ti al vál lal ko zók te kin te té ben.

III.2.1.2) Pénz ügyi és gaz da sá gi al kal mas ság – a meg kö ve -
telt iga zo lá si mód

Az aján lat te võ és a 10% fe let ti al vál lal ko zó ja te kin te té ben
– va la mennyi szám la ve ze tõ pénz ügyi in téz mény 60 nap nál

nem ré geb bi nyi lat ko za ta ar ról, hogy mi ó ta ve ze ti aján lat -
te võ bank szám lá ját, fi ze té si kö te le zett sé ge i nek ele get
tesz-e és volt-e sor ban ál lás (és ha igen, mi lyen mér té kû)
az el múlt 12 hó nap ban [Kbt. 66. § (1) be kez dés a) pont ja];

– aján lat te võ nek a fõbb mér leg ada tok ra – jegy zett tõ ke, sa -
ját tõ ke, kö te le zett sé gek, rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek,
for gó esz kö zök, ér té ke sí tés net tó ár be vé te le, mér leg fõ -
összeg adó zótt ered mény, mér leg sze rin ti ered mény – vo -
nat ko zó nyi lat ko za tá val a pénz ügyi, gaz da sá gi al kal mas -
sá gá nak meg ál la pí tá sá hoz [Kbt. 66. § (1) be kez dés
d) pont ja].
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III.2.1.3) Mû sza ki, illetve szak mai al kal mas ság – a meg kö -
ve telt iga zo lá si mód

Az aján lat te võ és a 10% fe let ti al vál lal ko zó ja te kin te té ben:
– az elõ zõ há rom év (2001., 2002., 2003.) leg je len tõ sebb, a

be szer zés tár gyá val azo nos ter ve zé si mun ká i nak is mer te -
té se, kü lön ki emel ve az út ter ve zé si mun ká kat és ezek re a
meg ren de lõ ál tal ki adott – a Kbt. 68. § (1) be kez dés a)–b)
pont jai sze rin ti – re fe ren cia iga zo lá sok csa to lá sa, ame -
lyek nek tar tal maz nia kell a szer zõ dés tár gyát, tel jes össze -
gét (több részt ve võ ese tén a vál lal ko zá si for má ci ót, a rész -
vé te li te rü le te ket és ará nyo kat), a tel je sí tés ide jét, va la -
mint a meg ren de lõ nek ar ra vo nat ko zó nyi lat ko za tát, hogy
a tel je sí tés a szer zõ dés nek meg fe le lõ en tör tént-e [Kbt.
67. § (3) be kez dés a) pont ja];

– az aján lat te võ, il le tõ leg ve ze tõ tiszt ség vi se lõi vég zett sé -
gé nek és kép zett sé gé nek is mer te té sé vel, és kü lö nö sen
azon sze mé lyek vég zett sé gé nek és kép zett sé gé nek is mer -
te té sé vel, akik a tel je sí té sé ért fe le lõ sek [Kbt. 67. § (3) be -
kez dés b) pont ja];

– azok nak a szak em be rek nek, illetve ve ze tõk nek a meg ne -
ve zé sé vel, kép zett sé gük is mer te té sé vel, aki ket be kí ván
von ni a tel je sí tés be [Kbt. 67. § (3) be kez dés d) pont ja];

– a tel je sí tés hez ren del ke zés re ál ló esz kö zök, be ren de zé sek, 
il le tõ leg mû sza ki fel sze relt ség le írá sa;

– MSZ EN ISO 9001 so ro zat szá mú mi nõ ség irá nyí tá si rend -
sze ré nek – bár mely nem ze ti rend szer ben akk re di tált – ta -
nú sí tó ál ta li ta nú sít vá nya má so la tá nak csa to lá sa.

III.2.1.4) Egyéb in for má ci ók (adott eset ben): –

III.3) SZOL GÁL TA TÁS MEG REN DE LÉS RE IRÁ NYU LÓ
SZER ZÕ DÉ SEK RE VO NAT KO ZÓ KÜ LÖN LE GES FEL -
TÉ TE LEK

III.3.1) A szol gál ta tás tel je sí té se egy bi zo nyos fog lal ko zás -
hoz (kép zett ség hez) van-e köt ve?

NEM: X
IGEN: –
Ha igen, a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zés re tör té nõ hi -

vat ko zás: –

III.3.2) A szer ve ze tek nek kö zöl ni ük kell-e a szol gál ta tás tel -
je sí té sé ben sze mé lye sen köz re mû kö dõ ter mé sze tes sze mé lyek
ne vét és kép zett sé gét?

NEM: X
IGEN: –

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA

IV.1.1) A köz be szer zé si tör vény VI. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén

Nyílt: X
Meg hí vá sos: –
Tár gya lá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –

IV.1.2) A köz be szer zé si tör vény VII. fe je ze te sze rin ti el já -
rás ese tén:

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Tár gya lá sos: –

IV.1.3) Meg tör tént-e a rész vé tel re je lent ke zõk ki vá lasz tá sa,
meg je lö lé se? (csak tár gya lá sos el já rás ese tén, adott eset ben)

NEM: –
IGEN: –
Ha igen, a rész le tes in for má ci ó kat az Egyéb in for má ci ók kö -

ré ben kell meg ad ni (VI. sza kasz)

IV.1.4) A IV.1.1) pont sze rin ti tár gya lá sos, illetve gyor sí tott 
el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa (adott eset ben): –

IV.1.5) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó ko ráb bi köz zé té tel
(adott eset ben): –

IV.1.5.1) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó elõ ze tes össze sí -
tett tá jé koz ta tó (adott eset ben): –

IV.1.6) Az aján lat té tel re fel hí van dó je lent ke zõk lét szá ma
vagy ke ret szá ma (adott eset ben)

Lét szám:  vagy: mi ni mum  / ma xi mum 

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
(A) A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: X
vagy
(B) Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat: –
B1) A kö vet ke zõ rész szem pon tok és súly szá mok alap ján: –

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám: 02.351.04.S.41.

IV.3.2) A do ku men tá ció be szer zé sé nek fel té te lei
A do ku men tá ció be szer zé sé nek ha tár ide je: 2004. de cem ber

20. (év/hó/nap)
Idõ pont: 10.00 óra
Ár (adott eset ben): –
Pénz nem: –
A fi ze tés fel té te lei és mód ja: –
A do ku men tá ció ren del ke zés re bo csá tá sá nak mód ja: sze mé -

lye sen vagy meg ha tal ma zott ál tal mun ka na po kon 10.00 és
13.00 óra kö zött – az aján lat té te li ha tár idõ utol só nap ján 9.00 és 
10.00 óra kö zött – ve he tõ át át vé te li el is mer vény ki töl té sét kö -
ve tõ en.

IV.3.3) Az aján lat té te li vagy a rész vé te li ha tár idõ (at tól füg -
gõ en, hogy nyílt, meg hí vá sos vagy tár gya lá sos el já rás ra ke rül
sor)

2004. de cem ber 20. (év/hó/nap)
vagy  nap (a hir det mény fel adá sá tól szá mít va)
Idõ pont: 10.00 óra

IV.3.4) Az aján lat té te li fel hí vás meg kül dé se a ki vá lasz tott je -
lent ke zõk ré szé re (meg hí vá sos és tár gya lá sos el já rás ese tén): –

Ter ve zett dá tum / /  (év/hó/nap)

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aján la tok be -
nyújt ha tók

Ma gyar

IV.3.6) Az aján la ti kö tött ség mi ni má lis idõ tar ta ma (nyílt el -
já rás ese tén; ki vé ve a köz be szer zé si tör vény 254. §-a, illetve
283. §-a sze rin ti tár gya lás kez de mé nye zé se ese té ben)

/ /  (év/hó/nap) vagy:
 hó nap és/vagy 45 nap 

(az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá tól szá mít va)

IV.3.7) Az aján la tok vagy a rész vé te li je lent ke zé sek fel bon -
tá sá nak fel té te lei (at tól füg gõ en, hogy nyílt, meg hí vá sos vagy
tár gya lá sos el já rás ra ke rül sor)

IV.3.7.1) Az aján la tok vagy a rész vé te li je lent ke zé sek fel -
bon tá sán je len lét re jo go sult sze mé lyek

Az aján la tok fel bon tá sá nál a Kbt. 80. § (2) be kez dé se sze rin -
ti ek le het nek je len.
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IV.3.7.2) Dá tum, idõ pont, hely
Dá tum: 2004. de cem ber 20. (év/hó/nap)
Idõ pont: 10.00 óra
Hely: Pest Me gyei Ál la mi Köz út ke ze lõ Kht.
1024 Bu da pest, Fé nyes Elek u. 7–13. fszt. 2.

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X
IGEN: –

VI.2) ADOTT ESET BEN KÉR JÜK FEL TÜN TET NI,
HOGY A KÖZ BE SZER ZÉS IS MÉT LÕ DÕ JEL LE GÛ-E
ÉS A TO VÁB BI HIR DET MÉ NYEK KÖZ ZÉ TÉ TE LÉ NEK 
TER VE ZETT IDE JÉT: –

VI.3) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: X
IGEN: –
Ha igen, kér jük fel tün tet ni a pro jekt/prog ram ne vét és bár -

mely egyéb hasz nál ha tó hi vat ko zá si ada tot.

VI.4) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK
1) A hi ány pót lás le he tõ sé ge vagy annak ki zá rá sa: aján lat ké -

rõ le he tõ sé get biz to sí t a hi ány pót lás ra.
2) Nyílt el já rás ese tén az ered mény hir de tés idõ pont ja és a

szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja:
Az ered mény hir de tés idõ pont ja: az aján lat té te li ha tár idõ

nap ját kö ve tõ nap tól szá mí tott 21. na pon 10.00 óra, amennyi -
ben ez nem mun ka nap, úgy az azt kö ve tõ el sõ mun ka na pon
10.00 óra. He lye: Pest Me gyei Ál la mi Köz út ke ze lõ Kht., 1024
Bu da pest, Fé nyes Elek u. 7–13. fszt. 2.

A szer zõ dés kö tés idõ pont ja: az ered mény hir de tést kö ve tõ el -
sõ nap tól szá mí tott 9. na pon 10.00 óra, amennyi ben ez nem
mun ka nap, úgy az azt kö ve tõ el sõ mun ka na pon 10.00 óra.

3) A két sza kasz ból ál ló el já rás ese tén a rész vé te li sza kasz
ered mény hir de té si idõ pont ja: –

4) Aján lat ké rõ a tel je sí té si ha tár idõ vo nat ko zá sá ban elõ tel -
je sí tést el fo gad.

5) Az aján la tok 1 ere de ti és 1 (az ere de ti alá írt pél dány ról
ké szült) má so la ti pél dá nya it zárt bo rí ték ban, az aláb bi meg je lö -
lés sel kell ha tár idõ re az aján lat ké rõ ré szé re el jut tat ni:

„Ka vics szál lí tó utak meg erõ sí té si terv e – 02.351.04.S.41. –
nem bont ha tó fel 2004. de cem ber 20. 10.00 óra elõtt!”

Ha az aján lat te võ a bo rí té kot nem a fen ti elõ írás nak meg fe le -
lõ en je lö li meg, az aján lat ké rõ nem vál lal fe le lõs sé get a be nyúj -
tott aján lat el ke ve re dé sé ért és idõ elõt ti fel bon tá sá ért. Az ilyen
ok ból idõ elõtt fel bon tott aján lat ér vény te len.

Min den olyan aján la tot, ame lyet az aján lat ké rõ az elõ írt ha -
tár idõ után kap meg, ér vény te len nek mi nõ sít, és meg õr zi.

6) Az aján lat ké ré si do ku men tá ció aján lat ké rõ tõl tör té nõ át -
vé te le az el já rás ban va ló rész vé tel fel té te le.

7) Aján lat te võ nek nyi lat ko za tot kell csa tol nia, hogy mely
pénz in té zet(ek)nél ve ze ti szám lá it.

8) Aján lat ké rõ az el já rás nyer te sé nek vissza lé pé se ese tén a
má so dik leg ked ve zõbb nek mi nõ sí tett aján lat te võ vel köt szer -
zõ dést.

9) Aján lat te võ nek aján la tá ban meg kell ne vez nie a köz be -
szer zés ér té ké nek 10%-át meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni
kí vánt al vál lal ko zó it [Kbt. 71. § (1) be kez dés b) pont ja].

10) Aján lat te võ csa tol jon a Kbt. 71. § (3) be kez dé sé ben, va -
la mint a 72. §-ban elõ írt tar tal mú nyi lat ko za tot.

11) A nyer tes aján lat te võ nek a szer zõ dés alá írá sá val egy
idõ ben ren del kez nie kell a mun ka el vég zé sé re, annak te rü le té re
is ki ter je dõ ér vé nyes tel jes kö rû fe le lõs ség biz to sí tás sal.

12) A be szer zés tár gyá ra vo nat ko zó mun kák azo no sí tó kód -
szá ma i nak ma gya rá za ta:

– el sõ szám cso port (2 szám jegy) az il le té kes köz út ke ze lõ
szá ma;

– má so dik szám cso port (3 szám jegy) a be szer zés jog cím -
kód ja;

– har ma dik szám cso port (2 szám jegy) a hir de té si év szám;
– be tû jel (1 be tû) a z aján lat ké rõ bel sõ kód ja;
– ne gye dik szám cso port (1 szám jegy) a jel zett év ben fel -

adott hir de tés sor szá ma;
– ötö dik szám cso port az il le té kes köz út ke ze lõ hir de tett be -

szer zé sé nek sor szá ma.
13) A nyolc sza kasz a B. mel lék let ben pri o ri tás sze rint ke -

rült fel so ro lás ra, amely nek el sõd le ges szem pont ja a ren del ke -
zés re ál ló pénz ügyi for rás ke re te.

VI.5) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2004. ok tó ber 27. (év/hó/nap)

A. MEL LÉK LET

1.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN 
SZE REZ HE TÕK BE
Szer ve zet: Pest Me gyei Ál la mi Köz út ke ze lõ Kht. 
Üze mel te té si és Fenn tar tá si Osz tály
Cím zett: So ós And rás, osz tály ve ze tõ fõ mér nök
Cím: Fé nyes Elek u. 7–13. III. eme let 326. iro da
Pos tai irá nyí tó szám: 1024
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 222-1446
Te le fax: 202-0245
E-ma il: uze mel te tes@pe mak.ko zut.hu
In ter net cím (URL): –

1.3) A DO KU MEN TÁ CIÓ A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN SZE -
REZ HE TÕ BE
Szer ve zet: Pest Me gyei Ál la mi Köz út ke ze lõ Kht. 
Üze mel te té si és Fenn tar tá si Osz tály
Cím zett: So ós And rás, osz tály ve ze tõ fõ mér nök
Cím: Fé nyes Elek u. 7–13. III. eme let 326. iro da
Pos tai irá nyí tó szám: 1024
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 222-1446
Te le fax: 202-0245
E-ma il: uze mel te tes@pe mak.ko zut.hu
In ter net cím (URL): –

1.4) AZ AJÁN LA TO KAT/RÉSZ VÉ TE LI JE LENT KE ZÉ -
SE KET A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL BE NYÚJ TA NI
Szer ve zet: Pest Me gyei Ál la mi Köz út ke ze lõ Kht. 
Üze mel te té si és Fenn tar tá si Osz tály
Cím zett: So ós And rás, osz tály ve ze tõ fõ mér nök
Cím: Fé nyes Elek u. 7–13. III. eme let 326. iro da
Pos tai irá nyí tó szám: 1024
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 222-1446
Te le fax: 202-0245
E-ma il: uze mel te tes@pe mak.ko zut.hu
In ter net cím (URL): –
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B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CI ÓK

A RÉSZ szá ma: 01
1) Nó menk la tú ra

1.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy:
74.23.20.00-4
To váb bi tár gyak: –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

2) A rész meg ha tá ro zá sa
Kód szám: 02.351.04.S.41.01
Út szám: 51. Út szel vény: 25+621–39+200 kö zött. Mun ka

faj tá ja: pá lya szer ke zet meg erõ sí tés ter ve zé se.

3) Mennyi ség: 1 ki vi te li terv.

4) El té rõ kez dé si/tel je sí té si ha tár idõ fel tün te té se (adott eset -
ben): –

A RÉSZ szá ma: 01
1) Nó menk la tú ra

1.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy:
74.23.20.00-4
To váb bi tár gyak: –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

2) A rész meg ha tá ro zá sa
Kód szám: 02.351.04.S.41.02
Út szám: 5203. Út szel vény: 0+000–3+223 kö zött. Mun ka

faj tá ja: pá lya szer ke zet meg erõ sí tés ter ve zé se.

3) Mennyi ség: 1 ki vi te li terv.

4) El té rõ kez dé si/tel je sí té si ha tár idõ fel tün te té se (adott eset -
ben): –

A RÉSZ szá ma: 01
1) Nó menk la tú ra

1.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy:
74.23.20.00-4
To váb bi tár gyak: –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

2) A rész meg ha tá ro zá sa
Kód szám: 02.351.04.S.41.03
Út szám: 52104. Út szel vény: 0+000–4+000 kö zött. Mun ka

faj tá ja: pá lya szer ke zet meg erõ sí tés ter ve zé se.

3) Mennyi ség: 1 ki vi te li terv.

4) El té rõ kez dé si/tel je sí té si ha tár idõ fel tün te té se (adott eset -
ben): –

A RÉSZ szá ma: 01
1) Nó menk la tú ra

1.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy:
74.23.20.00-4

To váb bi tár gyak: –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

2) A rész meg ha tá ro zá sa
Kód szám: 02.351.04.S.41.04
Út szám: 4603. Út szel vény: 9+400–19+605 kö zött. Mun ka

faj tá ja: pá lya szer ke zet meg erõ sí tés ter ve zé se.

3) Mennyi ség: 1 ki vi te li terv.

4) El té rõ kez dé si/tel je sí té si ha tár idõ fel tün te té se (adott eset -
ben): –

A RÉSZ szá ma: 01
1) Nó menk la tú ra

1.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy:
74.23.20.00-4
To váb bi tár gyak: –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

2) A rész meg ha tá ro zá sa
Kód szám: 02.351.04.S.41.05
Út szám: 5202. Út szel vény: 13+995–15+700 kö zött. Mun ka

faj tá ja: pá lya szer ke zet meg erõ sí tés ter ve zé se.

3) Mennyi ség: 1 ki vi te li terv.

4) El té rõ kez dé si/tel je sí té si ha tár idõ fel tün te té se (adott eset -
ben): –

A RÉSZ szá ma: 01
1) Nó menk la tú ra

1.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy:
74.23.20.00-4
To váb bi tár gyak: –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

2) A rész meg ha tá ro zá sa
Kód szám: 02.351.04.S.41.06
Út szám: 52103. Út szel vény: 0+000–8+000 kö zött. Mun ka

faj tá ja: pá lya szer ke zet meg erõ sí tés ter ve zé se.

3) Mennyi ség: 1 ki vi te li terv.

4) El té rõ kez dé si/tel je sí té si ha tár idõ fel tün te té se (adott eset -
ben): –

A RÉSZ szá ma: 01
1) Nó menk la tú ra

1.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy:
74.23.20.00-4
To váb bi tár gyak: –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

2) A rész meg ha tá ro zá sa
Kód szám: 02.351.04.S.41.07
Út szám: 5206. Út szel vény: 0+000–2+000 kö zött. Mun ka

faj tá ja: pá lya szer ke zet meg erõ sí tés ter ve zé se.

3) Mennyi ség: 1 ki vi te li terv.

4) El té rõ kez dé si/tel je sí té si ha tár idõ fel tün te té se (adott eset -
ben): –
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A RÉSZ szá ma: 01
1) Nó menk la tú ra

1.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy:
74.23.20.00-4
To váb bi tár gyak: –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

2) A rész meg ha tá ro zá sa
Kód szám: 02.351.04.S.41.08
Út szám: 4602. Út szel vény: 0+000–5+884 kö zött. Mun ka

faj tá ja: pá lya szer ke zet meg erõ sí tés ter ve zé se.

3) Mennyi ség: 1 ki vi te li terv.

4) El té rõ kez dé si/tel je sí té si ha tár idõ fel tün te té se (adott eset -
ben): –

Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság
ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására

(8937/2004)

Épí té si be ru há zás: –
Épí té si kon cesszió: –
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: X
Szol gál ta tá si kon cesszió: –

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍ ME
Szer ve zet: Út gaz dál ko dá si és Ko or di ná ci ós Igaz ga tó ság
Cím zett: Be ru há zá si Fõ osz tály
Cím: Fé nyes Elek u. 7–13.
Pos tai irá nyí tó szám: 1024
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 202-0811
Te le fax: 315-1346
E-ma il: ukig@ma il.da ta net.hu
In ter net cím (URL): –

I.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN
SZE REZ HE TÕK BE
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: –
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet: X

I.3) A DO KU MEN TÁ CIÓ A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN SZE -
REZ HE TÕ BE
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: –
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet: X

I.4) AZ AJÁN LA TO KAT/RÉSZ VÉ TE LI JE LENT KE ZÉ -
SE KET A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL BE NYÚJ TA NI
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: –
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet: X

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS

II.1.1) Épí té si be ru há zás ra irá nyuló szer zõ dés (épí té si be ru -
há zás ese tén)

Ki vi te le zés: –
Ter ve zés és ki vi te le zés: –
Ki vi te le zés bár mi lyen esz köz zel, mó don, az aján lat ké rõ ál tal 

meg ha tá ro zott  kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ en: –
Épí té si kon cesszió: –

II.1.2) Áru be szer zés re irá nyuló szer zõ dés tí pu sa (áru be -
szer zés ese tén)

Adás vé tel: –
Bér let: –
Lí zing: –
Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: –

II.1.3) Szol gál ta tás meg ren de lés re irá nyuló szer zõ dés tí pu sa
(szol gál ta tás meg ren de lés ese tén)

Ter ve zé si szer zõ dés.
Szol gál ta tá si ka te gó ria: 12
Szol gál ta tá si kon cesszió: –

II.1.4) Az el já rás ke ret meg ál la po dás meg kö té sé re irá nyul-e?
NEM: X
IGEN: –

II.1.5) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés
Pest me gye te rü le tén 3 hely szí nen híd fel újí tás ter ve zé se –

02.351.04.S.40.

II.1.6) A szer zõ dés meg ha tá ro zá sa/tár gya (a foly ta tás hoz
szük ség sze rint hasz nál jon to váb bi la po kat) 

A ter ve zé si disz po zí ció alap ján Pest me gye te rü le tén 3 híd
fel újí tá si ter ve i nek el ké szí té se.

II.1.7) A tel je sí tés he lye
– 52103 j. út 1 + 813 km-szel vé nye
– 52103 j. út 5 + 280 km-szel vé nye 
– 4603 j. út 11 + 052 km-szel vé nye
NUTS-kód: HU 102

II.1.8) Nó menk la tú ra

II.1.8.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék 
Fõ tárgy:
74.23.20.00-4
To váb bi tár gyak: –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.1.9) Ré szek re tör té nõ aján lat té tel (a ré szek re vo nat ko zó
rész le tes in for má ci ók meg adá sá hoz a B. mel lék let bõl szük ség
sze rint több pél dány hasz nál ha tó)

NEM: –
IGEN: X
Aján la tok be nyújt ha tók:
egy rész re: –
több rész re: –
va la mennyi rész re: X

II.1.10) El fo gad ha tók-e vál to za tok (al ter na tív aján la tok)?
NEM: X
IGEN: –

II.2) A SZER ZÕ DÉS SZE RIN TI MENNYI SÉG

II.2.1) Tel jes mennyi ség (va la mennyi részt és op ci ót be le -
ért ve, adott eset ben)

3 db híd ra vo nat ko zó meg erõ sí té si ki vi te li terv.
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II.2.2) Vé te li jog (op ció) (adott eset ben). Le írá sa és gya kor -
lá sá nak le het sé ges ide je (le he tõ ség sze rint): –

II.3) A SZER ZÕ DÉS IDÕ TAR TA MA VAGY A BE FE JE -
ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE
Idõ tar tam hó nap(ok)ban  és/vagy na pok ban 
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)
vagy: kez dés 2005. ja nu ár 20. és/vagy
be fe je zés 2005. má jus 31. (év/hó/nap)

III. SZA KASZ: JO GI, GAZ DA SÁ GI, PÉNZ ÜGYI ÉS
MÛ SZA KI IN FOR MÁ CI ÓK

III.1) A SZER ZÕ DÉS RE VO NAT KO ZÓ FEL TÉ TE LEK

III.1.1) A szer zõ dést biz to sí tó mel lék kö te le zett sé gek (adott
eset ben)

Ké se del mes tel je sí tés (rész tel je sí tés) ese tén 0,5%/nap ér té kû
ké se del mi köt bér ke rül meg ál la pí tás ra.

III.1.2) Fõ fi nan szí ro zá si és fi ze té si fel té te lek és/vagy hi vat -
ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek re

A be szer zés el len ér té két az aján lat ké rõ a tel je sí tést kö ve tõ en, 
a Pest Me gyei Ál la mi Köz út ke ze lõ Kht. ál tal iga zolt szám la
kéz hez vé te le után 30 na pon be lül át uta lás sal egyen lí ti ki.

III.1.3) A kö zös aján la tot te võ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó
gaz da sá gi tár sa ság, illetve jo gi sze mély (adott eset ben)

Kö zös aján la tot te võ nyer tes ese té ben az aján lat ké rõ nem kö -
ti ki gaz da sá gi tár sa ság ala pí tá sát.

III.2) RÉSZ VÉ TE LI FEL TÉ TE LEK

III.2.1) Az aján lat te võ/rész vé tel re je lent ke zõ sze mé lyes
hely ze té re vo nat ko zó ada tok (ki zá ró okok), to váb bá a mi ni má -
li san meg kö ve telt pénz ügyi és gaz da sá gi, va la mint mû sza ki,
illetve szak mai al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok,
az al kal mas sá got ki zá ró té nye zõk

Az aján lat te võ és a köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát
meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó ja (to -
váb bi ak ban: 10% fe let ti al vál lal ko zó) te kin te té ben ki zá ró
okok:

– ha a Kbt. 62. § be kez dé se és a 62. § (1) be kez dés ben, va la -
mint a 61. § (1) be kez dés a)–e) pont ja i ban meg ha tá ro zott
ki zá ró okok ha tá lya alatt ál l.

Aján lat te võ a pénz ügyi és gaz da sá gi al kal mas sá gi kö ve tel -
mé nyek alap ján al kal mat han, ha:

– bank i in for má ció sze rint nem hi tel, illetve fi ze tõ ké pes, az -
az az aján lat té te li ha tár idõt meg elõ zõ 12 hó nap ban szám -
lá ján 90 na pot meg ha la dó fi ze té si sor ban ál lás for dult elõ;

– a 2001–2003. évi gaz dál ko dá si ada tai alap ján mind há rom
év ben a sa ját tõ ke ki sebb a jegy zett tõ ké nél;

– a 2001–2003. évi gaz dál ko dá si ada tai alap ján mind há rom
év ben vesz te sé ges.

Aján lat te võ és a 10% fe let ti al vál lal ko zó a mû sza ki és szak -
mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek alap ján al kal mat lan, ha:

– nem tu d az elõ zõ há rom év ben (2001–2003.) leg alább 1
db be fe je zett, leg alább 1 km hosszú, or szá gos köz út ki vi -
te li ter vé re vo nat ko zó re fe ren cia mun kát iga zol ni;

– nem ren del ke zik a tel je sí tés hez al kal maz ni kí vánt, leg -
alább egy fõ, a tel je sí tés hez szük sé ges ve ze tõ ter ve zõi jo -
go sult ság gal, és leg alább 5 év szak irá nyú gya kor lat tal
ren del ke zõ ve ze tõ/irá nyí tó be osz tá sú sze méllyel;

– nem ren del ke zik a tel je sí tés hez al kal maz ni kí vánt, leg -
alább két fõ, és leg alább 2 év szak irá nyú gya kor lat tal ren -
del ke zõ ter ve zõ be osz tá sú sze méllyel;

– nem ren del ke zik az en ge dé lye zé si ter vek di gi tá lis for má -
ban tör té nõ meg je le ní té sé re al kal mas ter ve zõ prog ram mal;

– nem ren del ke zik az MSZ EN ISO 9001. so ro zat szá mú mi -
nõ ség irá nyí tá si rend szer – bár mely nem ze ti rend szer ben
akk re di tált – ta nú sí tó ál ta li ta nú sí tá sá val.

III.2.1.1) Jo gi hely zet (ki zá ró okok) – a meg kö ve telt iga zo -
lá si mód

– a Kbt. 63. § (1)–(3) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg fe le -
lõ en, aján lat te võ és 10% fe let ti al vál lal ko zó já nak nyi lat -
ko za ta vagy iga zo lá sa ar ról, hogy a Kbt. 60. § (1) be kez -
dés a)–d) és f) pont ja i ban, va la mint a 61. § (1) be kez dés
a)–c) pont ja i ban fog lalt ki zá ró okok nem áll nak fenn.
(Köz jegy zõ elõtt tet t nyi lat ko zat nak ki zá ró lag a köz jegy -
zõ ál tal köz jegy zõi ok irat ban fog lalt nyi lat ko zat te kint he -
tõ – 1991. évi XLI. tör vény 111–113. §);

– a Kbt. 63. §-ának (2) be kez dés b) pont já ra és a (3) be kez -
dé sé re fi gye lem mel a Kbt. 60. § (1) be kez dé sé nek e) pont -
ja sze rin ti ha tó sá gi iga zo lá sok az aján lat te võ és 10% fe let -
ti al vál lal ko zók te kin te té ben;

– aján lat te võ és 10% fe let ti al vál lal ko zó nyi lat ko za ta ar ról,
hogy nem ál l a Kbt. 62. § (1) be kez dés a) pont já ban meg -
ha tá roz tot ki zá ró okok ha tá lya alatt;

– aján lat te võ és 10% fe let ti al vál lal ko zó a Kbt. 63. § (2) be -
kez dés d) pont ja sze rint 60 nap nál nem ré geb bi iga zo lás
vagy nyi lat ko zat be nyúj tá sa ar ról, hogy nem tar to zik a
61. § (1) be kez dé sé nek d) pont já ban meg ha tá ro zott ki zá ró 
ok ha tá lya alá;

– a Kbt. 61. § (1) be kez dés e) pont já ra fi gye lem mel a Kbt.
63. § (2) be kez dé sé nek e) pont ja sze rin ti iga zo lá sok az
aján lat te võ és 10% fe let ti al vál lal ko zók te kin te té ben.

III.2.1.2) Pénz ügyi és gaz da sá gi al kal mas ság – a meg kö ve -
telt iga zo lá si mód

Az aján lat te võ és a 10% fe let ti al vál lal ko zó ja te kin te té ben
– va la mennyi szám la ve ze tõ pénz ügyi in téz mény 60 nap nál

nem ré geb bi nyi lat ko za ta ar ról, hogy mi ó ta ve ze ti aján lat -
te võ bank szám lá ját, fi ze té si kö te le zett sé ge i nek ele get
tesz-e és volt-e sor ban ál lás (és ha igen, mi lyen mér té kû)
az el múlt 12 hó nap ban [Kbt. 66. § (1) be kez dés a) pont ja];

– aján lat te võ nek a fõbb mér leg ada tok ra – jegy zett tõ ke, sa -
ját tõ ke, kö te le zett sé gek, rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek,
for gó esz kö zök, ér té ke sí tés net tó ár be vé te le, mér leg fõ -
összeg adó zótt ered mény, mér leg sze rin ti ered mény – vo -
nat ko zó nyi lat ko za tá val a pénz ügyi, gaz da sá gi al kal mas -
sá gá nak meg ál la pí tá sá hoz [Kbt. 66. § (1) be kez dés
d) pont ja].

III.2.1.3) Mû sza ki, illetve szak mai al kal mas ság – a meg kö -
ve telt iga zo lá si mód

Az aján lat te võ és a 10% fe let ti al vál lal ko zó ja te kin te té ben:
– az elõ zõ há rom év (2001., 2002., 2003.) leg je len tõ sebb, a

be szer zés tár gyá val azo nos ter ve zé si mun ká i nak is mer te -
té se, kü lön ki emel ve az út ter ve zé si mun ká kat és ezek re a
meg ren de lõ ál tal ki adott – a Kbt. 68. § (1) be kez dés a)–b)
pont jai sze rin ti – re fe ren cia iga zo lá sok csa to lá sa, ame -
lyek nek tar tal maz nia kell a szer zõ dés tár gyát, tel jes össze -
gét (több részt ve võ ese tén a vál lal ko zá si for má ci ót, a rész -
vé te li te rü le te ket és ará nyo kat), a tel je sí tés ide jét, va la -
mint a meg ren de lõ nek ar ra vo nat ko zó nyi lat ko za tát, hogy
a tel je sí tés a szer zõ dé snek meg fe le lõ en tör tént-e [Kbt.
67. § (3) be kez dés a) pont];
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– az aján lat te võ, il le tõ leg ve ze tõ tiszt ség vi se lõi vég zett sé -
gé nek és kép zett sé gé nek is mer te té sé vel, és kü lö nö sen
azon sze mé lyek vég zett sé gé nek és kép zett sé gé nek is mer -
te té sé vel, akik a tel je sí té sé ért fe le lõ sek [Kbt. 67. § (3) be -
kez dés b) pont];

– azok nak a szak em be rek nek, il le tõ leg ve ze tõk nek a meg -
ne ve zé sé vel, kép zett sé gük is mer te té sé vel, aki ket be kí ván 
von ni a tel je sí tés be [Kbt. 67. § (3) be kez dés d) pont];

– a tel je sí tés hez ren del ke zés re ál ló esz kö zök, be ren de zé sek, 
il le tõ leg mû sza ki fel sze relt ség le írá sa;

– MSZ EN ISO 9001 so ro zat szá mú mi nõ ség irá nyí tá si rend -
sze ré nek – bár mely nem ze ti rend szer ben akk re di tált – ta -
nú sí tó ál ta li ta nú sít vá nya má so la tá nak csa to lá sa.

III.2.1.4) Egyéb in for má ci ók (adott eset ben): –

III.3) SZOL GÁL TA TÁS MEG REN DE LÉS RE IRÁ NYU LÓ
SZER ZÕ DÉ SEK RE VO NAT KO ZÓ KÜ LÖN LE GES FEL -
TÉ TE LEK

III.3.1) A szol gál ta tás tel je sí té se egy bi zo nyos fog lal ko zás -
hoz (kép zett ség hez) van-e köt ve?

NEM: X
IGEN: –
Ha igen, a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zés re tör té nõ hi -

vat ko zás: –

III.3.2) A szer ve ze tek nek kö zöl ni ük kell-e a szol gál ta tás tel -
je sí té sé ben sze mé lye sen köz re mû kö dõ ter mé sze tes sze mé lyek
ne vét és kép zett sé gét?

NEM: X
IGEN: –

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA

IV.1.1) A köz be szer zé si tör vény VI. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén

Nyílt: X
Meg hí vá sos: –
Tár gya lá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –

IV.1.2) A köz be szer zé si tör vény VII. fe je ze te sze rin ti el já rás 
ese tén:

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Tár gya lá sos: –

IV.1.3) Meg tör tént-e a rész vé tel re je lent ke zõk ki vá lasz tá sa,
meg je lö lé se? (csak tár gya lá sos el já rás ese tén, adott eset ben)

NEM: –
IGEN: –
Ha igen, a rész le tes in for má ci ó kat az Egyéb in for má ci ók kö -

ré ben kell meg ad ni (VI. sza kasz)

IV.1.4) A IV.1.1) pont sze rin ti tár gya lá sos, illetve gyor sí tott
el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa (adott eset ben): –

IV.1.5) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó ko ráb bi köz zé té tel
(adott eset ben): –

IV.1.5.1) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó elõ ze tes össze sí -
tett tá jé koz ta tó (adott eset ben): –

IV.1.6) Az aján lat té tel re fel hí van dó je lent ke zõk lét szá ma
vagy ke ret szá ma (adott eset ben)

Lét szám:  vagy: mi ni mum  / ma xi mum 

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
(A) A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: X
vagy
(B) Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat: –
B1) A kö vet ke zõ rész szem pon tok és súly szá mok alap ján: –

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám: 02.351.04.S.40.

IV.3.2) A do ku men tá ció be szer zé sé nek fel té te lei
A do ku men tá ció be szer zé sé nek ha tár ide je: 2004. de cem ber

20. (év/hó/nap)
Idõ pont: 10.00 óra
Ár (adott eset ben): –
Pénz nem: –
A fi ze tés fel té te lei és mód ja: –
A do ku men tá ció ren del ke zés re bo csá tá sá nak mód ja: sze mé -

lye sen vagy meg ha tal ma zott ál tal mun ka na po kon 10.00 és
13.00 óra kö zött – az aján lat té te li ha tár idõ utol só nap ján 9.00 és 
10.00 óra kö zött – ve he tõ át át vé te li el is mer vény ki töl té sét kö -
ve tõ en.

IV.3.3) Az aján lat té te li vagy a rész vé te li ha tár idõ (at tól füg -
gõ en, hogy nyílt, meg hí vá sos vagy tár gya lá sos el já rás ra ke rül
sor)

2004. de cem ber 20. (év/hó/nap)
vagy  nap (a hir det mény fel adá sá tól szá mít va)
Idõ pont: 10.00 óra

IV.3.4) Az aján lat té te li fel hí vás meg kül dé se a ki vá lasz tott je -
lent ke zõk ré szé re (meg hí vá sos és tár gya lá sos el já rás ese tén): –

Ter ve zett dá tum / /  (év/hó/nap)

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aján la tok be -
nyújt ha tók

Ma gyar

IV.3.6) Az aján la ti kö tött ség mi ni má lis idõ tar ta ma (nyílt el -
já rás ese tén; ki vé ve a köz be szer zé si tör vény 254. §-a, illetve
283. §-a sze rin ti tár gya lás kez de mé nye zé se ese té ben)

/ /  (év/hó/nap) vagy:
 hó nap és/vagy 45 nap 

(az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá tól szá mít va)

IV.3.7) Az aján la tok vagy a rész vé te li je lent ke zé sek fel bon -
tá sá nak fel té te lei (at tól füg gõ en, hogy nyílt, meg hí vá sos vagy
tár gya lá sos el já rás ra ke rül sor)

IV.3.7.1) Az aján la tok vagy a rész vé te li je lent ke zé sek fel -
bon tá sán je len lét re jo go sult sze mé lyek

Az aján la tok fel bon tá sá nál a Kbt. 80. § (2) be kez dé se sze rin -
ti ek le het nek je len.

IV.3.7.2) Dá tum, idõ pont, hely
Dá tum: 2004. de cem ber 20. (év/hó/nap)
Idõ pont: 10.00 óra
Hely: Pest Me gyei Ál la mi Köz út ke ze lõ Kht.
1024 Bu da pest, Fé nyes Elek u. 7–13. fszt. 2.

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X
IGEN: –

VI.2) ADOTT ESET BEN KÉR JÜK FEL TÜN TET NI,
HOGY A KÖZ BE SZER ZÉS IS MÉT LÕ DÕ JEL LE GÛ-E
ÉS A TO VÁB BI HIR DET MÉ NYEK KÖZ ZÉ TÉ TE LÉ NEK 
TER VE ZETT IDE JÉT: –
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VI.3) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: X
IGEN: –
Ha igen, kér jük fel tün tet ni a pro jekt/prog ram ne vét és bár -

mely egyéb hasz nál ha tó hi vat ko zá si ada tot.

VI.4) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK
1) A hi ány pót lás le he tõ sé ge vagy annak ki zá rá sa: aján lat ké -

rõ le he tõ sé get biz to sí t a hi ány pót lás ra.
2) Nyílt el já rás ese tén az ered mény hir de tés idõ pont ja és a

szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja: az ered mény hir de tés idõ -
pont ja: az aján lat té te li ha tár idõ nap ját kö ve tõ nap tól szá mí tott
21. na pon 10.00 óra, amennyi ben ez nem mun ka nap, úgy az azt
kö ve tõ el sõ mun ka na pon 10.00 óra. He lye: Pest Me gyei Ál la mi 
Köz út ke ze lõ Kht., 1024 Bu da pest, Fé nyes Elek u. 7–13. fszt. 2.

A szer zõ dés kö tés idõ pont ja: az ered mény hir de tést kö ve tõ el -
sõ nap tól szá mí tott 9. na pon 10.00 óra, amennyi ben ez nem
mun ka nap, úgy az azt kö ve tõ el sõ mun ka na pon 10.00 óra.

3) A két sza kasz ból ál ló el já rás ese tén a rész vé te li sza kasz
ered mény hir de té si idõ pont ja: –

4) Aján lat ké rõ a tel je sí té si ha tár idõ vo nat ko zá sá ban elõ tel -
je sí tést el fo gad.

5) Az aján la tok 1 ere de ti és 1 (az ere de ti alá írt pél dány ról
ké szült) má so la ti pél dá nya it zárt bo rí ték ban, az aláb bi meg je lö -
lés sel kell ha tár idõ re az aján lat ké rõ ré szé re el jut tat ni:

„Ka vics szál lí tó hi dak fel újí tá si terv e – 02.351.04.S.40. –
nem botn ha tó fe l 2004. de cem ber 20. 10.00 óra elõtt!”

Ha az aján lat te võ a bo rí té kot nem a fen ti elõ írás nak meg fe le -
lõ en je lö li meg, az aján lat ké rõ nem vál lal fe le lõs sé get a be nyúj -
tott aján lat el ke ve re dé sé ért és idõ elõt ti fel bon tá sá ért. Az ilyen
ok ból idõ elõtt fel bon tott aján lat ér vény te len.

Min den olyan aján la tot, ame lyet az aján lat ké rõ az elõ írt ha -
tár idõ után kap meg, ér vény te len nek mi nõ sít, és meg õr zi.

6) Az aján lat ké ré si do ku men tá ció aján lat ké rõ tõl tör té nõ át -
vé te le az el já rás ban va ló rész vé tel fel té te le.

7) Aján lat te võ nek nyi lat ko za tot kell csa tol nia, hogy mely
pénz in té zet(ek)nél ve ze ti szám lá it.

8) Aján lat ké rõ az el já rás nyer te sé nek vissza lé pé se ese tén a
má so dik leg ked ve zõbb nek mi nõ sí tett aján lat te võ vel kö t szer -
zõ dést.

9) Aján lat te võ nek aján la tá ban meg kell ne vez nie a köz be -
szer zés ér té ké nek 10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni
kí vánt al vál lal ko zóit [Kbt. 71. § (1) be kez dés b) pont].

10) Aján lat te võ csa tol jon a Kbt. 71. § (3) be kez dé sé ben, va -
la mint a 72. §-ban elõ írt tar tal mú nyi lat ko za tot.

11) A nyer tes aján lat te võ nek a szer zõ dés alá írá sá val egy
idõ ben ren del kez nie kell a mun ka el vég zé sé re, annak te rü le té re
is ki ter je dõ ér vé nyes tel jes kö rû fe le lõs ség biz to sí tás sal.

12) A be szer zés tár gyá ra vo nat ko zó mun kák azo no sí tó kód -
szá ma i nak ma gya rá za ta:

– el sõ szám cso port (2 szám jegy) az il le té kes köz út ke ze lõ
szá ma;

– má so dik szám cso port (3 szám jegy) a be szer zés jog cím -
kód ja;

– har ma dik szám cso port (2 szám jegy) a hir de té si év szám;
– be tû jel (1 be tû) az aján lat ké rõ bel sõ kódja;
– ne gye dik szám cso port (1 szám jegy) a jel zett év ben fel -

adott hir de tés sor szá ma;
– ötö dik szám cso port az il le té kes köz út ke ze lõ hir de tett be -

szer zé sé nek sor szá ma.

13) A há rom híd a B. mel lék let ben pri o ri tás sze rint ke rült
fel so ro lás ra, amely nek el sõd le ges szem pont ja a ren del ke zés re
ál ló pénz ügyi for rás ke re te.

VI.5) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2004/10/27. (év/hó/nap)

A. MEL LÉK LET

1.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN 
SZE REZ HE TÕK BE
Szer ve zet: Pest Me gyei Ál la mi Köz út ke ze lõ Kht. 
Üze mel te té si és Fenn tar tá si Osz tály
Cím zett: So ós And rás, osz tály ve ze tõ fõ mér nök
Cím: Fé nyes Elek u. 7–13. III. eme let 326. iro da
Pos tai irá nyí tó szám: 1024
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 222-1446
Te le fax: 202-0245
E-ma il: uze mel te tes@pe mak.ko zut.hu
In ter net cím (URL): –

1.3) A DO KU MEN TÁ CIÓ A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN SZE -
REZ HE TÕ BE
Szer ve zet: Pest Me gyei Ál la mi Köz út ke ze lõ Kht. 
Üze mel te té si és Fenn tar tá si Osz tály
Cím zett: So ós And rás, osz tály ve ze tõ fõ mér nök
Cím: Fé nyes Elek u. 7–13. III. eme let 326. iro da
Pos tai irá nyí tó szám: 1024
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 222-1446
Te le fax: 202-0245
E-ma il: uze mel te tes@pe mak.ko zut.hu
In ter net cím (URL): –

1.4) AZ AJÁN LA TO KAT/RÉSZ VÉ TE LI JE LENT KE ZÉ -
SE KET A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL BE NYÚJ TA NI
Szer ve zet: Pest Me gyei Ál la mi Köz út ke ze lõ Kht. 
Üze mel te té si és Fenn tar tá si Osz tály
Cím zett: So ós And rás, osz tály ve ze tõ fõ mér nök
Cím: Fé nyes Elek u. 7–13. III. eme let 326. iro da
Pos tai irá nyí tó szám: 1024
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 222-1446
Te le fax: 202-0245
E-ma il: uze mel te tes@pe mak.ko zut.hu
In ter net cím (URL): –

B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CI ÓK

A RÉSZ szá ma: 01
1) Nó menk la tú ra

1.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy:
74.23.20.00-4
To váb bi tár gyak: –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –
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2) A rész meg ha tá ro zá sa
Kód szám: 02.351.04.S.40.01
Út szám: 52103. Út szel vény: 1 + 813. Mun ka faj tá ja: híd fel -

újí tás ter ve zé se.

3) Mennyi ség: 1 fel újí tá si ki vi te li terv.

4) El té rõ kez dé si/tel je sí té si ha tár idõ fel tün te té se (adott eset -
ben): –

A RÉSZ szá ma: 01
1) Nó menk la tú ra

1.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy:
74.23.20.00-4
To váb bi tár gyak: –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

2) A rész meg ha tá ro zá sa
Kód szám: 02.351.04.S.40.02
Út szám: 52103. Út szel vény: 5 + 280. Mun ka faj tá ja: híd fel -

újí tás  ter ve zé se.

3) Mennyi ség: 1 fel újí tá si ki vi te li terv.

4) El té rõ kez dé si/tel je sí té si ha tár idõ fel tün te té se (adott eset -
ben): –

A RÉSZ szá ma: 01
1) Nó menk la tú ra

1.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy:
74.23.20.00-4
To váb bi tár gyak: –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

2) A rész meg ha tá ro zá sa
Kód szám: 02.351.04.S.40.03
Út szám: 4603. Út szel vény: 11 + 052. Mun ka faj tá ja: híd fel -

újí tás ter ve zé se.

3) Mennyi ség: 1 fel újí tá si ki vi te li terv.

4) El té rõ kez dé si/tel je sí té si ha tár idõ fel tün te té se (adott eset -
ben): –

Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság
ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására

(8943/2004)

Épí té si be ru há zás: –
Épí té si kon cesszió: –
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: X
Szol gál ta tá si kon cesszió: –

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍ ME
Szer ve zet: Út gaz dál ko dá si és Ko or di ná ci ós Igaz ga tó ság
Cím zett: Be ru há zá si Fõ osz tály
Cím: Fé nyes Elek u. 7–13.

Pos tai irá nyí tó szám: 1024
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 202-0811
Te le fax: 315-1346
E-ma il: ukig@ma il.da ta net.hu
In ter net cím (URL): –

I.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN
SZE REZ HE TÕK BE
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: –
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet: X

I.3) A DO KU MEN TÁ CIÓ A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN SZE -
REZ HE TÕ BE
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: –
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet: X

I.4) AZ AJÁN LA TO KAT/RÉSZ VÉ TE LI JE LENT KE ZÉ -
SE KET A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL BE NYÚJ TA NI
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: –
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet: X

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS

II.1.1) Épí té si be ru há zás ra irá nyuló szer zõ dés (épí té si be ru -
há zás ese tén)

Ki vi te le zés: –
Ter ve zés és ki vi te le zés: –
Ki vi te le zés bár mi lyen esz köz zel, mó don, az aján lat ké rõ ál tal 

meg ha tá ro zott  kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ en: –
Épí té si kon cesszió: –

II.1.2) Áru be szer zés re irá nyuló szer zõ dés tí pu sa (áru be -
szer zés ese tén)

Adás vé tel: –
Bér let: –
Lí zing: –
Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: –

II.1.3) Szol gál ta tás meg ren de lés re irá nyuló szer zõ dés tí pu sa
(szol gál ta tás meg ren de lés ese tén)

Ter ve zé si szer zõ dés.
Szol gál ta tá si ka te gó ria: 12
Szol gál ta tá si kon cesszió: –

II.1.4) Az el já rás ke ret meg ál la po dás meg kö té sé re irá nyul-e?
NEM: X
IGEN: –

II.1.5) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés
31. sz. fõ út, Pest me gyei sza ka szán 8 db híd szé le sí té sé nek

en ge dé lye zé si ter vei – 02.351.04.S.38.

II.1.6) A szer zõ dés meg ha tá ro zá sa/tár gya (a foly ta tás hoz
szük ség sze rint hasz nál jon to váb bi la po kat) 

A ter ve zé si disz po zí ció alap ján 31. sz. fõ út Pest me gyei sza -
ka szán 8 db híd fel újí tá si, szé le sí té si en ge dé lye zé si ter ve i nek
el ké szí té se és a ter vek re az épí té si en ge dély be szer zé se.

II.1.7) A tel je sí tés he lye
Pest me gye te rü le tén a 31. sz. fõ út 8 hely szí nén.
NUTS-kód: HU 102

II.1.8) Nó menk la tú ra

II.1.8.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék 
Fõ tárgy:
74.23.20.00-4
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To váb bi tár gyak: –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.1.9) Ré szek re tör té nõ aján lat té tel (a ré szek re vo nat ko zó
rész le tes in for má ci ók meg adá sá hoz a B. mel lék let bõl szük ség
sze rint több pél dány hasz nál ha tó)

NEM: –
IGEN: X
Aján la tok be nyújt ha tók:
egy rész re: –
több rész re: –
va la mennyi rész re: X

II.1.10) El fo gad ha tók-e vál to za tok (al ter na tív aján la tok)?
NEM: X
IGEN: –

II.2) A SZER ZÕ DÉS SZE RIN TI MENNYI SÉG

II.2.1) Tel jes mennyi ség (va la mennyi részt és op ci ót be le -
ért ve, adott eset ben)

8 db híd engedélyezési terv e.

II.2.2) Vé te li jog (op ció) (adott eset ben). Le írá sa és gya kor -
lá sá nak le het sé ges ide je (le he tõ ség sze rint): –

II.3) A SZER ZÕ DÉS IDÕ TAR TA MA VAGY A BE FE JE -
ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE
Idõ tar tam hó nap(ok)ban  és/vagy na pok ban  
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)
vagy: kez dés 2005. ja nu ár 20. és/vagy
be fe je zés 2005. június 30. (év/hó/nap)

III. SZA KASZ: JO GI, GAZ DA SÁ GI, PÉNZ ÜGYI ÉS
MÛ SZA KI IN FOR MÁ CI ÓK

III.1) A SZER ZÕ DÉS RE VO NAT KO ZÓ FEL TÉ TE LEK

III.1.1) A szer zõ dést biz to sí tó mel lék kö te le zett sé gek (adott
eset ben)

Ké se del mes tel je sí tés (rész tel je sí tés) ese tén 0,5%/nap ér té kû
ké se del mi köt bér ke rül meg ál la pí tás ra.

III.1.2) Fõ fi nan szí ro zá si és fi ze té si fel té te lek és/vagy hi vat -
ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek re

A be szer zés el len ér té két és a rész szám lát az aján lat ké rõ tel je -
sí tést kö ve tõ en, a Pest Me gyei Ál la mi Köz út ke ze lõ Kht. ál tal
iga zolt szám la kéz hez vé te le után 30 na pon be lül át uta lás sal
egyen lí ti ki.

Aján lat te võ rész szám la be nyúj tá sá ra jo go sult az aláb bi ak
sze rint:

– en ge dé lye zé si ter vek il le té kes épí té si ha tó ság hoz tör té nõ
be nyúj tását kö ve tõ en: 60%;

– épí té si en ge dély il le té kes épí té si ha tó ság ál tal tör té nõ ki -
adá sát kö ve tõ en: 40%.

III.1.3) A kö zös aján la tot te võ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó
gaz da sá gi tár sa ság, illetve jo gi sze mély (adott eset ben)

Kö zös aján la tot te võ nyer tes ese té ben az aján lat ké rõ nem kö -
ti ki gaz da sá gi tár sa ság ala pí tá sát.

III.2) RÉSZ VÉ TE LI FEL TÉ TE LEK

III.2.1) Az aján lat te võ/rész vé tel re je lent ke zõ sze mé lyes
hely ze té re vo nat ko zó ada tok (ki zá ró okok), to váb bá a mi ni má -
li san meg kö ve telt pénz ügyi és gaz da sá gi, va la mint mû sza ki,
illetve szak mai al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok,
az al kal mas sá got ki zá ró té nye zõk

Az aján lat te võ és a köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát
meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó ja (to -

váb bi ak ban: 10% fe let ti al vál lal ko zó) te kin te té ben ki zá ró
okok:

– ha a Kbt. 60. § (1) be kez dé sé ben és a 62. § (1) be kez dé sé -
ben, va la mint a 61. § (1) be kez dés a)–e) pont ja i ban meg -
ha tá ro zott ki zá ró okok ha tá lya alatt ál l.

Aján lat te võ a pénz ügyi és gaz da sá gi al kal mas sá gi kö ve tel -
mé nyek alap ján al kal mat han, ha:

– bank i in for má ció sze rint nem hi tel-, illetve fi ze tõ ké pes,
az az az aján lat té te li ha tár idõt meg elõ zõ 12 hó nap ban
szám lá ján 90 na pot meg ha la dó fi ze té si sor ban ál lás for -
dult elõ;

– a 2001–2003. évi gaz dál ko dá si ada tai alap ján mind há rom
év ben a sa ját tõ ke ki sebb a jegy zett tõ ké nél;

– a 2001–2003. évi gaz dál ko dá si ada tai alap ján gaz dál ko -
dá sa mind há rom év ben vesz te sé ges.

Aján lat te võ és a 10% fe let ti al vál lal ko zó a mû sza ki és szak -
mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek alap ján al kal mat lan, ha:

– nem tu d az elõ zõ há rom év ben (2001–2003.) leg alább
2 db be fe je zett, híd fel újí tá sá nak en ge dé lye zé si ter ve i re
vo nat ko zó re fe ren cia mun kát iga zol ni;

– nem ren del ke zik a tel je sí tés hez al kal maz ni kí vánt, leg -
alább egy fõ a tel je sí tés hez szük sé ges ve ze tõ ter ve zõi jo -
go sult ság gal, és leg alább 5 év szak irá nyú gya kor lat tal
ren del ke zõ ve ze tõ/irá nyí tó be osz tá sú sze méllyel;

– nem ren del ke zik a tel je sí tés hez al kal maz ni kí vánt, leg -
alább két fõ, és leg alább 2 év szak irá nyú gya kor lat tal ren -
del ke zõ ter ve zõ be osz tá sú sze méllyel;

– nem ren del ke zik az en ge dé lye zé si ter vek di gi tá lis for má -
ban tör té nõ meg je le ní té se al kal mas ter ve zõ prog ram mal;

– nem ren del ke zik az MSZ EN ISO 9001. so ro zat szá mú mi -
nõ ség irá nyí tá si rend szer – bár mely nem ze ti rend szer ben
akk re di tált – ta nú sí tó ál ta li ta nú sí tá sá val.

III.2.1.1) Jo gi hely zet (ki zá ró okok) – a meg kö ve telt iga zo -
lá si mód

– a Kbt. 63. § (1)–(3) be kez dé se i ben fog lal tak nak meg fe le -
lõ en, aján lat te võ és 10% fe let ti al vál lal ko zó já nak nyi lat -
ko za ta vagy iga zo lá sa ar ról, hogy a Kbt. 60. § (1) be kez -
dés a)–d) és f) pont ja i ban, va la mint a 61. § (1) be kez dés
a)–c) pont ja i ban fog lalt ki zá ró okok nem áll nak fenn.
(Köz jegy zõ elõtt tet t nyi lat ko zat nak ki zá ró lag a köz jegy -
zõ ál tal köz jegy zõi ok irat ban fog lalt nyi lat ko zat te kint he -
tõ – 1991. évi XLI. tör vény 111–113. §);

– a Kbt. 63. §-ának (2) be kez dés b) pont já ra és a (3) be kez -
dé sé re fi gye lem mel a Kbt. 60. § (1) be kez dé sé nek e) pont -
ja sze rin ti ha tó sá gi iga zo lá sok az aján lat te võ és 10% fe let -
ti al vál lal ko zók te kin te té ben;

– aján lat te võ és 10% fe let ti al vál lal ko zó nyi lat ko za ta ar ról,
hogy nem ál l a Kbt. 62. § (1) be kez dés a) pont já ban meg -
ha tá ro zott ki zá ró okok ha tá lya alatt;

– aján lat te võ és 10% fe let ti al vál lal ko zó a Kbt. 63. § (2) be -
kez dés d) pont ja sze rint 60 nap nál nem ré geb bi iga zo lás
vagy nyi lat ko zat be nyúj tá sa ar ról, hogy nem tar to zik a
61. § (1) be kez dé sé nek d) pont já ban meg ha tá ro zott ki zá ró 
ok ha tá lya alá;

– a Kbt. 61. § (1) be kez dés e) pont já ra fi gye lem mel a Kbt.
63. § (2) be kez dé sé nek e) pont ja sze rin ti iga zo lá sok az
aján lat te võ és 10% fe let ti al vál lal ko zók te kin te té ben.
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III.2.1.2) Pénz ügyi és gaz da sá gi al kal mas ság – a meg kö ve -
telt iga zo lá si mód

Az aján lat te võ és a 10% fe let ti al vál lal ko zó ja te kin te té ben
– va la mennyi szám la ve ze tõ pénz ügyi in téz mény 60 nap nál

nem ré geb bi nyi lat ko za ta ar ról, hogy mi ó ta ve ze ti aján lat -
te võ bank szám lá ját, fi ze té si kö te le zett sé gé nek ele get
tesz-e és volt-e sor ban ál lás (és ha igen, mi lyen mér té kû)
az el múlt 12 hó nap ban [Kbt. 66. § (1) be kez dés a) pont ja];

– aján lat te võ nek a fõbb mér leg ada tok ra – jegy zett tõ ke, sa -
ját tõ ke, kö te le zett sé gek, rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek,
for gó esz kö zök, ér té ke sí tés net tó ár be vé te le, mér leg fõ -
összeg adó zott ered mény, mér leg sze rin ti ered mény – vo -
nat ko zó nyi lat ko za tá val a pénz ügyi gaz da sá gi al kal mas -
sá gá nak meg ál la pí tá sá hoz [Kbt. 66. § (1) be kez dés
d) pont ja].

III.2.1.3) Mû sza ki, illetve szak mai al kal mas ság – a meg kö -
ve telt iga zo lá si mód

Az aján lat te võ és a 10% fe let ti al vál lal ko zó ja te kin te té ben:
– az elõ zõ há rom év (2001., 2002., 2003.) leg je len tõ sebb, a

be szer zés tár gyá val azo nos ter ve zé si mun ká i nak is mer te -
té se, kü lön ki emel ve a híd ter ve zé si mun ká kat és ezek re a
meg ren de lõ ál tal ki adott – a Kbt. 68. § (1) be kez dés a)–b)
pont jai sze rin ti – re fe ren cia iga zo lá sok csa to lá sa, ame -
lyek nek tar tal maz nia kell a szer zõ dés tár gyát, tel jes össze -
gét (több részt ve võ ese tén a vál lal ko zá si for má ci ót, a rész -
vé te li te rü le te ket és ará nyo kat), a tel je sí tés ide jét, va la -
mint a meg ren de lõ nek ar ra vo nat ko zó nyi lat ko za tát, hogy
a tel je sí tés a szer zõ dés nek meg fe le lõ en tör tént-e [Kbt.
67. § (3) be kez dés a) pont ja];

– az aján lat te võ, il le tõ leg ve ze tõ tiszt ség vi se lõi vég zett sé -
gé nek és kép zett sé gé nek is mer te té sé vel, és kü lö nö sen
azon sze mé lyek vég zett sé gé nek és kép zett sé gé nek is mer -
te té sé vel, akik a tel je sí té sé ért fe le lõ sek [Kbt. 67. § (3) be -
kez dés b) pont ja];

– azok nak a szak em be rek nek, illetve ve ze tõk nek a meg ne -
ve zé sé vel, kép zett sé gük is mer te té sé vel, aki ket be kí ván
von ni a tel je sí tés be [Kbt. 67. § (3) be kez dés d) pont ja];

– a tel je sí tés hez ren del ke zés re ál ló esz kö zök, be ren de zé sek, 
il le tõ leg mû sza ki fel sze relt ség le írá sa;

– MSZ EN ISO 9001 so ro zat szá mú mi nõ ség irá nyí tá si rend -
sze ré nek – bár mely nem ze ti rend szer ben akk re di tált – ta -
nú sí tó ál ta li ta nú sít vá nya má so la tá nak csa to lá sa.

III.2.1.4) Egyéb in for má ci ók (adott eset ben): –

III.3) SZOL GÁL TA TÁS MEG REN DE LÉS RE IRÁ NYU LÓ
SZER ZÕ DÉ SEK RE VO NAT KO ZÓ KÜ LÖN LE GES FEL -
TÉ TE LEK

III.3.1) A szol gál ta tás tel je sí té se egy bi zo nyos fog lal ko zás -
hoz (kép zett ség hez) van-e köt ve?

NEM: X
IGEN: –
Ha igen, a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zés re tör té nõ hi -

vat ko zás: –

III.3.2) A szer ve ze tek nek kö zöl ni ük kell-e a szol gál ta tás tel -
je sí té sé ben sze mé lye sen köz re mû kö dõ ter mé sze tes sze mé lyek
ne vét és kép zett sé gét?

NEM: X
IGEN: –

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA

IV.1.1) A köz be szer zé si tör vény VI. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén

Nyílt: X
Meg hí vá sos: –
Tár gya lá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –

IV.1.2) A köz be szer zé si tör vény VII. fe je ze te sze rin ti el já rás 
ese tén:

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Tár gya lá sos: –

IV.1.3) Meg tör tént-e a rész vé tel re je lent ke zõk ki vá lasz tá sa,
meg je lö lé se? (csak tár gya lá sos el já rás ese tén, adott eset ben): –

NEM: –
IGEN: –
Ha igen, a rész le tes in for má ci ó kat az Egyéb in for má ci ók kö -

ré ben kell meg ad ni (VI. sza kasz)

IV.1.4) A IV.1.1) pont sze rin ti tár gya lá sos, illetve gyor sí tott
el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa (adott eset ben): –

IV.1.5) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó ko ráb bi köz zé té tel
(adott eset ben): –

IV.1.5.1) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó elõ ze tes össze sí -
tett tá jé koz ta tó (adott eset ben): –

IV.1.6) Az aján lat té tel re fel hí van dó je lent ke zõk lét szá ma
vagy ke ret szá ma (adott eset ben)

Lét szám:  vagy: mi ni mum  / ma xi mum 

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
(A) A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: X
vagy
(B) Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat: –
B1) A kö vet ke zõ rész szem pon tok és súly szá mok alap ján: –

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám: 02.351.04.S.38.

IV.3.2) A do ku men tá ció be szer zé sé nek fel té te lei
A do ku men tá ció be szer zé sé nek ha tár ide je: 2004. de cem ber

20. (év/hó/nap)
Idõ pont: 10.00 óra
Ár (adott eset ben): –
Pénz nem: –
A fi ze tés fel té te lei és mód ja: –
A do ku men tá ció ren del ke zés re bo csá tá sá nak mód ja: sze mé -

lye sen vagy meg ha tal ma zott ál tal mun ka na po kon 10.00 és
13.00 óra kö zött – az aján lat té te li ha tár idõ utol só nap ján 9.00 és 
10.00 óra kö zött – ve he tõ át át vé te li el is mer vény ki töl té sét kö -
ve tõ en.

IV.3.3) Az aján lat té te li vagy a rész vé te li ha tár idõ (at tól füg -
gõ en, hogy nyílt, meg hí vá sos vagy tár gya lá sos el já rás ra ke rül
sor)

2004. de cem ber 20. (év/hó/nap)
vagy  nap (a hir det mény fel adá sá tól szá mít va)
Idõ pont: 10.00 óra

IV.3.4) Az aján lat té te li fel hí vás meg kül dé se a ki vá lasz tott je -
lent ke zõk ré szé re (meg hí vá sos és tár gya lá sos el já rás ese tén): –

Ter ve zett dá tum / /  (év/hó/nap)
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IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aján la tok vagy a 
rész vé te li je lent ke zé sek be nyújt ha tók

Ma gyar

IV.3.6) Az aján la ti kö tött ség mi ni má lis idõ tar ta ma (nyílt el -
já rás ese tén; ki vé ve a köz be szer zé si tör vény 254. §-a, illetve
283. §-a sze rin ti tár gya lás kez de mé nye zé se ese té ben)

/ / -ig (év/hó/nap) vagy:
 hó nap és/vagy 45 nap 

(az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá tól szá mít va)

IV.3.7) Az aján la tok vagy a rész vé te li je lent ke zé sek fel bon -
tá sá nak fel té te lei (at tól füg gõ en, hogy nyílt, meg hí vá sos vagy
tár gya lá sos el já rás ra ke rül sor)

IV.3.7.1) Az aján la tok vagy a rész vé te li je lent ke zé sek fel -
bon tá sán je len lét re jo go sult sze mé lyek

Az aján la tok fel bon tá sá nál a Kbt. 80. § (2) be kez dés sze rin ti -
ek le het nek je len.

IV.3.7.2) Dá tum, idõ pont, hely
Dá tum: 2004. de cem ber 20. (év/hó/nap)
Idõ pont: 10.00 óra
Hely: Pest Me gyei Ál la mi Köz út ke ze lõ Kht.
1024 Bu da pest, Fé nyes Elek u. 7–13. fszt. 2.

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X
IGEN: –

VI.2) ADOTT ESET BEN KÉR JÜK FEL TÜN TET NI,
HOGY A KÖZ BE SZER ZÉS IS MÉT LÕ DÕ JEL LE GÛ-E
ÉS A TO VÁB BI HIR DET MÉ NYEK KÖZ ZÉ TÉ TE LÉ NEK 
TER VE ZETT IDE JÉT: –

VI.3) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: X
IGEN: –
Ha igen, kér jük fel tün tet ni a pro jekt/prog ram ne vét és bár -

mely egyéb hasz nál ha tó hi vat ko zá si ada tot.

VI.4) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK
1) A hi ány pót lás le he tõ sé ge vagy annak ki zá rá sa: aján lat ké -

rõ le he tõ sé get biz to sí t a hi ány pót lás ra.
2) Nyílt el já rás ese tén az ered mény hir de tés idõ pont ja és a

szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja:
Az ered mény hir de tés idõ pont ja: az aján lat té te li ha tár idõ

nap ját kö ve tõ nap tól szá mí tott 21. na pon 10.00 óra, amennyi -
ben ez nem mun ka nap, úgy az azt kö ve tõ el sõ mun ka na pon
10.00 óra. He lye: Pest Me gyei Ál la mi Köz út ke ze lõ Kht., 1024
Bu da pest, Fé nyes Elek u. 7–13. fszt. 2.

A szer zõ dés kö tés idõ pont ja: az ered mény hir de tést kö ve tõ el -
sõ nap tól szá mí tott 9. na pon 10.00 óra, amennyi ben ez nem
mun ka nap, úgy az azt kö ve tõ el sõ mun ka na pon 10.00 óra.

3) A két sza kasz ból ál ló el já rás ese tén a rész vé te li sza kasz
ered mény hir de té si idõ pont ja: –

4) Aján lat ké rõ a tel je sí té si ha tár idõ vo nat ko zá sá ban elõ tel -
je sí tést el fo gad.

5) Az aján la tok 1 ere de ti és 1 (az ere de ti alá írt pél dány ról
ké szült) má so la ti pél dá nya it ket tõs, zárt cso ma go lás ban, az
aláb bi meg je lö lés sel kell ha tár idõ re az aján lat ké rõ ré szé re el jut -
tat ni:

„31. sz. fõ út, Pest me gyei sza ka szán 8 db híd szé le sí té sé nek
en ge dé lye zé si ter vei – 02.351.04.S.38. – nem bont ha tó fe l
2004. de cem ber 20. 10.00 óra elõtt!”

Ha az aján lat te võ a bo rí té kot nem a fen ti elõ írás nak meg fe le -
lõ en je lö li meg, az aján lat ké rõ nem vál lal fe le lõs sé get a be nyúj -
tott aján lat el ke ve re dé sé ért és idõ elõt ti fel bon tá sá ért. Az ilyen
ok ból idõ elõtt fel bon tott aján lat ér vény te len.

Min den olyan aján la tot, ame lyet az aján lat ké rõ az elõ írt ha -
tár idõ után kap meg, ér vény te len nek mi nõ sít, és meg õr zi.

6) Az aján lat ké ré si do ku men tá ció aján lat ké rõ tõl tör té nõ át -
vé te le az el já rás ban va ló rész vé tel fel té te le.

7) Aján lat te võ nek nyi lat ko za tot kell csa tol nia, hogy mely
pénz in té zet(ek)nél ve ze ti szám lá it.

8) Aján lat ké rõ az el já rás nyer te sé nek vissza lé pé se ese tén a
má so dik leg ked ve zõbb nek mi nõ sí tett aján lat te võ vel köt szer -
zõ dést.

9) Aján lat te võ nek aján la tá ban meg kell ne vez nie a köz be -
szer zés ér té ké nek 10%-át meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni
kí vánt al vál lal ko zó ti [Kbt. 71. § (1) be kez dés b) pont ja].

10) Aján lat te võ csa tol jon a Kbt. 71. § (3) be kez dé sé ben, va -
la mint a 72. §-ban elõ írt tar tal mú nyi lat ko za tot.

11) A nyer tes aján lat te võ nek a szer zõ dés alá írá sá val egy
idõ ben ren del kez nie kell a mun ka el vég zé sé re, annak te rü le té re
is ki ter je dõ ér vé nyes tel jes kö rû fe le lõs ség biz to sí tás sal.

12) A be szer zés tár gyá ra vo nat ko zó mun kák azo no sí tó kód -
szá ma i nak ma gya rá za ta:

– el sõ szám cso port (2 szám jegy) az il le té kes köz út ke ze lõ
szá ma;

– má so dik szám cso port (3 szám jegy) a be szer zés jog cím -
kód ja;

– har ma dik szám cso port (2 szám jegy) a hir de té si év szám;
– be tû jel (1 be tû) az aján lat ké rõ bel sõ kód ja;
– ne gye dik szám cso port (1 szám jegy) a jel zett év ben fel -

adott hir de tés sor szá ma;
– ötö dik szám cso port az il le té kes köz út ke ze lõ hir de tett be -

szer zé sé nek sor szá ma.
13) A 8 db híd a B. mel lék let ben pri o ri tás sze rint ke rült fel -

so ro lás ra, amely nek el sõd le ges szem pont ja a ren del ke zés re ál ló 
pénz ügyi for rás ke re te.

14) Aján lat ké rõ a III.1.2) pont el sõ be kez dé sé re von ta ko zó -
an rész ha tár idõt ha tá roz meg, amely nek idõ pont ja 2005. már ci -
us 31.

VI.5) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2004. ok tó ber 27. (év/hó/nap)

A. MEL LÉK LET

1.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN 
SZE REZ HE TÕK BE
Szer ve zet: Pest Me gyei Ál la mi Köz út ke ze lõ Kht. 
Üze mel te té si és Fenn tar tá si Osz tály
Cím zett: So ós And rás, osz tály ve ze tõ fõ mér nök
Cím: Fé nyes Elek u. 7–13. III. eme let 326. iro da
Pos tai irá nyí tó szám: 1024
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 222-1446
Te le fax: 202-0245
E-ma il: uze mel te tes@pe mak.ko zut.hu
In ter net cím (URL): –

1.3) A DO KU MEN TÁ CIÓ A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN SZE -
REZ HE TÕ BE
Szer ve zet: Pest Me gyei Ál la mi Köz út ke ze lõ Kht. 
Üze mel te té si és Fenn tar tá si Osz tály
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Cím zett: So ós And rás, osz tály ve ze tõ fõ mér nök
Cím: Fé nyes Elek u. 7–13. III. eme let 326. iro da
Pos tai irá nyí tó szám: 1024
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 222-1446
Te le fax: 202-0245
E-ma il: uze mel te tes@pe mak.ko zut.hu
In ter net cím (URL): –

1.4) AZ AJÁN LA TO KAT/RÉSZ VÉ TE LI JE LENT KE ZÉ -
SE KET A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL BE NYÚJ TA NI
Szer ve zet: Pest Me gyei Ál la mi Köz út ke ze lõ Kht.
Üze mel te té si és Fenn tar tá si Osz tály
Cím zett: So ós And rás, osz tály ve ze tõ fõ mér nök
Cím: Fé nyes Elek u. 7–13. III. eme let 326. iro da
Pos tai irá nyí tó szám: 1024
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 222-1446
Te le fax: 202-0245
E-ma il: uze mel te tes@pe mak.ko zut.hu
In ter net cím (URL): –

B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CI ÓK

A RÉSZ szá ma: 01
1) Nó menk la tú ra

1.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy:
74.23.20.00-4
To váb bi tár gyak: –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

2) A rész meg ha tá ro zá sa
Kód szám: 02.351.04.S.38.01.
Út szám: 31.
Út szel vény: 29+675
Mun ka faj tá ja: híd szé le sí tés ter ve zé se.

3) Mennyi ség: 1 en ge dé lye zé si terv.

4) El té rõ kez dé si/tel je sí té si ha tár idõ fel tün te té se (adott eset -
ben): –

A RÉSZ szá ma: 01
1) Nó menk la tú ra

1.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy:
74.23.20.00-4
To váb bi tár gyak: –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

2) A rész meg ha tá ro zá sa
Kód szám: 02.351.04.S.38.02.
Út szám: 31.
Út szel vény: 33+931
Mun ka faj tá ja: híd szé le sí tés ter ve zé se.

3) Mennyi ség: 1 en ge dé lye zé si terv.

4) El té rõ kez dé si/tel je sí té si ha tár idõ fel tün te té se (adott eset -
ben): –

A RÉSZ szá ma: 01
1) Nó menk la tú ra

1.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy:
74.23.20.00-4
To váb bi tár gyak: –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

2) A rész meg ha tá ro zá sa
Kód szám: 02.351.04.S.38.03.
Út szám: 31.
Út szel vény: 34+253
Mun ka faj tá ja: híd szé le sí tés ter ve zé se.

3) Mennyi ség: 1 en ge dé lye zé si terv.

4) El té rõ kez dé si/tel je sí té si ha tár idõ fel tün te té se (adott eset -
ben): –

A RÉSZ szá ma: 01
1) Nó menk la tú ra

1.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy:
74.23.20.00-4
To váb bi tár gyak: –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

2) A rész meg ha tá ro zá sa
Kód szám: 02.351.04.S.38.04.
Út szám: 31.
Út szel vény: 34+595
Mun ka faj tá ja: híd szé le sí tés ter ve zé se.

3) Mennyi ség: 1 en ge dé lye zé si terv.

4) El té rõ kez dé si/tel je sí té si ha tár idõ fel tün te té se (adott eset -
ben): –

A RÉSZ szá ma: 01
1) Nó menk la tú ra

1.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy:
74.23.20.00-4
To váb bi tár gyak: –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

2) A rész meg ha tá ro zá sa
Kód szám: 02.351.04.S.38.05.
Út szám: 31.
Út szel vény: 35+827
Mun ka faj tá ja: híd szé le sí tés ter ve zé se.

3) Mennyi ség: 1 en ge dé lye zé si terv.

4) El té rõ kez dé si/tel je sí té si ha tár idõ fel tün te té se (adott eset -
ben): –

A RÉSZ szá ma: 01
1) Nó menk la tú ra

1.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy:
74.23.20.00-4
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To váb bi tár gyak: –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

2) A rész meg ha tá ro zá sa
Kód szám: 02.351.04.S.38.06.
Út szám: 31.
Út szel vény: 45+407
Mun ka faj tá ja: híd szé le sí tés ter ve zé se.

3) Mennyi ség: 1 en ge dé lye zé si terv.

4) El té rõ kez dé si/tel je sí té si ha tár idõ fel tün te té se (adott eset -
ben): –

A RÉSZ szá ma: 01
1) Nó menk la tú ra

1.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy:
74.23.20.00-4
To váb bi tár gyak: –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

2) A rész meg ha tá ro zá sa
Kód szám: 02.351.04.S.38.07.
Út szám: 31.
Út szel vény: 65+570
Mun ka faj tá ja: híd szé le sí tés ter ve zé se.

3) Mennyi ség: 1 en ge dé lye zé si terv.

4) El té rõ kez dé si/tel je sí té si ha tár idõ fel tün te té se (adott eset -
ben): –

A RÉSZ szá ma: 01
1) Nó menk la tú ra

1.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy:
74.23.20.00-4
To váb bi tár gyak: –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

2) A rész meg ha tá ro zá sa
Kód szám: 02.351.04.S.38.08.
Út szám: 31.
Út szel vény: 67+170
Mun ka faj tá ja: híd szé le sí tés ter ve zé se.

3) Mennyi ség: 1 en ge dé lye zé si terv.

4) El té rõ kez dé si/tel je sí té si ha tár idõ fel tün te té se (adott eset -
ben): –

Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság
ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására

(8944/2004)

Épí té si be ru há zás: –
Épí té si kon cesszió: –
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: X
Szol gál ta tá si kon cesszió: –

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍ ME
Szer ve zet: Út gaz dál ko dá si és Ko or di ná ci ós Igaz ga tó ság
Cím zett: Be ru há zá si Fõ osz tály
Cím: Fé nyes Elek u. 7–13.
Pos tai irá nyí tó szám: 1024
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 202-0811
Te le fax: 315-1346
E-ma il: ukig@ma il.da ta net.hu
In ter net cím (URL): –

I.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN
SZE REZ HE TÕK BE
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: –
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet: X

I.3) A DO KU MEN TÁ CIÓ A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN SZE -
REZ HE TÕ BE
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: –
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet: X

I.4) AZ AJÁN LA TO KAT/RÉSZ VÉ TE LI JE LENT KE ZÉ -
SE KET A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL BE NYÚJ TA NI
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: –
Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet: X

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS

II.1.1) Épí té si be ru há zás ra irá nyuló szer zõ dés (épí té si be ru -
há zás ese tén)

Ki vi te le zés: –
Ter ve zés és ki vi te le zés: –
Ki vi te le zés bár mi lyen esz köz zel, mó don, az aján lat ké rõ ál tal 

meg ha tá ro zott  kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ en: –
Épí té si kon cesszió: –

II.1.2) Áru be szer zés re irá nyuló szer zõ dés tí pu sa (áru be -
szer zés ese tén)

Adás vé tel: –
Bér let: –
Lí zing: –
Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: –

II.1.3) Szol gál ta tás meg ren de lés re irá nyuló szer zõ dés tí pu sa
(szol gál ta tás meg ren de lés ese tén)

Ter ve zé si szer zõ dés.
Szol gál ta tá si ka te gó ria: 12
Szol gál ta tá si kon cesszió: –

II.1.4) Az el já rás ke ret meg ál la po dás meg kö té sé re irá -
nyul-e?

NEM: X
IGEN: –

II.1.5) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés
31. sz. fõ út, Pest me gyei sza ka szá nak fel újí tá si, szé le sí té si

en ge dé lye zé si terv e négy sza kasz ra bont va – 02.351.04.S.39.

II.1.6) A szer zõ dés meg ha tá ro zá sa/tár gya (a foly ta tás hoz
szük ség sze rint hasz nál jon to váb bi la po kat) 

A ter ve zé si disz po zí ció alap ján a 31. sz. fõ út Pest me gyei
sza ka szá nak fel újí tá si, szé le sí té si en ge dé lye zé si ter ve i nek el ké -
szí té se és a ter vek re az épí té si en ge dély be szer zé se.
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II.1.7) A tel je sí tés he lye
31. sz. fõ út 24+668–34+647 km-sz.
NUTS-kód: HU 102

II.1.8) Nó menk la tú ra

II.1.8.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék 
Fõ tárgy:
74.23.20.00-4
To váb bi tár gyak: –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.1.9) Ré szek re tör té nõ aján lat té tel (a ré szek re vo nat ko zó
rész le tes in for má ci ók meg adá sá hoz a B. mel lék let bõl szük ség
sze rint több pél dány hasz nál ha tó)

NEM: –
IGEN: X
Aján la tok be nyújt ha tók:
egy rész re: –
több rész re: –
va la mennyi rész re: X

II.1.10) El fo gad ha tók-e vál to za tok (al ter na tív aján la tok)?
NEM: X
IGEN: –

II.2) A SZER ZÕ DÉS SZE RIN TI MENNYI SÉG

II.2.1) Tel jes mennyi ség (va la mennyi részt és op ci ót be le -
ért ve, adott eset ben)

4 sza kasz ra vo nat ko zó en ge dé lye zé si terv.

II.2.2) Vé te li jog (op ció) (adott eset ben). Le írá sa és gya kor -
lá sá nak le het sé ges ide je (le he tõ ség sze rint): –

II.3) A SZER ZÕ DÉS IDÕ TAR TA MA VAGY A BE FE JE -
ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE
Idõ tar tam hó nap(ok)ban  és/vagy na pok ban  
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)
vagy: kez dés 2005. ja nu ár 20. és/vagy
be fe je zés 2005. jú li us 31. (év/hó/nap)

III. SZA KASZ: JO GI, GAZ DA SÁ GI, PÉNZ ÜGYI ÉS
MÛ SZA KI IN FOR MÁ CI ÓK

III.1) A SZER ZÕ DÉS RE VO NAT KO ZÓ FEL TÉ TE LEK

III.1.1) A szer zõ dést biz to sí tó mel lék kö te le zett sé gek (adott
eset ben)

Ké se del mes tel je sí tés (rész tel je sí tés) ese tén 0,5%/nap ér té kû
ké se del mi köt bér ke rül meg ál la pí tás ra.

III.1.2) Fõ fi nan szí ro zá si és fi ze té si fel té te lek és/vagy hi vat -
ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek re

A be szer zés el len ér té két az aján lat ké rõ a tel je sí tést kö ve tõ en, 
a Pest Me gyei Ál la mi Köz út ke ze lõ Kht. ál tal iga zolt szám la
kéz hez vé te le után 30 na pon be lül át uta lás sal egyen lí ti ki.

Aján lat te võ rész-szám la be nyúj tá sá ra jo go sult az aláb bi ak
sze rint:

– en ge dé lye zé si ter vek il le té kes épí té si ha tó ság hoz tör té nõ
be nyúj tá sát kö ve tõ en 60%

– épí té si en ge dély il le té kes épí té si ha tó ság ál tal tör té nõ ki -
adá sát kö ve tõ en 40 %

III.1.3) A kö zös aján la tot te võ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó
gaz da sá gi tár sa ság, illetve jo gi sze mély (adott eset ben)

Kö zös aján la tot te võ nyer tes ese té ben az aján lat ké rõ nem kö -
ti ki gaz da sá gi tár sa ság ala pí tá sát.

III.2) RÉSZ VÉ TE LI FEL TÉ TE LEK

III.2.1) Az aján lat te võ/rész vé tel re je lent ke zõ sze mé lyes
hely ze té re vo nat ko zó ada tok (ki zá ró okok), to váb bá a mi ni má -
li san meg kö ve telt pénz ügyi és gaz da sá gi, va la mint mû sza ki,
illetve szak mai al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok,
az al kal mas sá got ki zá ró té nye zõk

Az aján lat te võ és a köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát
meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó ja (to -
váb bi ak ban: 10% fe let ti al vál lal ko zó) te kin te té ben ki zá ró
okok:

– ha a Kbt. 60. § be kez dé se és  62. § (1) be kez dé sé ben, va la -
mint a 61. § (1) be kez dés a)–e) pont ja i ban meg ha tá ro zott
ki zá ró okok ha tá lya alatt ál l.

Aján lat te võ a pénz ügyi és gaz da sá gi al kal mas sá gi kö ve tel -
mé nyek alap ján al kal mat han, ha:

– bank i in for má ció sze rint nem hi tel-, illetve fi ze tõ ké pes,
az az az aján lat té te li ha tár idõt meg elõ zõ 12 hó nap ban
szám lá ján 90 na pot meg ha la dó fi ze té si sor ban ál lás for -
dult elõ;

– a 2001–2003. évi gaz dál ko dá si ada tai alap ján mind há rom
év ben a sa ját tõ ke ki sebb a jegy zett tõ ké nél;

– a 2001–2003. évi gaz dál ko dá si ada tai alap ján mind há rom
év ben vesz te sé ges.

Aján lat te võ és a 10% fe let ti al vál lal ko zó a mû sza ki és szak -
mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek alap ján al kal mat lan, ha:

– nem tu d az elõ zõ há rom év ben (2001–2003.) leg alább
1 db be fe je zett, leg alább 1 km hosszú, or szá gos köz út fel -
újí tá sa en ge dé lye zé si ter vé nek el ké szí té sé re vo nat ko zó
re fe ren cia mun kát iga zol ni;

– nem ren del ke zik a tel je sí tés hez al kal maz ni kí vánt, a tel je -
sí tés hez szük sé ges ve ze tõ ter ve zõi jo go sult ság gal, és leg -
alább 5 év szak irá nyú gya kor lat tal ren del ke zõ ve ze tõ/irá -
nyí tó be osz tá sú sze méllyel;

– nem ren del ke zik a tel je sí tés hez al kal maz ni kí vánt, leg -
alább két fõ, és leg alább 2 év szak irá nyú gya kor lat tal ren -
del ke zõ ter ve zõ be osz tá sú sze méllyel;

– nem ren del ke zik az en ge dé lye zé si ter vek di gi tá lis for má -
ban tör té nõ meg je le ní té se al kal mas ter ve zõ prog ram mal;

– nem ren del ke zik az MSZ EN ISO 9001. so ro zat szá mú mi -
nõ ség irá nyí tá si rend szer – bár mely nem ze ti rend szer ben
akk re di tált – ta nú sí tó ál ta li ta nú sí tá sá val.

III.2.1.1) Jo gi hely zet (ki zá ró okok) – a meg kö ve telt iga zo -
lá si mód

– a Kbt. 63. § (1)–(3) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg fe le -
lõ en, aján lat te võ és 10% fe let ti al vál lal ko zó já nak nyi lat -
ko za ta vagy iga zo lá sa ar ról, hogy a Kbt. 60. § (1) be kez -
dés a)–d) és f) pont ja i ban, va la mint a 61. § (1) be kez dés
a)–c) pont ja i ban fog lalt ki zá ró okok nem áll nak fenn.
(Köz jegy zõ elõtt tet t nyi lat ko zat nak ki zá ró lag a köz jegy -
zõ ál tal köz jegy zõi ok irat ban fog lalt nyi lat ko zat te kint he -
tõ – 1991. évi XLI. tör vény 111–113. §);

– a Kbt. 63. §-ának (2) be kez dés b) pont já ra és a (3) be kez -
dé sé re fi gye lem mel a Kbt. 60. § (1) be kez dé sé nek e) pont -
ja sze rin ti ha tó sá gi iga zo lá sok az aján lat te võ és 10% fe let -
ti al vál lal ko zók te kin te té ben;

– aján lat te võ és 10% fe let ti al vál lal ko zó nyi lat ko za ta ar ról,
hogy nem ál l a Kbt. 62. § (1) be kez dés a) pont já ban meg -
ha tá roz tot ki zá ró okok ha tá lya alatt;
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– aján lat te võ és 10% fe let ti al vál lal ko zó a Kbt. 63. § (2) be -
kez dés d) pont ja sze rin ti 60 nap nál nem ré geb bi iga zo lás
vagy nyi lat ko zat be nyúj tá sa ar ról, hogy nem tar to zik a
Kbt. 61. § (1) be kez dé sé nek d) pont já ban meg ha tá ro zott
ki zá ró okok ha tá lya alá.

– a Kbt. 61. § (1) be kez dés e) pont já ra fi gye lem mel a Kbt.
63. § (2) be kez dé sé nek e) pont ja sze rin ti iga zo lá sok az
aján lat te võ és 10% fe let ti al vál lal ko zók te kin te té ben.

III.2.1.2) Pénz ügyi és gaz da sá gi al kal mas ság – a meg kö ve -
telt iga zo lá si mód

Az aján lat te võ és a 10% fe let ti al vál lal ko zó ja te kin te té ben
– va la mennyi szám la ve ze tõ pénz ügyi in téz mény 60 nap nál

nem ré geb bi nyi lat ko za ta ar ról, hogy mi ó ta ve ze ti aján lat -
te võ bank szám lá ját, fi ze té si kö te le zett sé ge i nek ele get
tesz-e és volt-e sor ban ál lás (és ha igen, mi lyen mér té kû)
az el múlt 12 hó nap ban [Kbt. 66. § (1) be kez dés a) pont];

– aján lat te võ nek a fõbb mér leg ada tok ra – jegy zett tõ ke, sa -
ját tõ ke, kö te le zett sé gek, rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek,
for gó esz kö zök, ér té ke sí tés net tó ár be vé te le, mér leg fõ -
összeg adó zott ered mény, mér leg sze rin ti ered mény – vo -
nat ko zó nyi lat ko za tá val a pénz ügyi, gaz da sá gi al kal mas -
sá gá nak meg ál la pí tá sá hoz [Kbt. 66. § (1) be kez dés
d) pont].

III.2.1.3) Mû sza ki, illetve szak mai al kal mas ság – a meg kö -
ve telt iga zo lá si mód

Az aján lat te võ és a 10% fe let ti al vál lal ko zó ja te kin te té ben:
– az elõ zõ há rom év (2001., 2002., 2003.) leg je len tõ sebb, a

be szer zés tár gyá val azo nos ter ve zé si mun ká i nak is mer te -
té se, kü lön ki emel ve az út ter ve zé si mun ká kat és ezek re a
meg ren de lõ ál tal ki adott – a Kbt. 68. § (1) be kez dés a)–b)
pont jai sze rin ti – re fe ren cia iga zo lá sok csa to lá sa, ame -
lyek nek tar tal maz nia kell a szer zõ dés tár gyát, tel jes össze -
gét (több részt ve võ ese tén a vál lal ko zá si for má ci ót, a rész -
vé te li te rü le te ket és ará nyo kat), a tel je sí tés ide jét, va la -
mint a meg ren de lõ nek ar ra vo nat ko zó nyi lat ko za tát, hogy
a tel je sí tés a szer zõ dés nek meg fe le lõ en tör tént-e [Kbt.
67. § (3) be kez dés a) pont];

– az aján lat te võ, il le tõ leg ve ze tõ tiszt ség vi se lõi vég zett sé -
gé nek és kép zett sé gé nek is mer te té sé vel, és kü lö nö sen
azon sze mé lyek vég zett sé gé nek és kép zett sé gé nek is mer -
te té sé vel, akik a tel je sí té sé ért fe le lõ sek [Kbt. 67. § (3) be -
kez dés b) pont];

– azok nak a szak em be rek nek, illetve ve ze tõk nek a meg ne -
ve zé sé vel, kép zett sé gük is mer te té sé vel, aki ket be kí ván
von ni a tel je sí tés be [Kbt. 67. § (3) be kez dés d) pont];

– a tel je sí tés hez ren del ke zés re ál ló esz kö zök, be ren de zé sek, 
il le tõ leg mû sza ki fel sze relt ség le írá sa;

– MSZ EN ISO 9001 so ro zat szá mú mi nõ ség irá nyí tá si rend -
sze ré nek – bár mely nem ze ti rend szer ben akk re di tált – ta -
nú sí tó ál ta li ta nú sít vá nya má so la tá nak csa to lá sa.

III.2.1.4) Egyéb in for má ci ók (adott eset ben): –

III.3) SZOL GÁL TA TÁS MEG REN DE LÉS RE IRÁ NYU LÓ
SZER ZÕ DÉ SEK RE VO NAT KO ZÓ KÜ LÖN LE GES FEL -
TÉ TE LEK

III.3.1) A szol gál ta tás tel je sí té se egy bi zo nyos fog lal ko zás -
hoz (kép zett ség hez) van-e köt ve?

NEM: X
IGEN: –
Ha igen, a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zés re tör té nõ hi -

vat ko zás: –

III.3.2) A szer ve ze tek nek kö zöl ni ük kell-e a szol gál ta tás tel -
je sí té sé ben sze mé lye sen köz re mû kö dõ ter mé sze tes sze mé lyek
ne vét és kép zett sé gét?

NEM: X
IGEN: –

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA

IV.1.1) A köz be szer zé si tör vény VI. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén

Nyílt: X
Meg hí vá sos: –
Tár gya lá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –

IV.1.2) A köz be szer zé si tör vény VII. fe je ze te sze rin ti el já -
rás ese tén:

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Tár gya lá sos: –

IV.1.3) Meg tör tént-e a rész vé tel re je lent ke zõk ki vá lasz tá sa,
meg je lö lé se? (csak tár gya lá sos el já rás ese tén, adott eset ben)

NEM: –
IGEN: –
Ha igen, a rész le tes in for má ci ó kat az Egyéb in for má ci ók kö -

ré ben kell meg ad ni (VI. sza kasz)

IV.1.4) A IV.1.1) pont sze rin ti tár gya lá sos, illetve gyor sí tott 
el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa (adott eset ben): –

IV.1.5) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó ko ráb bi köz zé té tel
(adott eset ben): –

IV.1.5.1) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó elõ ze tes össze sí -
tett tá jé koz ta tó (adott eset ben): –

IV.1.6) Az aján lat té tel re fel hí van dó je lent ke zõk lét szá ma
vagy ke ret szá ma (adott eset ben)

Lét szám:  vagy: mi ni mum  / ma xi mum 

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
(A) A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: X
vagy
(B) Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat: –
B1) A kö vet ke zõ rész szem pon tok és súly szá mok alap ján: –

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám: 02.351.04.S.39.

IV.3.2) A do ku men tá ció be szer zé sé nek fel té te lei
A do ku men tá ció be szer zé sé nek ha tár ide je: 2004. de cem ber

20. (év/hó/nap)
Idõ pont: 10.00 óra
Ár (adott eset ben): –
Pénz nem: –
A fi ze tés fel té te lei és mód ja: –
A do ku men tá ció ren del ke zés re bo csá tá sá nak mód ja: sze mé -

lye sen vagy meg ha tal ma zott ál tal mun ka na po kon 10.00 és
13.00 óra kö zött – az aján lat té te li ha tár idõ utol só nap ján 9.00 és 
10.00 óra kö zött – ve he tõ át át vé te li el is mer vény ki töl té sét kö -
ve tõ en.
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IV.3.3) Az aján lat té te li vagy a rész vé te li ha tár idõ (at tól füg -
gõ en, hogy nyílt, meg hí vá sos vagy tár gya lá sos el já rás ra ke rül
sor)

2004. de cem ber 20. (év/hó/nap)
vagy  nap (a hir det mény fel adá sá tól szá mít va)
Idõ pont: 10.00 óra

IV.3.4) Az aján lat té te li fel hí vás meg kül dé se a ki vá lasz tott je -
lent ke zõk ré szé re (meg hí vá sos és tár gya lá sos el já rás ese tén): –

Ter ve zett dá tum / /  (év/hó/nap)

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aján la tok be -
nyújt ha tók

ma gyar

IV.3.6) Az aján la ti kö tött ség mi ni má lis idõ tar ta ma (nyílt el -
já rás ese tén; ki vé ve a köz be szer zé si tör vény 254. §-a, illetve
283. §-a sze rin ti tár gya lás kez de mé nye zé se ese té ben)

/ / -ig (év/hó/nap) vagy:
 hó nap és/vagy 45 nap

(az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá tól szá mít va)

IV.3.7) Az aján la tok vagy a rész vé te li je lent ke zé sek fel bon -
tá sá nak fel té te lei (at tól füg gõ en, hogy nyílt, meg hí vá sos vagy
tár gya lá sos el já rás ra ke rül sor)

IV.3.7.1) Az aján la tok vagy a rész vé te li je lent ke zé sek fel -
bon tá sán je len lét re jo go sult sze mé lyek

Az aján la tok fel bon tá sá nál a Kbt. 80. § (2) be kez dé se sze rin -
ti ek le het nek je len.

IV.3.7.2) Dá tum, idõ pont, hely
Dá tum: 2004. de cem ber 20. (év/hó/nap)
Idõ pont: 10.00 óra
Hely: Pest Me gyei Ál la mi Köz út ke ze lõ Kht.
1024 Bu da pest, Fé nyes Elek u. 7–13. fszt. 2.

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X
IGEN: –

VI.2) ADOTT ESET BEN KÉR JÜK FEL TÜN TET NI,
HOGY A KÖZ BE SZER ZÉS IS MÉT LÕ DÕ JEL LE GÛ-E
ÉS A TO VÁB BI HIR DET MÉ NYEK KÖZ ZÉ TÉ TE LÉ NEK 
TER VE ZETT IDE JÉT: –

VI.3) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: X
IGEN: –
Ha igen, kér jük fel tün tet ni a pro jekt/prog ram ne vét és bár -

mely egyéb hasz nál ha tó hi vat ko zá si ada tot.

VI.4) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK
1) A hi ány pót lás le he tõ sé ge vagy annak ki zá rá sa: aján lat ké -

rõ le he tõ sé get biz to sí t a hi ány pót lás ra.
2) Nyílt el já rás ese tén az ered mény hir de tés idõ pont ja és a

szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja: az ered mény hir de tés idõ -
pont ja: az aján lat té te li ha tár idõ nap ját kö ve tõ nap tól szá mí tott
21. na pon 10.00 óra, amennyi ben ez nem mun ka nap, úgy az azt
kö ve tõ el sõ mun ka na pon 10.00 óra. He lye: Pest Me gyei Ál la mi 
Köz út ke ze lõ Kht., 1024 Bu da pest, Fé nyes Elek u. 7–13. fszt. 2.

A szer zõ dés kö tés idõ pont ja: az ered mény hir de tést kö ve tõ el -
sõ nap tól szá mí tott 9. na pon 10.00 óra, amennyi ben ez nem
mun ka nap, úgy az azt kö ve tõ el sõ mun ka na pon 10.00 óra.

3) A két sza kasz ból ál ló el já rás ese tén a rész vé te li sza kasz
ered mény hir de té si idõ pont ja: –

4) Aján lat ké rõ a tel je sí té si ha tár idõ vo nat ko zá sá ban elõ tel -
je sí tést el fo gad.

5) Az aján la tok 1 ere de ti és 1 (az ere de ti alá írt pél dány ról
ké szült) má so la ti pél dá nya it zárt bo rí ték ban, az aláb bi meg je lö -
lés sel kell ha tár idõ re az aján lat ké rõ ré szé re el jut tat ni:

„31. sz. fõ út, Pest me gyei sza kasz fel újí tá si en ge dé lye zé si
terv e – 02.351.04.S.39. – nem bont ha tó fe l 2004. de cem ber 20.
10.00 óra elõtt!”

Ha az aján lat te võ a bo rí té kot nem a fen ti elõ írás nak meg fe le -
lõ en je lö li meg, az aján lat ké rõ nem vál lal fe le lõs sé get a be nyúj -
tott aján lat el ke ve re dé sé ért és idõ elõt ti fel bon tá sá ért. Az ilyen
ok ból idõ elõtt fel bon tott aján lat ér vény te len.

Min den olyan aján la tot, ame lyet az aján lat ké rõ az elõ írt ha -
tár idõ után kap meg, ér vény te len nek mi nõ sít, és meg õr zi.

6) Az aján lat ké ré si do ku men tá ció aján lat ké rõ tõl tör té nõ át -
vé te le az el já rás ban va ló rész vé tel fel té te le.

7) Aján lat te võ nek nyi lat ko za tot kell csa tol nia, hogy mely
pénz in té zet(ek)nél ve ze ti szám lá it.

8) Aján lat ké rõ az el já rás nyer te sé nek vissza lé pé se ese tén a
má so dik leg ked ve zõbb nek mi nõ sí tett aján lat te võ vel kö t szer -
zõ dést.

9) Aján lat te võ nek aján la tá ban meg kell ne vez nie a köz be -
szer zés ér té ké nek 10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni
kí vánt al vál lal ko zóit [Kbt. 71. § (1) be kez dés b) pont].

10) Aján lat te võ csa tol jon a Kbt. 71. § (3) be kez dé sé ben, va -
la mint a 72. §-ban elõ írt tar tal mú nyi lat ko za tot.

11) A nyer tes aján lat te võ nek a szer zõ dés alá írá sá val egy
idõ ben ren del kez nie kell a mun ka el vég zé sé re, annak te rü le té re
is ki ter je dõ ér vé nyes tel jes kö rû fe le lõs ség biz to sí tás sal.

12) A be szer zés tár gyá ra vo nat ko zó mun kák azo no sí tó kód -
szá ma i nak ma gya rá za ta:

– el sõ szám cso port (2 szám jegy) az il le té kes köz út ke ze lõ
szá ma;

– má so dik szám cso port (3 szám jegy) a be szer zés jog cím -
kód ja;

– har ma dik szám cso port (2 szám jegy) a hir de té si év szám;
– be tû jel (1 be tû) az aján lat ké rõ bel sõ kódja;
– ne gye dik szám cso port (1 szám jegy) a jel zett év ben fel -

adott hir de tés sor szá ma;
– ötö dik szám cso port az il le té kes köz út ke ze lõ hir de tett be -

szer zé sé nek sor szá ma.
13) A négy sza kasz a B. mel lék let ben pri o ri tás sze rint ke rült

fel so ro lás ra, amely nek el sõd le ges szem pont ja a ren del ke zés re
ál ló pénz ügyi for rás ke re te.

14) Aján lat ké rõ a III.1.2) pont el sõ be kez dé sé re vo nat ko zó an
rész ha tár idõt ha tá roz meg mely nek idõ pont ja 2005. áp ri lis 20.

VI.5) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2004. ok tó ber 27. (év/hó/nap)

A. MEL LÉK LET

1.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN 
SZE REZ HE TÕK BE
Szer ve zet: Pest Me gyei Ál la mi Köz út ke ze lõ Kht. 
Üze mel te té si és Fenn tar tá si Osz tály
Cím zett: So ós And rás, osz tály ve ze tõ fõ mér nök
Cím: Fé nyes Elek u. 7–13. III. eme let 326. iro da
Pos tai irá nyí tó szám: 1024
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Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 222-1446
Te le fax: 202-0245
E-ma il: uze mel te tes@pe mak.ko zut.hu
In ter net cím (URL): –

1.3) A DO KU MEN TÁ CIÓ A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN SZE -
REZ HE TÕ BE
Szer ve zet: Pest Me gyei Ál la mi Köz út ke ze lõ Kht. 
Üze mel te té si és Fenn tar tá si Osz tály
Cím zett: So ós And rás, osz tály ve ze tõ fõ mér nök
Cím: Fé nyes Elek u. 7–13. III. eme let 326. iro da
Pos tai irá nyí tó szám: 1024
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 222-1446
Te le fax: 202-0245
E-ma il: uze mel te tes@pe mak.ko zut.hu
In ter net cím (URL): –

1.4) AZ AJÁN LA TO KAT/RÉSZ VÉ TE LI JE LENT KE ZÉ -
SE KET A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL BE NYÚJ TA NI
Szer ve zet: Pest Me gyei Ál la mi Köz út ke ze lõ Kht. 
Üze mel te té si és Fenn tar tá si Osz tály
Cím zett: So ós And rás, osz tály ve ze tõ fõ mér nök
Cím: Fé nyes Elek u. 7–13. III. eme let 326. iro da
Pos tai irá nyí tó szám: 1024
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: +36-1/222-1446
Te le fax: +36-1/202-0245
E-ma il: uze mel te tes@pe mak.ko zut.hu
In ter net cím (URL): –

B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CI ÓK

A RÉSZ szá ma: 01
1) Nó menk la tú ra

1.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy:
74.23.20.00-4
To váb bi tár gyak: –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

2) A rész meg ha tá ro zá sa
Kód szám: 02.351.04.S.39.01
Út szám: 31. Út szel vény: 24+668–34+647 kö zött. Mun ka

faj tá ja: pá lya szer ke zet szé le sí tés ter ve zé se.

3) Mennyi ség: 1 en ge dé lye zé si terv.

4) El té rõ kez dé si/tel je sí té si ha tár idõ fel tün te té se (adott eset -
ben): –

A RÉSZ szá ma: 01
1) Nó menk la tú ra

1.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy:
74.23.20.00-4

To váb bi tár gyak: –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

2) A rész meg ha tá ro zá sa
Kód szám: 02.351.04.S.39.02
Út szám: 31. Út szel vény: 34+647–48+808 kö zött. Mun ka

faj tá ja: pá lya szer ke zet szé le sí tés ter ve zé se.

3) Mennyi ség: 1 en ge dé lye zé si terv.

4) El té rõ kez dé si/tel je sí té si ha tár idõ fel tün te té se (adott eset -
ben): –

A RÉSZ szá ma: 01
1) Nó menk la tú ra

1.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy:
74.23.20.00-4
To váb bi tár gyak: –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

2) A rész meg ha tá ro zá sa
Kód szám: 02.351.04.S.39.03
Út szám: 31. Út szel vény: 48+808–59+000 kö zött. Mun ka

faj tá ja: pá lya szer ke zet szé le sí tés ter ve zé se.

3) Mennyi ség: 1 en ge dé lye zé si terv.

4) El té rõ kez dé si/tel je sí té si ha tár idõ fel tün te té se (adott eset -
ben): –

A RÉSZ szá ma: 01
1) Nó menk la tú ra

1.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy:
74.23.20.00-4
To váb bi tár gyak: –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

2) A rész meg ha tá ro zá sa
Kód szám: 02.351.04.S.39.04
Út szám: 31. Út szel vény: 59+000–65+003 kö zött. Mun ka

faj tá ja: pá lya szer ke zet szé le sí tés ter ve zé se.

3) Mennyi ség: 1 en ge dé lye zé si terv.

4) El té rõ kez dé si/tel je sí té si ha tár idõ fel tün te té se (adott eset -
ben): –

Vám- és Pénzügyõrség Észak-alföldi
Regionális Parancsnoksága

ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására
(8918/2004)

Épí té si be ru há zás: –
Épí té si kon cesszió: –
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: X
Szol gál ta tá si kon cesszió: –

126. szám Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2004. XI. 3.) 17185



I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍ ME
Szer ve zet: Vám- és Pénz ügy õr ség 
Észak-al föl di Re gi o ná lis Pa rancs nok sá ga
Cím zett: Vám- és Pénz ügy õr ség 
Észak-al föl di Re gi o ná lis Pa rancs nok sá ga
dr. Lup ko vics György ez re des, re gi o ná lis pa rancs nok
Cím: Hat van u. 45. IV. eme let pénz ügyi osz tály
Pos tai irá nyí tó szám: 4025
Vá ros/Köz ség: Deb re cen
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 52/518-900
Te le fax: 52/518-903
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

I.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN
SZE REZ HE TÕK BE
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: X

I.3) A DO KU MEN TÁ CIÓ A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN SZE -
REZ HE TÕ BE
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: X

I.4) AZ AJÁN LA TO KAT/RÉSZ VÉ TE LI JE LENT KE ZÉ -
SE KET A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL BE NYÚJ TA NI
Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: X

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS

II.1.1) Épí té si be ru há zás ra irá nyuló szer zõ dés (épí té si be ru -
há zás ese tén)

Ki vi te le zés: –
Ter ve zés és ki vi te le zés: –
Ki vi te le zés bár mi lyen esz köz zel, mó don, az aján lat ké rõ ál tal 

meg ha tá ro zott  kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ en: –
Épí té si kon cesszió: –

II.1.2) Áru be szer zés re irá nyuló szer zõ dés tí pu sa (áru be -
szer zés ese tén)

Adás vé tel: –
Bér let: –
Lí zing: –
Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: –

II.1.3) Szol gál ta tás meg ren de lés re irá nyuló szer zõ dés tí pu sa
(szol gál ta tás meg ren de lés ese tén)

Vál lal ko zá si szer zõ dés
Szol gál ta tá si ka te gó ria: 1. Kar ban tar tá si és ja ví tá si szol gál ta -

tá sok
Szol gál ta tá si kon cesszió: –

II.1.4) Az el já rás ke ret meg ál la po dás meg kö té sé re irá nyul-e?
NEM: X
IGEN: –

II.1.5) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés
Vál lal ko zá si szer zõ dés

II.1.6) A szer zõ dés meg ha tá ro zá sa/tár gya (a foly ta tás hoz
szük ség sze rint hasz nál jon to váb bi la po kat) 

A zá ho nyi és ár tán di ha tár át ke lõ he lye ken a be lé põ ol da li
üzem kép te len híd mér le gek ja ví tá sa, is mé telt üzem be he lye zé se 
és hi te le sí té se.

(A rész le tes mû sza ki tar ta lom meg ha tá ro zá sát az aján la ti do -
ku men tá ció tar tal maz za.)

II.1.7) A tel je sí tés he lye: 
Zá ho nyi és ár tán di ha tár át ke lõ hely be lé põ ol dal
NUTS-kód: –

II.1.8) Nó menk la tú ra

II.1.8.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék 
Fõ tárgy: 
50.41.10.00-9
To váb bi tár gyak: –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.1.9) Ré szek re tör té nõ aján lat té tel (a ré szek re vo nat ko zó
rész le tes in for má ci ók meg adá sá hoz a B. mel lék let bõl szük ség
sze rint több pél dány hasz nál ha tó)

NEM: –
IGEN: X
Aján la tok be nyújt ha tók:
egy rész re: –
több rész re: –
va la mennyi rész re: X

II.1.10) El fo gad ha tók-e vál to za tok (al ter na tív aján la tok)?
NEM: X
IGEN: –

II.2) A SZER ZÕ DÉS SZE RIN TI MENNYI SÉG

II.2.1) Tel jes mennyi ség (va la mennyi részt és op ci ót be le -
ért ve, adott eset ben): 

A ja ví tan dó híd mér leg szá ma: 2

II.2.2) Vé te li jog (op ció) (adott eset ben). Le írá sa és gya kor -
lá sá nak le het sé ges ide je (le he tõ ség sze rint): –

II.3) A SZER ZÕ DÉS IDÕ TAR TA MA VAGY A BE FE JE -
ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE
Idõ tar tam hó nap(ok)ban  és/vagy na pok ban 
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)
vagy: kez dés / /  és/vagy
be fe je zés / /  (év/hó/nap)
A szer zõ dés ha tály ba lé pé sét kö ve tõ en leg fel jebb 5 hó nap.

Aján lat ké rõ elõ tel je sí tést el fo gad.

III. SZA KASZ: JO GI, GAZ DA SÁ GI, PÉNZ ÜGYI ÉS
MÛ SZA KI IN FOR MÁ CI ÓK

III.1) A SZER ZÕ DÉS RE VO NAT KO ZÓ FEL TÉ TE LEK

III.1.1) A szer zõ dést biz to sí tó mel lék kö te le zett sé gek (adott
eset ben) 

A fel adat tel je sí té se so rán a ha tár idõ el mu lasz tá sa a szer zõ -
dé ses fel té te lek ben meg ha tá ro zot tak sze rint köt bér meg fi ze té -
sét von ja ma ga után.

III.1.2) Fõ fi nan szí ro zá si és fi ze té si fel té te lek és/vagy hi vat -
ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek re

– A be szer zés pénz ügyi el len ér té ke ren del ke zés re ál l.
– Elõ leg fi ze té sé re nincs le he tõ ség.
– A szol gál ta tás el len ér té két az aján lat ké rõ az iga zolt tel je -

sí tést kö ve tõ en ki ál lí tott szám la kéz hez vé te lé tõl szá mí tott
30 na pon be lül bank i át uta lás sal tel je sí ti.

III.1.3) A kö zös aján la tot te võ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó
gaz da sá gi tár sa ság, illetve jo gi sze mély (adott eset ben)

Nem kö ve tel mény gaz da sá gi tár sa ság lét re ho zá sa.

III.2) RÉSZ VÉ TE LI FEL TÉ TE LEK

III.2.1) Az aján lat te võ/rész vé tel re je lent ke zõ sze mé lyes
hely ze té re vo nat ko zó ada tok (ki zá ró okok), to váb bá a mi ni má -
li san meg kö ve telt pénz ügyi és gaz da sá gi, va la mint mû sza ki,
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illetve szak mai al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok,
az al kal mas sá got ki zá ró té nye zõk

– az el já rás ban nem le het aján lat te võ, vagy a Kbt. 71. §
(1) be kez dés b) pont ja sze rin ti al vál lal ko zó, aki ese té ben a 
Kbt. 60. § (1) be kez dés, a Kbt. 61. § (1) be kez dés, va la -
mint a Kbt. 62. § (1) be kez dé sé ben fel so rolt ki zá ró okok
fenn áll nak.

Al kal mat lan az aján lat te võ, ha
– Aján lat te võ bank szám lá ján vagy bank szám lá in, 2003. ja -

nu ár 1. után 30 na pot meg ha la dó sor ban ál lás volt,
– Két egy mást kö ve tõ év ben (2002–2003.) az adó zás utá ni

ered mé nye ne ga tív,
– Az el múlt 3 év ben nem ren del ke zik az aján lat te võ vagy a

Kbt. 71. § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti al vál lal ko zó ja
leg alább 1 db a be szer zés tár gyá hoz nagy ság ren di leg és
mû sza ki tar tal má ban azo nos össze tett sé gû re fe ren ci á val,

– Aján lat te võ vagy a Kbt. 71. § (1) be kez dés b) pont ja sze -
rin ti al vál lal ko zó ja nem ren del ke zik leg alább 1 fõ a híd -
mér leg ja ví tá sát vég zõ szak em ber rel [Kbt. 67. § (3) be -
kez dés d) pont].

III.2.1.1) Jo gi hely zet (ki zá ró okok) – a meg kö ve telt iga zo -
lá si mód

– Az aján lat te võ nek és a köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t
meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó -
já nak az aján la tá ban nyi lat koz nia kell, hogy nem áll nak
fenn a Kbt. 62. § (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti ki zá ró
okok. A Kbt. 60. §  és a Kbt. 61. § (1) be kez dés sze rin ti ki -
zá ró okok te kin te té ben az aján lat te võ és al vál lal ko zó ja te -
kin te té ben csa tol ni kell a Kbt. 63. § (1)–(3) be kez dés sze -
rin ti iga zo lá so kat.

– Min d az aján lat te võ re, min d a köz be szer zés ér té ké nek
10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál -
lal ko zó(k)ra vo nat ko zó an csa tol ni kell az aján lat té tel ha -
tár ide jét meg elõ zõ 60 nap nál nem ré geb bi kel te zé sû, a
Kbt. 63. § (2) be kez dés sze rin ti iga zo lá so kat.

– A Kbt. 61. § (1) be kez dés d) pont ja sze rin ti ki zá ró té nye zõ 
a Kbt. 63. § (2) be kez dés d) pont já ban fog lal tak sze rint
iga zol ha tó.

III.2.1.2) Pénz ügyi és gaz da sá gi al kal mas ság – a meg kö ve -
telt iga zo lá si mód

– Va la mennyi szám la ve ze tõ bank (pénz in té zet) az aján lat
be nyúj tá sát meg elõ zõ en kelt 30 nap nál nem ré geb bi ere -
de ti, vagy köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett nyi lat ko za ta az aján -
lat te võ fi ze tõ ké pes sé gé nek meg ál la pí tá sá ra az aláb bi tar -
ta lom mal:
– a bank mi ó ta ve ze ti az aján lat te võ szám lá ját,

– az aján lat te võ bank szám lá ján van-e, volt-e 2003. ja nu ár 
1. nap ját kö ve tõ en – leg alább 30 na pot meg ha la dó –
sor ban ál lás, ha igen, mi kor és mennyi ide ig,

– Szám vi te li jog sza bá lyok sze rin ti 2002–2003. évek re vo -
nat ko zó be szá mo ló já nak be nyúj tá sá val.

III.2.1.3) Mû sza ki, illetve szak mai al kal mas ság – a meg kö -
ve telt iga zo lá si mód

Az aján lat te võ és a Kbt. 71. § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti
al vál lal ko zó ja csa tol ja az aláb bi iga zo lá so kat:

– A Kbt. 67. § (3) be kez dé sé nek a) pont ja sze rint az el múlt
3 év leg je len tõ sebb szol gál ta tá sa i nak is mer te té se (leg -
alább az el len szol gál ta tás össze ge, a tel je sí tés ide je, a
szer zõ dést kö tõ má sik fél meg ne ve zé se) a Kbt. 68. §
(1) be kez dés a) és b) pont ja sze rint,

– A Kbt. 67. § (3) be kez dé sé nek d) pont ja sze rint azok nak a
szak em be rek nek (szer ve ze tek nek), il le tõ leg ve ze tõk nek a 
meg ne ve zé sé vel, kép zett sé gük is mer te té sé vel, aki ket be
kí ván von ni a tel je sí tés be, kü lö nö sen azok be mu ta tá sá val, 
akik a mi nõ ség-el len õr zé sért fe le lõ sek.

III.2.1.4) Egyéb in for má ci ók (adott eset ben)

III.3) SZOL GÁL TA TÁS MEG REN DE LÉS RE IRÁ NYU LÓ
SZER ZÕ DÉ SEK RE VO NAT KO ZÓ KÜ LÖN LE GES FEL -
TÉ TE LEK

III.3.1) A szol gál ta tás tel je sí té se egy bi zo nyos fog lal ko zás -
hoz (kép zett ség hez) van-e köt ve?

NEM: X
IGEN: –
Ha igen, a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zés re tör té nõ hi -

vat ko zás: –

III.3.2) A szer ve ze tek nek kö zöl ni ük kell-e a szol gál ta tás tel -
je sí té sé ben sze mé lye sen köz re mû kö dõ ter mé sze tes sze mé lyek
ne vét és kép zett sé gét?

NEM: –
IGEN: X

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA

IV.1.1) A köz be szer zé si tör vény VI. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén

Nyílt: X
Meg hí vá sos: –
Tár gya lá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –

IV.1.2) A köz be szer zé si tör vény VII. fe je ze te sze rin ti el já -
rás ese tén

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Tár gya lá sos: –

IV.1.3) Meg tör tént-e a rész vé tel re je lent ke zõk ki vá lasz tá sa,
meg je lö lé se? (csak tár gya lá sos el já rás ese tén, adott eset ben)

NEM: –
IGEN: –
Ha igen, a rész le tes in for má ci ó kat az Egyéb in for má ci ók kö -

ré ben kell meg ad ni (VI. sza kasz)

IV.1.4) A IV.1.1) pont sze rin ti tár gya lá sos, illetve gyor sí tott 
el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa (adott eset ben): –

IV.1.5) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó ko ráb bi köz zé té tel
(adott eset ben): –

IV.1.5.1) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó elõ ze tes össze sí -
tett tá jé koz ta tó (adott eset ben): –

IV.1.6) Az aján lat té tel re fel hí van dó je lent ke zõk lét szá ma
vagy ke ret szá ma (adott eset ben)

Lét szám:  vagy: mi ni mum  / ma xi mum 

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
(A) A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: X
vagy
(B) Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat: –
B1) A kö vet ke zõ rész szem pon tok és súly szá mok alap ján: – 
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IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám

IV.3.2) A do ku men tá ció be szer zé sé nek fel té te lei 
A do ku men tá ció be szer zé sé nek ha tár ide je: 2004/12/13
(év/hó/nap)
Idõ pont: 10.00 óra
Ár (adott eset ben): 20 000 Ft + áfa
Pénz nem: HUF
A fi ze tés fel té te lei és mód ja: a do ku men tá ció meg vá sár lá sa

tör tén het az aján lat ké rõ Ma gyar Ál lam kincs tár nál ve ze tett
10034002-01455544 szá mú szám lá já ra tör té nõ be fi ze tés sel,
vagy az ellen ér ték sze mé lye sen tör té nõ be fi ze té sé vel az aján la ti 
fel hí vás I.1) pont já ban meg je lölt cí men. A be fi ze té si ok má -
nyon a be fi ze tés jog cí mét („Zá hony, Ár tánd híd mér leg fel újí -
tás”) fe l kell tün tet ni. Az aján lat ké ré si do ku men tá ció el len ér té -
ké nek vissza kö ve te lé sé re a Kbt. 54. § (6) be kez dés ben fog lal ta -
kat ki vé ve nincs le he tõ ség. A do ku men tá ció meg vá sár lá sa az
ér vé nyes aján lat té tel fel té te le. Kö zös aján lat té tel ese tén ele gen -
dõ egy pél dány meg vá sár lá sa.

A do ku men tá ció ren del ke zés re bo csá tá sá nak mód ja: a do ku -
men tá ció, a be fi ze tést iga zo ló ok mány ere de ti pél dá nyá nak be -
mu ta tá sa mel lett át ve he tõ az aján la ti fel hí vás köz zé té te lé nek
nap já tól 2004. de cem ber 13-ig, mun ka na po kon 9.00–10.00 óra
kö zött az aján la ti fel hí vás I.1) pont já ban meg je lölt cí men.

IV.3.3) Az aján lat té te li ha tár idõ vagy a rész vé te li ha tár idõ
(at tól füg gõ en, hogy nyílt, meg hí vá sos vagy tár gya lá sos el já -
rás ra ke rül sor)

2004/12/13-án (év/hó/nap)
Idõ pont: 10.00 óra

IV.3.4) Az aján lat té te li fel hí vás meg kül dé se a ki vá lasz tott je -
lent ke zõk ré szé re (meg hí vá sos és tár gya lá sos el já rás ese tén): –

Ter ve zett dá tum / /  (év/hó/nap)

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aján la tok vagy a 
rész vé te li je lent ke zé sek be nyújt ha tók

Ma gyar

IV.3.6) Az aján la ti kö tött ség mi ni má lis idõ tar ta ma (nyílt el -
já rás ese tén; ki vé ve a köz be szer zé si tör vény 254. §-a, illetve
283. §-a sze rin ti tár gya lás kez de mé nye zé se ese té ben)

20 nap (az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá tól szá mít va)

IV.3.7) Az aján la tok vagy a rész vé te li je lent ke zé sek fel bon -
tá sá nak fel té te lei (at tól füg gõ en, hogy nyílt, meg hí vá sos vagy
tár gya lá sos el já rás ra ke rül sor)

IV.3.7.1) Az aján la tok vagy a rész vé te li je lent ke zé sek fel -
bon tá sán je len lét re jo go sult sze mé lyek

Az aján la tok fel bon tá sá nál a Kbt. 80. § (2) be kez dés ben
meg ha tá ro zott sze mé lyek le het nek je len.

IV.3.7.2) Dá tum, idõ pont, hely
Dá tum: 2004/12/13-án (év/hó/nap)
Idõ pont: 10.00 óra
Hely: 4025 Deb re cen, Hat van u. 45. V. eme let tár gya ló

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X
IGEN: –
A hir det mény kö te le zõ jel le gû.

VI.2) ADOTT ESET BEN KÉR JÜK FEL TÜN TET NI,
HOGY A KÖZ BE SZER ZÉS IS MÉT LÕ DÕ JEL LE GÛ-E
ÉS A TO VÁB BI HIR DET MÉ NYEK KÖZ ZÉ TÉ TE LÉ NEK 
TER VE ZETT IDE JÉT: 
A köz be szer zés nem is mét lõ dõ jel le gû.

VI.3) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: X
IGEN: –
Ha igen, kér jük fel tün tet ni a pro jekt/prog ram ne vét és bár -

mely egyéb hasz nál ha tó hi vat ko zá si ada tot.

VI.4) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK
1) A hi ány pót lás le he tõ sé ge vagy annak ki zá rá sa: a Kbt.

83. § (1)–(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak alap ján hi ány pót -
lá si le he tõ sé get biz to sí t.

2) Nyílt el já rás ese tén az ered mény hir de tés idõ pont ja és a
szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja: 

– ered mény hir de tés az aján la tok fel bon tá sát kö ve tõ 4. nap
11.00 óra.

– szer zõ dés kö tés idõ pont ja: ered mény hir de tést kö ve tõ 6. nap 
11.00 óra

3) A két sza kasz ból ál ló el já rás ese tén a rész vé te li sza kasz
ered mény hir de té si idõ pont ja: –

Egyéb in for má ci ók:
1) Az aján la to kat a cég jegy zés re jo go sul tak ál tal cég sze rû en 

alá ír va, min den ol dalt szig nó val el lát va fo lya ma tos ol dal szá -
mo zás sal, tar ta lom jegy zék kel el lát va, kö tött vagy fû zött for má -
ban 1 ere de ti és 3 má so la ti pél dány ban kell be nyúj ta ni, meg je -
löl ve az ere de ti és má so la ti pél dányt.

2) Az ere de ti és má so la ti ok má nyo kat ket tõs, kü lön-kü lön
jól le zárt cso ma go lás ban kell be nyúj ta ni, „Zá hony, Ár tánd híd -
mér leg fel újí tás” és „Ha tár idõ elõtt fel bon ta ni ti los” fel ira tok -
kal el lát va.

3) A pél dá nyok kö zöt ti eset le ges kü lön bö zõ ség ese tén az
„Ere de ti” jel zés sel el lá tott pél dány te kin ten dõ a hi va ta los aján -
lat nak és ér vé nyes nek.

4) Az aján lat tal kap cso la tos for mai kö ve tel mé nyek az aján -
la ti do ku men tá ci ó ban ke rül nek meg ha tá ro zás ra. Az aján lat nak
tar tal maz nia kell a fel hí vás ban kü lön ki nem emelt egyéb nyi -
lat ko za to kat, iga zo lá so kat és más do ku men tu mo kat, me lye ket
az aján la ti do ku men tá ció fe je ze té ben az aján lat ké rõ elõ ír.

5) Az aján lat be nyúj tá sá nak fel té te le az aján lat ké ré si do ku -
men tá ció át vé te le. A do ku men tá ció át nem ru ház ha tó, köz zé
nem te he tõ.

6) Az aján lat nak tar tal maz nia kell az aján lat te võ és az ál ta la
a köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény -
be ven ni kí vánt al vál lal ko zók aláb bi ira ta it:

– 60 nap nál nem ré geb bi cég ki vo nat ere de ti vagy köz jegy zõ 
ál tal hi te le sí tett má so la ta, va la mint az eset le ges vál to zás -
be jegy zé si ké re lem a cég bí ró ság ér kez te tõ bé lyeg zõ jé vel
el lá tott ere de ti vagy köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett má so la ta,

– cég jegy zés re jo go sult sze mély(ek) alá írá si cím pél dá -
nya(i) (ere de ti vagy köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett má so lat),
az alá írás ra jo go sult sze mé lyek el len õr zé se cél já ból
(Aján lat te võ és al vál lal ko zó kü lön-kü lön csa tol ja).

7) Az aján lat ban meg kell je löl ni a köz be szer zés nek azt a ré -
szét, amellyel össze füg gés ben az aján lat te võ har ma dik sze -
méllyel szer zõ dést fog köt ni e szer ve zet (sze mély) meg ha tá ro -
zá sa nél kül [Kbt. 71. § (1) be kez dés a) pont ja] va la mint azon al -
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vál lal ko zó meg ne ve zé se, aki ket az aján lat te võ a köz be szer zés
ér té ké nek 10%-át meg ha la dó mér ték ben igény be kí ván ven ni
[Kbt. 71. § (1) be kez dés b) pont ja].

8) A Kbt. 56. § (1)–(4) be kez dé sé re te kin tet tel aján la ti do ku -
men tá ci ó val kap cso lat ban az aján lat te võk írás ban az aján lat té -
te li ha tár idõ le jár tát meg elõ zõ 10. na pig kér het nek tá jé koz ta -
tást, illetve te het nek fel kér dé se ket. Az aján lat ké rõ a vá laszt
min den do ku men tá ci ót meg vá sár ló ré szé re az aján lat té te li ha -
tár idõ le jár tát meg elõ zõ 6. na pig írás ban meg ad ja.

9) Az aján lat ké rõ 2004. no vem ber 30-án 11.00 óra kor a zá -
ho nyi ha tár át ke lõn, 2004. de cem ber 1-jén 11.00 óra kor az ár -
tán di ha tár át ke lõn biz to sít ja az aján lat te võk ré szé re a hely szí ni
be já rás le he tõ sé gét. A hely szí ni be já rá son ké szí tett jegy zõ -
köny vet min den aján lat te võ ré szé re meg kül di az aján lat ké rõ.

10) Az aján lat össze ál lí tá sá nak min den költ sé ge az aján lat -
te võt ter he li.

11) Az aján lat ké rõ a nyer tes aján lat te võ vissza lé pé se ese tén
a má so dik leg ked ve zõbb aján la tot te võ vel köt szer zõ dést,
amennyi ben a má so dik leg ked ve zõbb aján lat te võt az ered -
mény hir de tés kor meg ne ve zi.

12) Aján lat te võ nyi lat koz zon ar ra vo nat ko zó an, hogy a do -
ku men tá ci ó ban sze rep lõ szer zõ dé ses fel té te le ket el fo gad ja.

13) Je len aján la ti fel hí vás ban nem sza bá lyo zot tak vo nat ko -
zá sá ban a 2003. évi CXXIX. tör vény – a köz be szer zé sek rõl –
elõ írá sai sze rint kell el jár ni.

14) Az aján lat tar tal maz zon nyi lat ko za tot ar ról, hogy a cég a 
kis- és kö zép vál lal ko zá sok ról szóló 2004. évi XXXIV. tör vény
sze rint mik ro-, kis- vagy kö zép vál lal ko zás nak mi nõ sül-e.

VI.5) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA: 
2004/10/22 (év/hó/nap)

B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CI ÓK

A RÉSZ szá ma: 02
1) Nó menk la tú ra

1.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
50.41.10.00-9
To váb bi tár gyak: –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

2) A rész meg ha tá ro zá sa: 
1. rész tel je sí tés: a zá ho nyi ha tár át ke lõ he lyen a be lé põ ol da li

üzem kép te len híd mér leg ja ví tá sa, is mé telt üzem be he lye zé se és 
hi te le sí té se.

2. rész tel je sí tés: az ár tán di ha tár át ke lõ he lyen a be lé põ ol da li
üzem kép te len híd mér leg ja ví tá sa, is mé telt üzem be he lye zé se és 
hi te le sí té se.

3) Mennyi ség: 
1. rész tel je sí tés: a zá ho nyi ha tár át ke lõ he lyen  1 db  be lé põ ol -

da li üzem kép te len híd mér leg ja ví tá sa, is mé telt üzem be he lye -
zé se és hi te le sí té se.

2. rész tel je sí tés: az ár tán di ha tár át ke lõ he lyen 1 db  be lé põ ol -
da li üzem kép te len híd mér leg ja ví tá sa, is mé telt üzem be he lye -
zé se és hi te le sí té se.

4) El té rõ kez dé si/tel je sí té si ha tár idõ fel tün te té se (adott eset -
ben):

Kez dés / /  (év/hó/nap) /
tel je sí tés / /  (év/hó/nap)

Veresegyház Városi Önkormányzat
ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására

(9155/2004)

Épí té si be ru há zás

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍME
Szer ve zet: Ve res egy ház Vá rosi Ön kor mány zat 
Cím zett: Pol gár mes te ri Hi va tal
Cím: Fõ út 106.
Pos tai irá nyí tó szám: 2112
Vá ros/Köz ség: Ve res egy ház
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 28/385-044
Te le fax: 28/385-180

I.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN
SZE REZ HE TÕK BE
Lásd az A. mel lék le tet

I.3) A DO KU MEN TÁ CIÓ A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN SZE -
REZ HE TÕ BE
Lásd az A. mel lék le tet

I.4) AZ AJÁN LA TO KAT/RÉSZ VÉ TE LI JE LENT KE ZÉ -
SE KET A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL BENYÚJTANI
Lásd az I.1) pont ban

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS

II.1.1) Épí té si be ru há zás ra irá nyuló szer zõ dés
Ki vi te le zés

II.1.2) Áru be szer zés re irá nyuló szer zõ dés tí pu sa: –

II.1.3) Szol gál ta tás meg ren de lés re irá nyuló szer zõ dés tí pu sa: –

II.1.4) Az el já rás ke ret meg ál la po dás meg kö té sé re irá -
nyul-e?

NEM

II.1.5) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt  elne -
vezés:

Utak épí té se.

II.1.6) A szer zõ dés meg ha tá ro zá sa/tár gya
Ve res egy ház Fõ tér kör nyé ki utak épí té se és bur ko lat meg -

erõ sí té sé re vo nat ko zó vál lal ko zói szer zõ dés megkötése.

II.1.7) A tel je sí tés he lye
2112 Ve res egy ház, Fõ út (Hrsz.: 1521., 789/2., 1416/8.,

1416/9., 1149/9., 1097.), Kál vin ut ca (Hrsz.: 1523., 1535.,
1449., 1467.), Pe tõ fi ut ca (Hrsz.: 556/2.), Kö ves ut ca (Hrsz.:
1487.), Kör for ga lom (Hrsz.: 981/41., 9579/4., 1097.).

NUTS-kód: HU102

II.1.8) Nó menk la tú ra

II.1.8.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék 
Fõ tárgy:
45.23.31.20-6
Ki egé szí tõ szó jegy zék: –

II.1.9) Ré szek re tör té nõ aján lat té tel
NEM
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II.1.10) El fo gad ha tók-e vál to za tok (al ter na tív aján la tok)?
NEM

II.2) A SZER ZÕ DÉS SZE RIN TI MENNYI SÉG

II.2.1) Tel jes mennyi ség
Ve res egy ház Fõ tér kör nyé ki utak épí té se és bur ko lat meg -

erõ sí té se a meg le võ ki vi te li ter vek sze rint. Fõ út bur ko lat meg -
erõ sí tés 13 793 m2, kör for gal mi cso mó pont ki épí té se 1922 m2,
Kál vin ut ca út épí tés 3409 m2, Pe tõ fi ut ca bur ko lat meg erõ sí tés
1970 m2, Kö ves ut ca bur ko lat meg erõ sí tés 1050 m2.

II.2.2) Vé te li jog (op ció) Le írá sa és gya kor lá sá nak le het sé -
ges ideje

II.3) A SZER ZÕ DÉS IDÕ TAR TA MA VAGY A BE FE JE -
ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE

Be fe je zés 2005/08/15
(év/hó/nap)

III. SZA KASZ: JO GI, GAZ DA SÁ GI, PÉNZ ÜGYI ÉS
MÛ SZA KI IN FOR MÁ CI ÓK

III.1) A SZER ZÕ DÉS RE VO NAT KO ZÓ FEL TÉ TE LEK

III.1.1) A szer zõ dést biz to sí tó mel lék kö te le zett sé gek

III.1.2) Fõ fi nan szí ro zá si és fi ze té si fel té te lek és/vagy hi vat -
ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi rendelkezésekre

Az aján lat ké rõ elõ le get nem fi zet. Aján lat ké rõ az épí tés el -
len ér té két az aján la ti do ku men tá ci ó ban rög zí tett fel té te lek kel,
aján lat ké rõ ál tal el fo ga dott mû sza ki, pénz ügyi ütem terv nek
meg fe le lõ en, mû sza ki ellen õr ál tal iga zolt szám la alap ján,
30 na pon be lül, át uta lás sal egyen lí ti ki. A vál la lá si díj net tó ér -
té ké nek mi ni mum 5%-á t az aján lat ké rõ a vég szám lá ból vissza -
tart ja a fel me rült ga ran ci á lis munkák befejezéséig, de minimum 
a vállalt garanciális idõtartam végéig.

III.1.3) A kö zös aján la tot te võ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó
gaz da sá gi tár sa ság, illetve jogi személy

A gaz da sá gi tár sa ság lét re ho zá sát aján lat ké rõ nem kö ve te li
meg.

III.2) RÉSZ VÉ TE LI FEL TÉ TE LEK

III.2.1) Az aján lat te võ/rész vé tel re je lent ke zõ sze mé lyes
hely ze té re vo nat ko zó ada tok (ki zá ró okok), to váb bá a mi ni má -
li san meg kö ve telt pénz ügyi és gaz da sá gi, va la mint mû sza ki,
illetve szak mai al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges adatok,
az alkalmasságot kizáró tényezõk

Az el já rás ban nem le het aján lat te võ vagy a köz be szer zés ér -
té ké nek 10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt
alvállalkozó:

– az el já rás ban nem le het aján lat te võ vagy al vál lal ko zó, aki
ese té ben a Kbt. 60. § (1) be kez dés a)–d) és f) pon tok ban
fel so rolt ki zá ró okok fennállnak;

– az el já rás ban nem le het aján lat te võ vagy a köz be szer zés
ér té ké nek 10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni
kí vánt al vál lal ko zó, il le tõ leg a d) pont te kin te té ben al vál -
lal ko zó, aki ese té ben a Kbt. 61. § (1) be kez dés a)–d) pont -
ja i ban felsorolt kizáró okok fennállnak;

– az el já rás ból ki zá rás ra ke rül az az aján lat te võ, aki, il le tõ -
leg aki nek a köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó ja ese té ben a 
Kbt. 62. § (1) be kez dés a)–b) pont ja i ban felsorolt kizáró
okok fennállnak;

– ha a szám la ve ze tõ pénz in té ze te i nek nyi lat ko za tok alap ján 
fo lyó szám lá ju kon volt az el múlt 2 év ben 60 na pot meg ha -
la dó sorban állás;

– ha az aján lat te võ a vizs gált 3 évi (2001–2003.) mér leg sze -
rin ti net tó ár be vé te le éven ként nem ér te el a 200 M Ft-ot;

– ha az aján lat te võ vizs gált 3 év ben (2001–2003.) ki vi te le -
zé si te vé keny sé gé bõl [köz be szer zés tár gya sze rint (út épí -
tés)] nem ren del ke zik 100 M Ft-os nettó árbevétellel;

– a vizs gált idõ szak (2001., 2002., 2003.) bár me lyi ké ben
gaz dál ko dá sa vesz te sé ges volt;

– ha az aján lat te võ vagy al vál lal ko zó az el múlt 5 év ben
(1999., 2000., 2001., 2002., 2003.) nem ren del ke zik leg -
alább 3 db re fe ren cia mun ká val, mely te le pü lé si út épí tés -
rõl szó l és az egyik net tó ér té ke mi ni mum 100 M Ft és ket -
tõ, egyen ként minimum 50 mFt értékû;

– ha az aján lat te võ nem ren del ke zik a köz be szer zés tár gyá -
hoz szük sé ges, út épí tés és bur ko latmeg erõ sí tés re jo go -
sult, ér vé nyes fe le lõs mû sza ki ve ze tõi név jegy zé ki ha tó -
sá gi en ge déllyel rendelkezõ szakemberrel.

III.2.1.1) Jo gi hely zet (ki zá ró okok) – a meg kö ve telt iga zo -
lá si mód

Az el já rás ban nem le het aján lat te võ vagy a köz be szer zés ér -
té ké nek 10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al -
vál lal ko zó, aki nem csatolja:

– aján lat te võ nek és a köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát
meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó -
já nak az aján lat ban a Kbt. 63. § (2)–(3) be kez dé sei sze rint
kell iga zol nia, il le tõ leg nyi lat koz nia, hogy nem tar to zik a
Kbt. 60. § (1) be kez dés a)–f) pont ja i nak, va la mint a Kbt.
61. § (1) be kez dés a)–d) pontjainak hatálya alá;

– aján lat te võ nek és a köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát
meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó -
já nak az aján lat ban nyi lat koz nia kell a Kbt. 62. § (1) be -
kez dés a)–b) pontjaira vonatkozóan.

III.2.1.2) Pénz ügyi és gaz da sá gi al kal mas ság – a meg kö ve -
telt iga zo lá si mód

– az el múlt 3 év re (2001., 2002., 2003.) vo nat ko zó éves be -
szá mo ló juk be csa to lá sá val, könyv vizs gá lói zá ra dék kal
együtt a Kbt. 66. § (1) be kez dés b) pont já ban fog lal tak nak 
meg fe le lõ en, ere de ti vagy köz jegy zõ vel hitelesített má so -
la ti példányban;

– bank i in for má ció va la mennyi szám la ve ze tõ pénz in té zet -
tõl (szám la nyi tás, hi tel- és fi ze tõ ké pes ség, pénz ügyi hely -
zet, pon to san ele get tesz-e fi ze té si kö te le zett sé ge i nek,
szám lá ján az el múlt 2 év ben 60 na pot meg ha la dó sor ban
ál lás elõ for dult-e). [Kbt. 66. § (1) be kez dés a) pontja];

– az elõ zõ 3 évi tel jes for ga lom ról és ugyan ezen idõ szak ban
a köz be szer zés tár gyá nak for gal má ról szóló nyi lat ko za -
tok be csa to lá sá val [Kbt. 66. § (1) be kez dés c) pontja].

III.2.1.3) Mû sza ki, illetve szak mai al kal mas ság – a meg kö -
ve telt iga zo lá si mód

– az elõ zõ 5 év ben (1999., 2000., 2001., 2002., 2003.) vég -
zett ki vi te le zõi re fe ren cia mun ká i nak is mer te té se [a szer -
zõ dést kö tõ má sik fél meg ne ve zé sé vel, te le fon szá má nak
meg adá sá val, a ki vi te le zés ide jé nek (tó l–ig), he lyé nek
(pon tos cím), nagy sá gá nak (m2), tár gyá nak és ér té ké nek
fel tün te té sé vel, a re fe ren ci át iga zo ló le vél lel a Kbt. 68. §
(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen];
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– a Kbt. 67. § (2) be kez dés e) pont ja sze rint: az aján lat te võ
ál tal a tel je sí tés be be von ni kí vánt szak em be rek lét szá ma,
szak mai össze té te le, kép zett sé ge, szak mai gya kor la ta, ki -
emel ve a fõ fog lal ko zá sú dol go zó kat és a mi nõ ség-el len -
õr zé sért fe le lõs sze mé lye ket, alá írt ön élet raj zok, szak mai
ké pe sí té sek, ok le ve lek, bi zo nyít vá nyok, va la mint a név -
jegy zék be vételi határozat másolatainak csatolásával.

III.2.1.4) Egyéb in for má ci ók: –

III.3) SZOL GÁL TA TÁS MEG REN DE LÉS RE IRÁ NYU LÓ
SZER ZÕ DÉ SEK RE VO NAT KO ZÓ KÜ LÖN LE GES FEL -
TÉ TE LEK

III.3.1) A szol gál ta tás tel je sí té se egy bi zo nyos fog lal ko zás -
hoz (kép zett ség hez) van-e köt ve?: –

III.3.2) A szer ve ze tek nek kö zöl ni ük kell-e a szol gál ta tás tel -
je sí té sé ben sze mé lye sen köz re mû kö dõ ter mé sze tes sze mé lyek
ne vét és kép zett sé gét?: –

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA

IV.1.1) A köz be szer zé si tör vény VI. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén

Nyílt: X
Meg hí vá sos: –
Tár gya lá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –

IV.1.2) A köz be szer zé si tör vény VII. fe je ze te sze rin ti el já -
rás ese tén

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Tár gya lá sos: –

IV.1.3) Meg tör tént-e a rész vé tel re je lent ke zõk ki vá lasz tá sa,
meg je lö lé se?: –

IV.1.4) A IV.1.1) pont sze rin ti tár gya lá sos, illetve gyor sí tott 
el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa: –

IV.1.5) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó ko ráb bi köz zé té tel: –

IV.1.5.1) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó elõ ze tes össze sí -
tett tá jé koz ta tó: –

IV.1.6) Az aján lat té tel re fel hí van dó je lent ke zõk lét szá ma
vagy ke ret szá ma: –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
(B) Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat: 
B1) A kö vet ke zõ rész szem pon tok és súly szá mok alap ján
rész szem pon tok súly szá mok
1. aján la ti ár 21
2. a kö te le zõ ga ran cia ide je fe let ti vál la lás 4
3. az elõ írt ké se del mi köt bér fe let ti vál la lás 3
4. tel je sí té si ha tár idõ 2
5. a kö te le zõ ga ran ci á lis vissza tar tás mér té ke 2
6. fi ze té si ha tár idõ (30 na pon túl vál lalt szám -

la ki egyen lí té si ha tár idõ nap jai) 2
7. pénz ügyi ütem terv (szám lá zás ide jé bõl és

ér té ké bõl szá mí tott net tó je len ér ték) 2

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám

IV.3.2) A do ku men tá ció be szer zé sé nek fel té te lei
A do ku men tá ció be szer zé sé nek ha tár ide je: 2004/12/14
(év/hó/nap)

Idõ pont: 10.00 óra, mun ka na po kon, 9.00–12.00 óra, az aján -
lat té te li ha tár idõ le jár tá nak nap ján 10.00 óra.

Ár (adott eset ben): 80 000 Ft + áfa, az az egy száz ezer
Pénz nem: fo rint
A fi ze tés fel té te lei és mód ja: kész pénz be fi ze tés sel.
A do ku men tá ció ren del ke zés re bo csá tá sá nak mód ja: a do ku -

men tá ció át ve he tõ az A. mel lék let 1.3) pont já ban meg ha tá ro -
zott helyen.

IV.3.3) Az aján lat té te li vagy a rész vé te li ha tár idõ
2004/12/14 (év/hó/nap)
Idõ pont: 10.00 óra

IV.3.4) Az aján lat té te li fel hí vás meg kül dé se a ki vá lasz tott
je lent ke zõk részére: –

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aján la tok be -
nyújt ha tók

Ma gyar

IV.3.6) Az aján la ti kö tött ség mi ni má lis idõ tar ta ma
2005/02/11-ig (év/hó/nap)

IV.3.7) Az aján la tok vagy a rész vé te li je lent ke zé sek fel bon -
tá sá nak feltételei

IV.3.7.1) Az aján la tok vagy a rész vé te li je lent ke zé sek fel -
bon tá sán je len lét re jo go sult személyek

Aján lat te võk, aján lat ké rõ kép vi se lõi, va la mint az ál ta luk
meg hí vott sze mé lyek, va la mint a VÁ TI Kht. és a PE MÁK Kht.
képviselõi.

IV.3.7.2) Dá tum, idõ pont, hely
Dá tum: 2004/12/14 (év/hó/nap)
Idõ pont: 10.00 óra
Hely: Ve res egy ház Vá ros Pol gár mes te ri Hi va ta la, 2112 Ve -

res egy ház, Fõ út 106.

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM

VI.2) ADOTT ESET BEN KÉR JÜK FEL TÜN TET NI,
HOGY A KÖZ BE SZER ZÉS IS MÉT LÕ DÕ JEL LE GÛ-E
ÉS A TO VÁB BI HIR DET MÉ NYEK KÖZ ZÉ TÉ TE LÉ NEK 
TERVEZETT IDEJÉT: –

VI.3) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
IGEN, HU2002/000-315.01.06 sz. „In teg rált he lyi fej lesz té -

si ak ci ók ösz tön zé se” cí mû PHA RE-prog ram.

VI.4) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK
1) A hi ány pót lás le he tõ sé gét a ki író ki zár ja.
2) Nyílt el já rás ese tén az ered mény hir de tés idõ pont ja: 2005. 

ja nu ár 11., 10.00 óra; és a szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja
2005. ja nu ár 19., 10.00 óra.

3) Kon zul tá ció idõ pont ja: 2004. no vem ber 25.
Idõ pont: 10.00 óra.
He lye: Ve res egy ház Vá ros Pol gár mes te ri Hi va ta la, 2112 Ve -

res egy ház, Fõ út 106.
4) Az aján la ti do ku men tá ció meg vá sár lá sa az el já rás ban va -

ló rész vé tel fel té te le. A do ku men tá ció más ra át nem ruházható.
5) Az aján la ti biz to sí ték összeg sze rû en meg ha tá ro zott ér té ke:

1 000 000 Ft, az az egy mil lió fo rint. Az aján la ti biz to sí ték nyúj tá -
sá nak fel té te lei: az aján la ti biz to sí té kot az aján lat té te li ha tár idõ
le jár tá ig „Fõ tér kör nyé ki utak” köz le mény fel tün te té sé vel, az
aján lat ké rõ az OTP-nél ve ze tett 11742049-15391676- 10040007 
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szá mú szám lá já ra kell be fi zet ni vagy át utal ni. Át uta lás ese tén ak -
kor ér vé nyes az aján la ti biz to sí ték, ha az aján lat ké rõ szám lá ján
az aján la ti biz to sí ték tel jes össze ge leg ké sõbb az aján la tok be -
nyúj tá sá nak ha tár ide jé ig jó vá írás ra ke rül. Az aján la ti biz to sí ték a 
Kbt. 59. § (2) be kez dé sé nek meg fe le lõ en tel je sít he tõ. Az át uta lás 
meg tör tén té rõl szóló bank i iga zo lást vagy ere de ti bank ga ran -
cia-nyi lat ko za tot, vagy a biz to sí tá si szer zõ dés alap ján ki ál lí tott –
kész fi ze tõ ke zes ség vál la lást tar tal ma zó – kö te lez vényt az aján -
lat hoz kell mel lé kel ni. A ga ran cia vál la ló nyi lat ko zat ban a bank
az aján lat te võ he lyett az aján lat ké rõ ja vá ra 1 000 000 Ft, az az
egy mil lió fo rint biz to sí té ki összeg min den fel té tel és ki fo gás nél -
kül meg fi ze té sé re vál lal kö te le zett sé gét ar ra az eset re, ha a nyer -
tes sé nyil vá ní tott aján lat te võ ér dek kö ré ben fel me rült ok ból a
szer zõ dés kö tés meg hi ú sul na. Az aján la ti biz to sí ték nak az aján la -
ti kö tött ség le jár tá nak idõ pont já ig kell ér vény ben ma rad nia.
A nyer tes aján lat te võ, va la mint a – 91. § (2) be kez dé se sze rin ti
eset ben – a má so dik leg ked ve zõbb aján la tot te võ ré szé re a szer -
zõ dés kö tést kö ve tõ 10 na pon be lül, ka mat men te sen ke rül vissza -
uta lás ra. A nem nyer tes aján lat te võ nek az aján lat ké rõ az aján la ti
biz to sí té kot a Kbt. 59. § (5) be kez dé sé ben fog lalt rendelkezések
szerint fizeti vissza.

6) A gaz da sá gi tár sa ság lét re ho zá sát aján lat ké rõ nem kö ve -
te li meg, de kö zös aján lat adás kor a ge ne rál ki vi te le zõt meg kell
nevezni.

7) Aján lat te võ nek az aján la tá ban nyi lat koz nia kell a Kbt.
70. § (1) be kez dé sé ben, és a Kbt. 71. § (1) be kez dés a)–b) pont -
ja i ban, va la mint (3) be kez dé sé ben fog lal tak ra vonatkozóan.

8) Az aján lat te võ nek és a köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t
meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó já nak
a cég ki vo na tá val, vál lal ko zói iga zol vá nyá val kell iga zol ni a
köz be szer zés tár gya sze rin ti te vé keny ség vég zé sé re va ló jo go -
sult sá gát. Amennyi ben meg ál la pít ha tó, hogy az aján lat te võ
nem jo go sult a je len köz be szer zés tárgya szerinti tevékenység
végzésére, úgy ajánlata érvénytelen.

9) Az aján lat hoz csa tol ni kell a je len el já rás vo nat ko zá sá ban 
alá ír ni jo go sult(ak) alá írá si cím pél dá nyát, és a 30 nap nál nem
ré geb bi cég ki vo na tot, amely ere de ti vagy köz jegy zõ vel hi te le -
sí tett másolatú legyen.

10) Az aján la tok ér té ke lé se so rán ad ha tó pont szám rész -
szem pon ton ként 0–10. Az egyes rész szem pon tok nál a leg jobb
aján lat a ma xi mum pont szá mot, a leg rosszabb aján lat a mi ni -
mum pont szá mot, a töb bi pont szám ki szá mí tá sa lieárisan tör té -
nik.

11) Aján lat ké rõ az el já rás nyer te sé vel, annak vissza lé pé se
ese tén a má so dik leg ked ve zõbb nek mi nõ sí tett aján lat te võ vel
kö t szer zõ dést, ha az aján lat ké rõ ered mény hir de tés kor a má so -
dik leg ked ve zõbb nek minõsített ajánlattevõt is meghatározza.

12) A szer zõ dés alá írá sa kor 10 mil lió Ft tel je sí té si biz to sí ték 
le kö té sé nek iga zo lá sát mel lé kel ni kell, mely nek elõ ze tes banki
vál la lá sát az aján lat hoz csa tol ni kell. A lekötés határideje:
2005/03/31.

13) Aján lat te võ nek ér vé nyes tel jes kö rû fe le lõs ség biz to sí -
tás sal kell ren del kez nie, mely nek iga zo lá sát a pá lyá zat hoz csa -
tol ni kell.

14) Az aján la tok össze ál lí tá sá val és be nyúj tá sá val kap cso -
lat ban fel me rü lõ összes költ ség az aján lat te võt terheli.

15) Az aján la tok be nyúj tá sa: az aján la to kat cég sze rû en alá -
ír va, 4 pél dány ban (1 ere de ti, 3 má so lat), zárt cso ma go lás ban,
fo lya ma tos lap szá mo zás sal, tar ta lom jegy zék kel el lát va, „Ve -
res egy ház Fõ tér kör nyé ki utak” fel irat tal kell be nyúj ta ni. Az

aján lat fe dõ lap ján fe l kell tün tet ni az „ere de ti” vagy „má so lat”
fel ira tot. Az ol da la kat egy be fûz ve kell egy más hoz rög zí te ni, és
min den ol dalt az aján lat te võ ré szé rõl alá írás ra jo go sult sze -
mély(ek), vagy meg ha tal ma zás csatolásával annak meg ha tal -
ma zott já nak kézjegyével kell hitelesíteni.

16) Aján lat ké rõ fel hív ja a fi gyel met, hogy a pro jekt a
HU2002/000-315.01.06-KM/11-2 szá mú PHA RE-szer zõ dés
ke re té ben va ló sul meg, így a Kbt. 88. § (3) be kez dés b) pont ját,
va la mint a 48. § (2)–(3) be kez dé se it az aján lat té tel kor fi gye -
lem be kell venni.

17) Min den egyéb in for má ci ót az aján la ti do ku men tá ció és
annak mû sza ki le írá sai tartalmaznak.

18) Az el nyert PHA RE-tá mo ga tás kap csán aján lat ké rõ sza -
bad idõs és in no vá ci ós köz pont, va la mint dísz tér épí tés re vo nat -
ko zó köz be szer zé si el já rá so kat is indít jelen eljárás mellett.

VI.5) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2004/10/22 (év/hó/nap)

A. MEL LÉK LET

1.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN 
SZE REZ HE TÕK BE
Szer ve zet: Csí ki és Tár sa Kkt.
Cím zett: Csí ki Gá bor
Cím: Fé nyes li get sé tány 2.
Pos tai irá nyí tó szám: 2081
Vá ros/Köz ség: Pi lis csa ba-Klo tild li get
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 26/375-095
Te le fax: 26/375-095
E-ma il: csi ky.kkt.@axe le ro.hu

1.3) A DO KU MEN TÁ CIÓ A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN SZE -
REZ HE TÕ BE
Lásd 1.2) pont.

Veresegyház Városi Önkormányzat
ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására

(9465/2004)

Épí té si be ru há zás

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍME
Szer ve zet: Ve res egy ház Vá rosi Ön kor mány za t
Cím zett: Pol gár mes te ri Hi va tal
Cím: Fõ út 106.
Pos tai irá nyí tó szám: 2112
Vá ros/Köz ség: Ve res egy ház
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 28/385-044
Te le fax: 28/385-180

I.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN
SZE REZ HE TÕK BE
Lásd az A. mel lék le tet
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I.3) A DO KU MEN TÁ CIÓ A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN SZE -
REZ HE TÕ BE
Lásd az A. mel lék le tet

I.4) AZ AJÁN LA TO KAT/RÉSZ VÉ TE LI JE LENT KE ZÉ -
SE KET A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL BENYÚJTANI
Lásd az I.1) pont ban

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS

II.1.1) Épí té si be ru há zás ra irá nyuló szer zõ dés:
Ki vi te le zés

II.1.2) Áru be szer zés re irá nyuló szer zõ dés tí pu sa: –

II.1.3) Szol gál ta tás meg ren de lés re irá nyuló szer zõ dés tí pu sa: –

II.1.4) Az el já rás ke ret meg ál la po dás meg kö té sé re irá -
nyul-e?

NEM

II.1.5) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés
Fõ tér épí té se

II.1.6) A szer zõ dés meg ha tá ro zá sa/tár gya 
Ve res egy ház, Fõ tér dísz bur ko lat és kert épí tés meg va ló sí tá -

sá ra vál lal ko zá si szer zõ dés megkötése

II.1.7) A tel je sí tés he lye: 
2112 Ve res egy ház, Fõ tér 
Hrsz.: 1466/3
NUTS-kód: HU102

II.1.8) Nó menk la tú ra

II.1.8.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék 
Fõ tárgy: 
45.23.32.53-7
To váb bi tár gyak: 
77.30.00.00-3
45.23.32.93-9

II.1.9) Ré szek re tör té nõ aján lat té tel
NEM

II.1.10) El fo gad ha tók-e vál to za tok (al ter na tív aján la tok)?
NEM

II.2) A SZER ZÕ DÉS SZE RIN TI MENNYI SÉG

II.2.1) Tel jes mennyi ség 
Ve res egy ház Fõ tér ki ala kí tá sa tér bur ko lás sal, kert épí tés sel,

köz té ri bú to rok el he lye zé sé vel kap cso ló dó köz mû épí té si mun -
kák kal 5880 m2-en a meg lé võ kiviteli tervek szerint.

II.2.2) Vé te li jog (op ció) Le írá sa és gya kor lá sá nak le het sé -
ges: –

II.3) A SZER ZÕ DÉS IDÕ TAR TA MA VAGY A BE FE JE -
ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE
be fe je zés 2005/09/15 (év/hó/nap)

III. SZA KASZ: JO GI, GAZ DA SÁ GI, PÉNZ ÜGYI ÉS
MÛ SZA KI IN FOR MÁ CI ÓK

III.1) A SZER ZÕ DÉS RE VO NAT KO ZÓ FEL TÉ TE LEK

III.1.1) A szer zõ dést biz to sí tó mel lék kö te le zett sé gek 

III.1.2) Fõ fi nan szí ro zá si és fi ze té si fel té te lek és/vagy hi vat -
ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi rendelkezésekre

Az aján lat ké rõ elõ le get nem fi zet. Aján lat ké rõ az épí tés el -
len ér té két az aján la ti do ku men tá ci ó ban rög zí tett fel té te lek kel,

aján lat ké rõ ál tal el fo ga dott mû sza ki, pénz ügyi ütem terv nek
meg fe le lõ en, mû sza ki ellen õr ál tal iga zolt szám la alap ján,
30 na pon be lül, át uta lás sal egyen lí ti ki. A vál la lá si díj net tó ér -
té ké nek mi ni mum 5%-á t az aján lat ké rõ a vég szám lá ból vissza -
tart ja a fel me rült ga ran ci á lis munkák befejezéséig, de minimum 
a vállalt garanciális idõtartam végéig.

III.1.3) A kö zös aján la tot te võ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó
gaz da sá gi tár sa ság, illetve jogi személy 

A gaz da sá gi tár sa ság lét re ho zá sát aján lat ké rõ nem kö ve te li
meg.

III.2) RÉSZ VÉ TE LI FEL TÉ TE LEK

III.2.1) Az aján lat te võ/rész vé tel re je lent ke zõ sze mé lyes
hely ze té re vo nat ko zó ada tok (ki zá ró okok), to váb bá a mi ni má -
li san meg kö ve telt pénz ügyi és gaz da sá gi, va la mint mû sza ki,
illetve szak mai al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges adatok,
az alkalmasságot kizáró tényezõk

Az el já rás ban nem le het aján lat te võ vagy a köz be szer zés ér -
té ké nek 10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt
alvállalkozó:

– az el já rás ban nem le het aján lat te võ vagy al vál lal ko zó, aki
ese té ben a Kbt. 60. § (1) be kez dés a)–d) és f) pon tok ban
fel so rolt ki zá ró okok fenn áll nak,

– az el já rás ban nem le het aján lat te võ vagy a köz be szer zés
ér té ké nek 10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni
kí vánt al vál lal ko zó, il le tõ leg a d) pont te kin te té ben al vál -
lal ko zó, aki ese té ben a Kbt. 61. § (1) be kez dés a)–b pont -
ja i ban fel so rolt ki zá ró okok fenn áll nak,

– az el já rás ból ki zá rás ra ke rül az az aján lat te võ, aki il le tõ leg 
aki nek a köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t meg ha la dó mér -
ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó ja ese té ben a
Kbt. 62. § (1) be kez dés a)–b) pon tok ban fel so rolt ki zá ró
okok fenn áll nak,

– ha a szám la ve ze tõ pénz in té ze te i nek nyi lat ko za tok alap ján 
fo lyó szám lá ju kon az el múlt 2 év ben 30 na pot meg ha la dó
sor ban ál lás,

– ha az aján lat te võ vizs gált 3 évi (2001–2003.) mér leg sze -
rin ti net tó ár be vé te le éven ként nem ér te el a 80 M Ft-ot,

– a vizs gált idõ szak (2001., 2002., 2003.) bár me lyi ké ben
gaz dál ko dá sa vesz te sé ges volt,

– ha az aján lat te võ a vizs gált 3 év ben (2001–2003.) ki vi te -
le zé si te vé keny sé gé bõl [köz be szer zés tár gya sze rin ti (tér -
bur ko lás és kert épí tés)] nem ren del ke zik 20 M Ft-os net tó
ár be vé tel lel,

– ha az aján lat te võ vagy al vál lal ko zó az el múlt 5 év ben
(1999., 2000., 2001., 2002., 2003.) nem ren del ke zik leg -
alább 3 db re fe ren cia mun ká val, mely ben tér bur ko lás és
kert épí tés egy aránt sze re pelt és az egyik ér té ke mi ni mum
30 M Ft és ket tõ, egyen ként mi ni mum 10 M Ft ér té kû,

– ha az aján lat te võ nem ren del ke zik a köz be szer zés tár gyá -
ra vo nat ko zó an, tér bur ko lá si és kert épí té si mun kák ra jo -
go sult, ér vé nyes fe le lõs mû sza ki név jegy zé ki ha tó sá gi en -
ge déllyel ren del ke zõ szak em ber rel.

III.2.1.1) Jo gi hely zet (ki zá ró okok) – a meg kö ve telt iga zo -
lá si mód

– aján lat te võ nek és a köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t meg -
ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó já nak 
az aján lat ban a Kbt. 63. § (2)–(3) be kez dés sze rint kell
iga zol nia, il le tõ leg nyi lat koz nia, hogy nem tar to zik a Kbt.
60. § (1) be kez dés a)–f) pont ja i nak, va la mint a Kbt. 61. §
(1) be kez dés a)–d) pont ja i nak ha tá lya alá,
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– aján lat te võ nek és a köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t meg -
ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó já nak 
az aján la tá ban nyi lat koz nia kell a Kbt. 62. § (1) be kez dés
a)–b) pontjaira vonatkozóan.

III.2.1.2) Pénz ügyi és gaz da sá gi al kal mas ság – a meg kö ve -
telt iga zo lá si mód

– az el múlt 3 év re (2001., 2002., 2003.) vo nat ko zó éves be -
szá mo ló juk be csa to lá sá val, könyv vizs gá lói zá ra dék kal
együtt a Kbt. 66. § (1) be kez dés b) pont já ban fog lal tak nak 
meg fe le lõ en, ere de ti vagy köz jegy zõ vel hitelesített má so -
la ti példányban,

– bank i in for má ció va la mennyi szám la ve ze tõ pénz in té zet -
tõl (szám la nyi tás, hi tel- és fi ze tõ ké pes ség, pénz ügyi hely -
zet, pon to san ele get tesz-e fi ze té si kö te le zett sé ge i nek,
szám lá ján 30 na pot meg ha la dó sor ban ál lás elõ for dult-e.
[Kbt. 66. § (1) be kez dés a) pont]

– az elõ zõ 3 évi tel jes for ga lom ról és ugyan ezen idõ szak ban
a köz be szer zés tár gyá nak for gal má ról szóló nyi lat ko za -
tok be csa to lá sá val [Kbt. 66. § (1) be kez dés c) pont].

III.2.1.3) Mû sza ki, illetve szak mai al kal mas ság – a meg kö -
ve telt iga zo lá si mód

– az elõ zõ 5 év ben (1999., 2000., 2001., 2002., 2003.) vég zett 
ki vi te le zõi re fe ren cia mun ká i nak is mer te té se (fény ké pek -
kel, a szer zõ dést kö tõ má sik fél meg ne ve zé sé vel, te le fon -
szá má nak meg adá sá val, a ki vi te le zés ide jé nek (tól–ig), he -
lyé nek (pon tos cím), nagy sá gá nak (m2) tár gyá nak és ér té -
ké nek fel tün te té sé vel, a re fe ren ci át iga zo ló le vél lel a Kbt.
68. § (2) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg fe le lõ en)

– a Kbt. 67. § (2) be kez dés e) pont ja sze rint: az aján lat te võ
ál tal a tel je sí tés be be von ni kí vánt szak em be rek lét szá ma,
szak mai össze té te le, kép zett sé ge, szak mai gya kor la ta, ki -
emel ve a fõ fog lal ko zá sú dol go zó kat és a mi nõ ség-el len -
õr zé sért felelõs személyeket.

III.2.1.4) Egyéb in for má ci ók: –

III.3) SZOL GÁL TA TÁS MEG REN DE LÉS RE IRÁ NYU LÓ
SZER ZÕ DÉ SEK RE VO NAT KO ZÓ KÜ LÖN LE GES FEL -
TÉ TE LEK

III.3.1) A szol gál ta tás tel je sí té se egy bi zo nyos fog lal ko zás -
hoz (kép zett ség hez) van-e kötve? –

III.3.2) A szer ve ze tek nek kö zöl ni ük kell-e a szol gál ta tás tel -
je sí té sé ben sze mé lye sen köz re mû kö dõ ter mé sze tes sze mé lyek
nevét és képzettségét? –

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA

IV.1.1) A köz be szer zé si tör vény VI. fe je ze te sze rin ti el já rás
esetén

Nyílt: X
Meg hí vá sos: –
Tár gya lá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –

IV.1.2) A köz be szer zé si tör vény VII. fe je ze te sze rin ti el já rás 
esetén: –

IV.1.3) Meg tör tént-e a rész vé tel re je lent ke zõk ki vá lasz tá sa,
meg je lö lé se? –

IV.1.4) A IV.1.1) pont sze rin ti tár gya lá sos, illetve gyor sí tott
el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa: –

IV.1.5) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó ko ráb bi köz zé té tel: –

IV.1.5.1) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó elõ ze tes össze sí -
tett tá jé koz ta tó: –

IV.1.6) Az aján lat té tel re fel hí van dó je lent ke zõk lét szá ma
vagy ke ret szá ma: –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
(B) Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat
B1) A kö vet ke zõ rész szem pon tok és súly szá mok alap ján 
rész szem pon tok súly szá mok
1. aján la ti ár 22
2. a kö te le zõ ga ran cia ide je fe let ti vál la lás 4
3. az elõ írt ké se del mi köt bér fe let ti vál la lás 3
4. tel je sí té si ha tár idõ 2
5. a kö te le zõ ga ran ci á lis vissza tar tás mér té ke 2
6. pénz ügyi ütem terv (szám lá zás ide jé bõl és

ér té ké bõl szá mí tott net tó je len ér ték) 2
7. fi ze té si ha tár idõ (30 na pon túl vál lalt szám -

la ki egyen lí té si ha tár idõ nap jai) 2

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám

IV.3.2) A do ku men tá ció be szer zé sé nek fel té te lei 
A do ku men tá ció be szer zé sé nek ha tár ide je: 2004/12/14
(év/hó/nap)
Idõ pont: 11.00 mun ka na po kon 9.00–12.00, az aján lat té te li

ha tár idõ le jár tá nak nap ján 2004/12/14-én 9.00–11.00-ig
Ár: 80 000 Ft + áfa, az az egy száz ezer
Pénz nem: fo rint 
A fi ze tés fel té te lei és mód ja: az át vé tel hely szí nén, kész pénz -

be fi ze tés sel.
A do ku men tá ció ren del ke zés re bo csá tá sá nak mód ja: a do ku -

men tá ció át ve he tõ az A. mel lék let 1.3. pont já ban meg ha tá ro -
zott helyen.

IV.3.3) Az aján lat té te li ha tár idõ vagy a rész vé te li ha tár idõ
2004/12/14 (év/hó/nap)
Idõ pont: 11.00 óra

IV.3.4) Az aján lat té te li fel hí vás meg kül dé se a ki vá lasz tott
je lent ke zõk részére: –

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aján la tok be -
nyújt ha tók

Ma gyar

IV.3.6) Az aján la ti kö tött ség mi ni má lis idõ tar ta ma 
2005/02/11

IV.3.7) Az aján la tok vagy a rész vé te li je lent ke zé sek fel bon -
tá sá nak feltételei 

IV.3.7.1) Az aján la tok vagy a rész vé te li je lent ke zé sek fel -
bon tá sán je len lét re jo go sult személyek

Aján lat te võk, aján lat ké rõ kép vi se lõi, va la mint az ál ta luk
meg hí vott sze mé lyek, és a VÁ TI Kht. képviselõje.

IV.3.7.2) Dá tum, idõ pont, hely
Dá tum: 2004/12/14 (év/hó/nap)
Idõ pont: 11.00 óra
Hely: Ve res egy ház Vá ros Pol gár mes te ri Hi va ta la, 2112 Ve -

res egy há za, Fõ út 106. tanácsterem.

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM
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VI.2) ADOTT ESET BEN KÉR JÜK FEL TÜN TET NI,
HOGY A KÖZ BE SZER ZÉS IS MÉT LÕ DÕ JEL LE GÛ-E
ÉS A TO VÁB BI HIR DET MÉ NYEK KÖZ ZÉ TÉ TE LÉ NEK 
TER VE ZETT IDE JÉT: –

VI.3) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
IGEN, HU 2002/000–313.01.06. sz. „In teg rált he lyi fej lesz -

té si ak ci ók ösz tön zé se” cí mû PHA RE-prog ram

VI.4) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK
1) A hi ány pót lás le he tõ sé gét a ki író ki zár ja.
2) Nyílt el já rás ese tén az ered mény hir de tés idõ pont ja: 2005. 

ja nu ár 11., 11.30, a szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja: 2005.
ja nu ár 19. 11.30.

3) Kon zul tá ció idõ pont ja: 2004. no vem ber 25. Idõ pont:
13.00 óra, he lye: Ve res egy ház Vá ros Pol gár mes te ri Hi va ta la,
2112 Ve res egy ház, Fõ út 106.

4) Az aján la ti do ku men tá ció meg vá sár lá sa az el já rás ban va -
ló rész vé tel fel té te le. a do ku men tá ció más ra át nem ruházható.

5) Aján lat te võ nek az aján la tá ban nyi lat koz nia kell a Kbt.
70. § (1) be kez dé sé ben, és a Kbt. 71. § (1) be kez dés a)–b) pont -
ja i ban, va la mint (3) be kez dé sé ben fog lal tak ra vonatkozóan.

6) Az aján lat te võ nek és a köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t
meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó já nak
a cég ki vo na tá val, vál lal ko zói iga zol vánnyal kell iga zol nia a
köz be szer zés tár gya sze rin ti te vé keny ség vég zé sé re va ló jo go -
sult sá gát. Amennyi ben meg ál la pít ha tó, hogy az aján lat te võ
nem jo go sult a je len köz be szer zés tárgya szerinti tevékenység
végzésére, úgy ajánlata érvénytelen.

7) A gaz da sá gi tár sa ság lét re ho zá sát aján lat ké rõ nem kö ve -
te li meg, de kö zös aján lat adás kor a ge ne rál ki vi te le zõt meg kell
nevezni.

8) Az aján lat hoz csa tol ni kell a je len el já rás vo nat ko zá sá ban 
alá ír ni jo go sult(ak) alá írá si cím pél dá nyát, és a 30 nap nál nem
ré geb bi cégkivonatot.

9) Az aján la tok ér té ke lé se so rán ad ha tó pont szám rész szem -
pon ton ként 0–10. Az egyes rész szem pon tok nál a leg jobb aján -
lat a ma xi mum pont szá mot, a leg rosszabb aján lat a mi ni mum
pont szá mot, a töb bi pont szám ki szá mí tá sa lineárisan történik.

10) Aján lat ké rõ az el já rás nyer te sé vel, annak vissza lé pé se
ese tén a má so dik leg ked ve zõbb nek mi nõ sí tett aján lat te võ vel
kö t szer zõ dést, ha az aján lat ké rõ ered mény hir de tés kor a má so -
dik leg ked ve zõbb nek minõsített ajánlattevõt is meghatározza.

11) A szer zõ dés alá írá sa kor 4 mil lió Ft tel je sí té si biz to sí ték
le kö té sé nek iga zo lá sát mel lé kel ni kell, mely nek elõ ze tes banki
vál la lá sát az aján lat hoz csa tol ni kell. A lekötés határideje:
2005/06/30.

12) Aján lat te võ nek tel jes kö rû fe le lõs ség biz to sí tás sal kell
ren del kez nie, mely nek iga zo lá sát a pá lyá zat hoz csatolni kell.

13) Az aján la ti biz to sí ték összeg sze rû en meg ha tá ro zott ér té -
ke: 1 000 000 Ft, az az egy mil lió fo rint. Az aján la ti biz to sí ték
nyúj tá sá nak fel té te le: az aján la ti biz to sí té kot az aján lat té te li
 határ idõ le jár tá ig „Ve res egy ház Fõ tér ki ala kí tá sa” köz le mény
fel tün te té sé vel, az aján lat ké rõ az OTP-nél ve ze tett 11742049-
15391676-10030008 szá mú szám lá já ra kell be fi zet ni vagy át -
utal ni. Át uta lás ese tén ak kor ér vé nyes az aján la ti biz to sí ték, ha
az aján lat ké rõ szám lá ján az aján la ti biz to sí ték tel jes össze ge leg -
ké sõbb az aján la tok be nyúj tá sá nak ha tár ide jé ig jó vá írás ra ke rül.
Az aján la ti biz to sí ték a Kbt. 59. § (2) be kez dé sé nek meg fe le lõ en

tel je sít he tõ. Az át uta lás meg tör tén té rõl szóló bank i iga zo lást
vagy ere de ti bank ga ran cia nyi lat ko za tot, vagy a biz to sí tá si szer -
zõ dés alap ján ki ál lí tott – kész fi ze tõ ke zes ség vál la lást tar tal ma zó
– kö te lez vényt az aján lat hoz kell mel lé kel ni. A ga ran cia vál la ló
nyi lat ko zat ban a bank az aján lat te võ he lyett az aján lat ké rõ ja vá ra 
1 000 000 Ft, az az egy mil lió fo rint biz to sí té ki összeg min den fel -
té tel és ki fo gás nél kü li meg fi ze té sé re vál lal kö te le zett sé get ar ra
az eset re, ha a nyer tes sé nyil vá ní tott aján lat te võ ér dek kö ré ben
fel me rült ok ból a szer zõ dés kö tés meg hi ú sul na. Az aján la ti biz to -
sí ték nak az aján la ti kö tött ség le jár tá nak idõ pont já ig kell ér vény -
ben ma rad nia. A nyer tes aján lat te võ, va la mint a – Kbt. 91. §
(2) be kez dé se sze rin ti eset ben – a má so dik leg ked ve zõbb aján la -
tot te võ ré szé re a szer zõ dés kö tést kö ve tõ 10 na pon be lül, ka mat -
men te sen ke rül vissza uta lás ra. A nem nyer tes aján lat te võ nek az
aján lat ké rõ az aján la ti biz to sí té kot a Kbt. 59. § (5) be kez dé sé ben
fog lalt rendelkezések szerint fizeti vissza.

14) Az aján la tok össze ál lí tá sá val és be nyúj tá sá val kap cso -
lat ban fel me rü lõ összes költ ség az aján lat te võt terheli.

15) Az aján la tok be nyúj tá sa: az aján la to kat cég sze rû en alá -
ír va, 3 pél dány ban (1 ere de ti, 2 má so lat), zárt cso ma go lás ban,
fo lya ma tos lap szá mo zás sal, tar ta lom jegy zék kel el lát va, „Ve -
res egy ház Fõ tér ki ala kí tá sa” fel irat tal kell be nyúj ta ni. Az aján -
lat fe dõ lap ján fe l kell tün tet ni az „ere de ti” vagy a „má so lat” fel -
ira tot. Az ol da la kat egy be fûz ve kell egy más hoz rög zí te ni, és
min den ol dalt az aján lat te võ ré szé rõl alá írás ra jo go sult sze -
mély(ek), vagy meghatalmazás csatolásával annak meg ha tal -
ma zott já nak kézjegyével kell hitelesíteni.

16) Aján lat ké rõ fel hív ja a fi gyel met, hogy a pro jekt a
HU2002/000–315.01.06–KM/11–1 szá mú PHA RE-szer zõ dés
ke re té ben va ló sul meg, így a Kbt. 88. § (3) be kez dés b) pont ját,
va la mint a Kbt. 48. § (2)–(3) be kez dé se it az aján lat té tel kor
figyelembe kell venni.

17) Min den egyéb in for má ci ót az aján la ti do ku men tá ció és
annak mû sza ki le írá sai tartalmaznak.

18) Az el nyert PHA RE-tá mo ga tás kap csán ki író út épí tés re
és sza bad idõs és in no vá ci ós köz pont épí tés re vo nat ko zó köz be -
szer zé si el já rá so kat is indít jelen eljárás mellett.

VI.5) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA: 
2004/10/22 (év/hó/nap)

A. MEL LÉK LET

1.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN 
SZE REZ HE TÕK BE
Szer ve zet: Csí ky és Tár sa Kkt.
Cím zett: Csí ky Gá bor
Cím: Fé nyes li get sé tány 2.
Pos tai irá nyí tó szám: 2081
Vá ros/Köz ség: Pi lis csa ba-Klo tild li get
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 26/375-095
Te le fax: 26/375-095
E-ma il: csi ky.kkt@axe le ro.hu
In ter net cím (URL): –

1.3) A DO KU MEN TÁ CIÓ A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN SZE -
REZ HE TÕ BE
Lásd az 1.2) pont ban



EGYÉB KÖZ LE MÉ NYEK

Tá jé koz ta tó az el já rás ered mé nyé rõl

ADAcast Könnyûfémöntöde Kft.
tájékoztatója az eljárás eredményérõl

(9364/2004)

Épí té si be ru há zás: –
Épí té si kon cesszió: –
Áru be szer zés: X
Szol gál ta tás: –

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ
I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍ ME
Szer ve zet: ADA cast Könnyû fém ön tö de Kft.
Cím zett: –
Cím: Vas út u. 1.
Pos tai irá nyí tó szám: 3032
Vá ros/Köz ség: Apc
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 37/585-451
Te le fax: 37/385-172
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA
II.1) A SZER ZÕ DÉS TÍ PU SA
Épí té si be ru há zás: –
Áru be szer zés: X
Szol gál ta tás: –
Épí té si kon cesszió: –
Szol gál ta tá si ka te gó ria: –

II.2) EZ EGY KE RET MEG ÁL LA PO DÁS?
NEM: X
IGEN: –

II.3) NÓ MENK LA TÚ RA

II.3.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV) 
Fõ szó jegy zék 
Fõ tárgy:
29.43.61.00-5
To váb bi tár gyak:
29.43.61.00-5
45.25.22.00-0
29.41.20.00-0
29.43.80.00-8
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.4) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL A SZER ZÕ DÉS HEZ
REN DELT EL NE VE ZÉS

II.5) MEG HA TÁ RO ZÁS (TÁRGY ÉS MENNYI SÉG) 
1. 1 db 100 ton nás hid ra u li kus prés gép;
2. 1 db 30 ton nás hid ra u li kus prés gép;
3. 1 db több fá zi sú mo só, tisz tí tó, szá rí tó és au to ma ti kus

anyag to váb bí tó be ren de zés;
4. 1 db egye te mes meg mun ká ló köz pont;
5. 1 db fém meg mun ká ló cél gép.

II.6) TEL JES BE CSÜLT ÉR TÉK (áfa nél kül)
200 260 000 HUF

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA 

IV.1.1) A köz be szer zé si tör vény IV. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén

Nyílt: X
Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –

IV.1.2) A köz be szer zé si tör vény V. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén 

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló/hir det ménnyel meg hir de -

tett tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
A hir det mény faj tá ja 
Aján la ti/Rész vé te li fel hí vás: –
Idõ sza kos elõ ze tes tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

IV.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett 
el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa (adott eset ben)

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: –
vagy:
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat a kö vet ke zõ rész -

szem pon tok és súly szá mok alap ján: X
rész szem pon tok súly szá mok
1. aján la ti ár 30
2. szál lí tá si ha tár idõ 30
3. szerviz meg je le nés gyor sa sá ga 20
4. ga ran cia vál la lá sa idõ tar ta ma 15
5. a fel hasz ná lói do ku men tá ció nyel ve ze te 5

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

V.1)  AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE ÉS A SZER ZÕ DÉS ÉR -
TÉ KE
1. 1 db 100 ton nás hid ra u li kus prés gép

V.1.1) A nyer tes aján lat te võ ne ve és cí me: 

A szer zõ dés szá ma: –
Szer ve zet/Sze mély: Re is GmbH & Co KG.
Cím zett: –
Cím: Wal ter-Re is-Str. 1.
Pos tai irá nyí tó szám: D–63785
Vá ros/Köz ség: Obern burg
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Or szág: Né met or szág
Te le fon: 0 60 22/503 0
Te le fax: 0 60 22/503-110
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül) 

Az el len szol gál ta tás össze ge: 111 130 euró
vagy: a leg ala cso nyabb: – /
a leg ma ga sabb: –
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat. 
Pénz nem: euró

V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás
(adott eset ben): –

V.1)  AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE ÉS A SZER ZÕ DÉS ÉR -
TÉ KE
2. 1 db 30 ton nás hid ra u li kus prés gép

V.1.1) A nyer tes aján lat te võ ne ve és cí me

A szer zõ dés szá ma: –
Szer ve zet/Sze mély: –
Cím zett: –
Cím: –
Pos tai irá nyí tó szám: –
Vá ros/Köz ség: –
Or szág: –
Te le fon: –
Te le fax: –
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül) 

Az el len szol gál ta tás össze ge: –
vagy: a leg ala cso nyabb: – /
a leg ma ga sabb: –
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat. 
Pénz nem: –

V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás
(adott eset ben): –

V.1)  AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE ÉS A SZER ZÕ DÉS ÉR -
TÉ KE
3. 1 db több fá zi sú mo só, tisz tí tó, szá rí tó és au to ma ti kus

anyag to váb bí tó be ren de zés

V.1.1) A nyer tes aján lat te võ ne ve és cí me

A szer zõ dés szá ma: –
Szer ve zet/Sze mély: In dust ria DOH MEN Hun gá ria Kft.
Cím zett: –
Cím: Bocs kai u. 77–79.
Pos tai irá nyí tó szám: 1113
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 365-1091
Te le fax: 365-1092
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül) 

Az el len szol gál ta tás össze ge: 138 920 euró
vagy: a leg ala cso nyabb: – /
a leg ma ga sabb: –
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat. 
Pénz nem: euró

V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás (adott 
eset ben): –

V.1)  AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE ÉS A SZER ZÕ DÉS ÉR -
TÉ KE
4. 1 db egye te mes meg mun ká ló köz pont

V.1.1) A nyer tes aján lat te võ ne ve és cí me

A szer zõ dés szá ma: –
Szer ve zet/Sze mély: In dust ria DOH MEN Hun gá ria Kft.
Cím zett: –
Cím: Bocs kai u. 77–79.
Pos tai irá nyí tó szám: 1113
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 365-1091
Te le fax: 365-1092
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül) 

Az el len szol gál ta tás össze ge: 280 000 euró
vagy: a leg ala cso nyabb: – /
a leg ma ga sabb: –
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat. 
Pénz nem: euró

V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás (adott 
eset ben): –

V.1)  AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE ÉS A SZER ZÕ DÉS ÉR -
TÉ KE
 5. 1 db fém meg mun ká ló cél gép.

V.1.1) A nyer tes aján lat te võ ne ve és cí me

A szer zõ dés szá ma: –
Szer ve zet/Sze mély: –
Cím zett: –
Cím: –
Pos tai irá nyí tó szám: –
Vá ros/Köz ség: –
Or szág: –
Te le fon: –
Te le fax: –
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül) 

Az el len szol gál ta tás össze ge: –
vagy: a leg ala cso nyabb: – /
a leg ma ga sabb: –
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat. 
Pénz nem: –
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V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés tel je sí té sé hez?

NEM: X
IGEN: –
Ha igen, a szer zõ dés al vál lal ko zók, illetve har ma dik sze mé -

lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek vagy ará nyá -
nak (ré szé nek) a meg je lö lé se

Ér ték (áfa nél kül): –
Pénz nem: –
Arány (rész): …%
Nem is mert: –

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me
(adott eset ben)

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X
IGEN: –

VI.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL AZ AK TÁ HOZ REN -
DELT HI VAT KO ZÁ SI SZÁM

VI.3) AZ ERED MÉNY HIR DE TÉS DÁ TU MA (adott eset -
ben)
2004/10/19 (év/hó/nap)

VI.4) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 6

VI.5) A SZER ZÕ DÉST MEG HIR DET TÉK-E AZ EU RÓ -
PAI UNIÓ HI VA TA LOS LAP JÁ BAN?
NEM: –
IGEN: X
Ha igen, ad ja meg a hir det mény re vo nat ko zó hi vat ko zást
A hir det mény szá ma a Hi va ta los La p tar ta lom jegy zé ké ben
2004/S 167-144141
(év/hó/nap) 27/08/2004

VI.6) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: –
IGEN: X
Ha igen, kér jük fel tün tet ni a pro jekt/prog ram ne vét és bár -

mely egyéb hasz nál ha tó hi vat ko zá si ada tot
Gaz da sá gi Ver seny ké pes ség Ope ra tív Prog ram. Kód szám:

GVOP-2004-1.1.1. Tech no ló gi ai kor sze rû sí tés.

VI.7) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK 

1) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja (adott eset ben):
2004/10/28 (év/hó/nap)

2) Ha az el já rás ered mény te len, illetve szer zõ dés kö tés re nem 
ke rül sor, en nek in do ka: –

– a 2. rész te kin te té ben az el já rás ered mény te len, mi vel az
aján lat té te li ha tár idõ ig egyet len aján la tot sem nyúj tot tak
be [Kbt. 92. § a) pont ja];

– az 5. rész te kin te té ben az el já rás ered mény te len, mi vel a
be nyúj tott aján la to kat aján lat ké rõ a Kbt. 88. § (1) be kez -
dés f) pont ja alap ján ér vény te len nek nyil vá ní tot ta.

3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény
96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se:

1. Aján lat te võ: –
2. Aján lat te võ: –

3. Aján lat te võ: mik ro vál lal ko zás
4. Aján lat te võ: mik ro vál lal ko zás
5. Aján lat te võ: –
4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot te võ ne -

ve, cí me és az el len szol gál ta tás össze ge (adott eset ben):
1. –
2. –
3. PE RO AG, Hun nenst ra ße 18, D–86343 Kö nigsb runn,

Né met or szág.
Az el len szol gál ta tás össze ge: 108 030 euró
4. –
5. –
5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján lat té tel

le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján lat szá ma:
1. Re is GmbH & Co KG., Wal ter-Re is-Str. 1., D–63785

Obern burg, Né met or szág. A be nyúj tott rész aján la tok szá ma: 1.
2. –
3. a) PERO AG, Hun nenst ra ße 18, D–86343 Kö nigsb runn,

Né met or szág. A be nyúj tott rész aján la tok szá ma: 1.
b) In dust ria DOH MEN Hun gá ria Kft., 1113 Bu da pest,

Bocs kai u. 77–79. Ma gyar or szág. A be nyúj tott rész aján la tok
szá ma: 1.

4. In dust ria DOH MEN Hun gá ria Kft., 1113 Bu da pest,
Bocs kai u. 77–79. Ma gyar or szág. A be nyúj tott rész aján la tok
szá ma: 1.

5. a) Rabo ma tik Ter me lõ és Ke res ke del mi Kft. 9027 Gyõr,
Kar dán u. 2. Ma gyar or szág. A be nyúj tott rész aján la tok szá ma: 1.

b) Del ta-Tech Mér nö ki Iro da Kft., 2660 Ba las sa gyar mat,
Ipar i Park 5. Ma gyar or szág. A be nyúj tott rész aján la tok szá ma: 1.

6) Az egy sze rû sí tett el já rást meg in dí tó hir det mény köz zé té -
te lé nek nap ja és hi vat ko zás a hir det mény re (adott eset ben): –

7) Az aján lat ké rõ tár gya lás nél kü li vagy tár gya lá sos egy sze -
rû sí tett el já rást al kal ma zott? (adott eset ben): –

8) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett el já -
rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá sá nak
nap ja: –

VI.8) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2004/10/26 (év/hó/nap)

Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó, 
Nyilvántartó és Választási Hivatal

tájékoztatója az eljárás eredményérõl
(9642/2004)

Épí té si be ru há zás: –
Épí té si kon cesszió: –
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: X

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ
I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍ ME
Szer ve zet: Bel ügy mi nisz té ri um Köz pon ti Adat fel dol go zó,
Nyil ván tar tó és Vá lasz tá si Hi va tal
Cím zett: hi va tal ve ze tõ
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Cím: Ba lázs Bé la u. 35.
Pos tai irá nyí tó szám: 1094
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 456-6510
Te le fax: 456-6509
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA
II.1) A SZER ZÕ DÉS TÍ PU SA
Épí té si be ru há zás: –
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: X
Épí té si kon cesszió: –
Szol gál ta tá si ka te gó ria: 7

II.2) EZ EGY KE RET MEG ÁL LA PO DÁS?
NEM: X
IGEN: –

II.3) NÓ MENK LA TÚ RA

II.3.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV) 
Fõ szó jegy zék 
Fõ tárgy:
72.20.00.00-7
To váb bi tár gyak: –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.4) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL A SZER ZÕ DÉS HEZ
REN DELT EL NE VE ZÉS
Vál lal ko zá si szer zõ dés.

II.5) MEG HA TÁ RO ZÁS (TÁRGY ÉS MENNYI SÉG)
Az Or szág gyû lés 46/2004. (V. 18.) szá mú ha tá ro za tá ban el -

ren delt or szá gos nép sza va zás le bo nyo lí tá sá hoz szük sé ges al -
kal ma zá sok rend szer ter vé nek mó do sí tá sa, az al kal ma zá sok
(vá lasz tá si szak rend sze rek) tesz te lé se, a meg lé võ há ló zat hoz és 
rend sze re le mek hez va ló il lesz té se, az al kal ma zá sok üze mel te -
té se és a köz vet le nül kap cso ló dó szol gál ta tá sok nyújtása.

II.6) TEL JES BE CSÜLT ÉR TÉK (áfa nél kül):
170 000 000 Ft

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA 

IV.1.1) A köz be szer zé si tör vény IV. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: X
Egy sze rû sí tett el já rás: –

IV.1.2) A köz be szer zé si tör vény V. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló/hir det ménnyel meg hir de -

tett tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –

A hir det mény faj tá ja 
Aján la ti/Rész vé te li fel hí vás: –
Idõ sza kos elõ ze tes tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

IV.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett 
el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa (adott eset ben)

Az Or szág gyû lés a 46/2004. (V. 18.) szá mú ha tá ro za tá ban
el ren del te or szá gos nép sza va zás le bo nyo lí tá sát. A vá lasz tási el -
já rás ról szóló 1997. évi C. tör vény (to váb bi ak ban: Ve.) 130. §
(2) be kez dé se alap ján az Or szág gyû lés nép sza va zást el ren de lõ
ha tá ro za ta ellen 2004. má jus 24-i, má jus 25-i és má jus 26-i dá -
tum mal ki fo gást nyúj tot tak be az Al kot mány bí ró ság hoz. A ki -
fo gás ról 2004. szep tem ber 28-án, 581/H/2004. szá mon az
Alkot mány bíró ság meg hoz ta el uta sí tó ha tá ro za tát, mely nek ér -
tel mé ben az or szá gos nép sza va zást le kell bo nyo lí ta ni. A köz -
tár sa sá gi elnök a nép sza va zást 2004. ok tó ber 13-án, 2004. de -
cem ber 5-ére tûz te ki. A Ve. sze rint el ké szí ten dõ név jegy zék -
ké szí tés hez szük sé ges üze mel te té si fel ada tokat aján lat te võ nek
2004. ok tó ber 25-tõl kez dõ dõ en el kell kez de ni.

Az or szá gos nép sza va zá si fel ké szü lés hez és le bo nyo lí tás hoz
a be szer zés tár gyát ké pe zõ szol gál ta tá sok el en ged he tet le nül
szük sé ge sek, a be szer zés nyílt, meg hí vá sos vagy hir det mény
köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos el já rá si for má ban a Kbt. ál tal
elõ írt ha tár idõk be tar tá sá val nem bo nyo lít ha tó le, te kin tet tel ar -
ra, hogy a nép sza va zás igaz ga tá si ha tár idõ it és fel ada ta it aján -
lat ké rõ nek a jog sza bá lyi kör nye zet nek és a nép sza va zás dá tu -
má nak meg fe le lõ en tel je sí te nie kell.

Aján lat ké rõ meg íté lé se sze rint – a Kbt. 135. § (1) be kez dé sé -
ben fog lal tak fi gye lem be vé te lé vel – az ál ta la ki vá lasz tott aján -
lat te võ a ko ráb bi vá lasz tá sok, illetve nép sza va zás – 2002. évi
or szág gyû lé si kép vi se lõ vá lasz tás (PIB-140/43/2002), 2002.
évi ön kor mány za ti vá lasz tás (PIB-316/13/2002), 2003. évi
nép sza va zás (EU-20/15/2003), va la mint a 2004. évi euró pai
par la men ti kép vi se lõk vá lasz tá sa (EP-17/20/2004) – so rán
szer zett fej lesz té si jo gai és üze mel te té si ta pasz ta la ta ré vén a
szer zõ dést a rend kí vü li hely zet ál tal meg kí vánt idõ alatt ké pes
tel je sí te ni.

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: X
vagy:
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat a kö vet ke zõ rész -

szem pon tok és súly szá mok alap ján: –

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

V.1)  AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE ÉS A SZER ZÕ DÉS ÉR -
TÉ KE

V.1.1) A nyer tes aján lat te võ ne ve és cí me

A szer zõ dés szá ma: –
Szer ve zet/Sze mély: IDOM 2000 Kon zu lens Szol gál ta tó Rt.
Cím zett: vezé ri gaz ga tó
Cím: Mér nök u. 12–14.
Pos tai irá nyí tó szám: 1119
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 481-6800
Te le fax: 481-6801
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –
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V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül) 

Az el len szol gál ta tás össze ge: 165 600 000 Ft + áfa (25%)
vagy: a leg ala cso nyabb: – /
a leg ma ga sabb: –
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat. 
Pénz nem: HUF

V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás (adott 
eset ben)

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés tel je sí té sé hez?

NEM: –
IGEN: X
Ha igen, a szer zõ dés al vál lal ko zók, illetve har ma dik sze mé -

lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek vagy ará nyá -
nak (ré szé nek) a meg je lö lé se

Ér ték (áfa nél kül): –
Pénz nem: –
Arány (rész): …%
Nem is mert: X

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me
(adott eset ben)

Al vál lal ko zó ne ve: Eu-Soft New Kft.
Al vál lal ko zó cí me: 1118 Bu da pest, Re gõs u. 18.

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X
IGEN: –

VI.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL AZ AK TÁ HOZ REN -
DELT HI VAT KO ZÁ SI SZÁM

VI.3) AZ ERED MÉNY HIR DE TÉS DÁ TU MA (adott eset -
ben)
2004/10/21 (év/hó/nap)

VI.4) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 1

VI.5) A SZER ZÕ DÉST MEG HIR DET TÉK-E AZ EU RÓ -
PAI UNIÓ HI VA TA LOS LAP JÁ BAN?
NEM: X
IGEN: –
Ha igen, ad ja meg a hir det mény re vo nat ko zó hi vat ko zást
A hir det mény szá ma a Hi va ta los La p tar ta lom jegy zé ké ben: 

/S -
(év/hó/nap) / /  

VI.6) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: X
IGEN: –
Ha igen, kér jük fel tün tet ni a pro jekt/prog ram ne vét és bár -

mely egyéb hasz nál ha tó hi vat ko zá si ada tot 

VI.7) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK 

1) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja (adott eset ben):
2004/10/21.

2) Ha az el já rás ered mény te len, illetve szer zõ dés kö tés re nem 
ke rül sor, en nek in do ka: –

3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény
96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se: a nyer tes aján lat -
te võ a Kkvt. ér tel mé ben kis- és kö zép vál lal ko zás nak mi nõ sül.

4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot te võ ne -
ve, cí me és az el len szol gál ta tás össze ge (adott eset ben): –

5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján lat té tel
le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján lat szá ma: IDOM 2000
Kon zu lens, Szol gál ta tó Rt. 1119 Bu da pest, Mér nök u. 12–14.

6) Az egy sze rû sí tett el já rást meg in dí tó hir det mény köz zé té -
te lé nek nap ja és hi vat ko zás a hir det mény re (adott eset ben): –

7) Az aján lat ké rõ tár gya lás nél kü li vagy tár gya lá sos egy sze -
rû sí tett el já rást al kal ma zott? (adott eset ben)

8) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett el já -
rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá sá nak
nap ja: 2004/10/18.

VI.8) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2004/10/26 (év/hó/nap)

Budapest Fõváros XIII. Kerület
Önkormányzata

tájékoztatója az eljárás eredményérõl
(9315/2004)

Épí té si be ru há zás: –
Épí té si kon cesszió: –
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: X
Szol gál ta tá si kon cesszió:–

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ
I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍ ME
Szer ve zet: Bu da pest Fõ vá ros XI II. Kerü let Ön kor mány za ta
Cím zett: –
Cím: Bé ke tér 1.
Pos tai irá nyí tó szám: 1139
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 452-4100, 452-4164
Te le fax: 452-4159
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA
II.1) A SZER ZÕ DÉS TÍ PU SA
Épí té si be ru há zás: –
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: X
Épí té si kon cesszió: –
Szol gál ta tá si ka te gó ria: 12
Szol gál ta tá si kon cesszió: –

II.2) EZ EGY KE RET MEG ÁL LA PO DÁS?
NEM: X
IGEN: –
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II.3) NÓ MENK LA TÚ RA

II.3.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV) 
Fõ szó jegy zék 
Fõ tárgy:
74.00.00.00-9
To váb bi tár gyak:
74.22.20.00-1
74.22.40.00-5
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.4) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL A SZER ZÕ DÉS HEZ
REN DELT EL NE VE ZÉS: –

II.5) MEG HA TÁ RO ZÁS (TÁRGY ÉS MENNYI SÉG)
A szer zõ dés meg ha tá ro zá sa: ter ve zõi-vál lal ko zá si szer zõ dés.
A szer zõ dés tár gya: az aláb bi ak ban fel so rolt mun kák ra vo -

nat ko zó an köz be szer zé si el já rás ra al kal mas ki vi te le zé si terv do -
ku men tá ci ók el ké szí té se az aján lat ké ré si do ku men tá ci ó ban
rész letezettek sze rint:

01. sz. rész cso port: kony ha fel újí tás-kor sze rû sí té se:
1.1. 3. Sz. Össze vont Nap kö zi Ott ho nos Óvo da, Thur zó

u. 6–8.;
1.2. 4. Sz. Nap kö zi Ott ho nos Óvo da, Kár pát u. 25–27.;
1.3. Ma da rász Vik tor Nap kö zi Ott ho nos Óvo da, Ma da rász

V. u. 3.;
1.4. Hu nya di Má tyás Ál ta lá nos Is ko la, Ka ri kás F. u. 3.;
1.5. Idõ sek Klub ja, Új pa lo tai út 14.
02. sz. rész cso port: hom lok za ti nyí lás zá rók cse ré je:

2.1. Gyöngy szem Nap kö zi Ott ho nos Óvo da, Gyön gyö si
stny. 5.;

2.2. 13. Sz. Nap kö zi Ott ho nos Óvo da, Tü zér u. 62.;
2.3. Ber ze vi czy Gi zel la Ál ta lá nos Is ko la, Tü zér u. 56–58.;
2.4. Gyer mek és If jú sá gi Tá bor, Ve len ce;
2.5. Go gol u. 32. sz. alat ti böl csõ de;
2.6. Gyön gyö si stny. 3. sz. alat ti böl csõ de;
2.7. He ge dûs Gy. u. 111. sz. alat ti böl csõ de.
03. sz. rész cso port: vi zes blokk-osz lo pok fel újí tá sa:

3.1. 13. Sz. Nap kö zi Ott ho nos Óvo da, Tü zér u. 62.;
3.2. Csa ta Ut cai Ál ta lá nos Is ko la, Csa ta u. 20.;
3.3. He ge dûs Gé za Ál ta lá nos Is ko la, Fi as tyúk u. 47–49.;
3.4. Gár do nyi Gé za Ál ta lá nos Is ko la, Rad nó ti M. u. 8–10.;
3.5. Ber zse nyi Dá ni el Gim ná zi um, Kár pát u. 49–53.
04. sz. rész cso port: épü let gé pé sze ti mun kák:

4.1. Ber ze vi czy Gi zel la Ál ta lá nos Is ko la, Tü zér u. 56–58.,
víz há ló zat alap ve ze ték cse re;

4.2. Rad nó ti M. u. 35. sz. alat ti tan uszo da hõ köz pont re -
konst ruk ció.

05. sz. rész cso port: tor na te rem fel újí tá sa:
Szá mí tás tech ni kai Ál ta lá nos Is ko la, Gyön gyö si stny. 7., tor -
na te rem.
A szer zõ dés mennyi sé ge: komp lett terv do ku men tá ció 10-10

fény má so la ti pél dány ban; a költ ség ve tés ki írá sát és az épí té sze -
ti terv do ku men tá ci ót (DWG fájl for má tum ban) elekt ro ni kus
adat hor do zón is biz to sí ta ni kell.

II.6) TEL JES BE CSÜLT ÉR TÉK (áfa nél kül)
20 000 E Ft

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA 

IV.1.1) A köz be szer zé si tör vény VI. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén

Nyílt: X

Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –

IV.1.2) A köz be szer zé si tör vény VII. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén 

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló/hir det ménnyel meg hir de -

tett tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
A hir det mény faj tá ja 
Aján la ti/Rész vé te li fel hí vás: –
Idõ sza kos elõ ze tes tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

IV.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett
el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa (adott eset ben): –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: X
vagy:
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat a kö vet ke zõ rész -

szem pon tok és súly szá mok alap ján: –

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

V.1)  AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE ÉS A SZER ZÕ DÉS ÉR -
TÉ KE

V.1.1) A nyer tes aján lat te võ ne ve és cí me: –

A szer zõ dés szá ma: –
Szer ve zet/Sze mély: –
Cím zett: –
Cím: –
Pos tai irá nyí tó szám: –
Vá ros/Köz ség: –
Or szág: –
Te le fon: –
Te le fax: –
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül) 

Az el len szol gál ta tás össze ge: –
vagy: a leg ala cso nyabb: – /
a leg ma ga sabb: –
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat. 
Pénz nem: –

V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás (adott 
eset ben): –

V.1.4) Szol gál ta tá si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás
(adott eset ben): –

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés tel je sí té sé hez?

NEM: –
IGEN: –
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Ha igen, a szer zõ dés al vál lal ko zók, illetve har ma dik sze mé -
lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek vagy ará nyá -
nak (ré szé nek) a meg je lö lé se

Ér ték (áfa nél kül): –
Pénz nem: –
Arány (rész): …%
Nem is mert: –

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me
(adott eset ben): –

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X
IGEN: –

VI.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL AZ AK TÁ HOZ REN -
DELT HI VAT KO ZÁ SI SZÁM: –

VI.3) AZ ERED MÉNY HIR DE TÉS DÁ TU MA (adott eset -
ben)
2004/10/15 (év/hó/nap)

VI.4) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 2

VI.5) A SZER ZÕ DÉS MEG HIR DE TÉ SE A KÖZ BE SZER -
ZÉ SI ÉR TE SÍ TÕ BEN (adott eset ben)
2004. au gusz tus 18-án meg je lent 95. szám, K. É. –

7107/2004, he lyes bí tés 2004. szep tem ber 3-án meg je lent 101.
szám, K. É. – 7602/2004.

VI.6) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: X
IGEN: –
Ha igen, kér jük fel tün tet ni a pro jekt/prog ram ne vét és bár -

mely egyéb hasz nál ha tó hi vat ko zá si ada tot 

VI.7) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK 

1) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja (adott eset ben): –
2) Ha az el já rás ered mény te len, illetve szer zõ dés kö tés re nem 

ke rül sor, en nek in do ka:
A 02. sz. rész cso port ese té ben az el já rás a Kbt. 92. § b) pont ja 

alap ján ered mény te len, mi vel ki zá ró lag ér vény te len aján la to kat 
nyúj tot tak be.

A 01., 03., 04. és 05. sz. rész cso port ese té ben nem ér ke zett
aján lat, ezért a Kbt. 92. § a) pont ja alap ján az el já rás ezen rész e
szin tén ered mény te len.

3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény
96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se: –

4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot te võ ne -
ve, cí me és az el len szol gál ta tás össze ge (adott eset ben): –

5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján lat té tel
le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján lat szá ma

Aján lat te võk ne ve, cí me: mind egyik eset ben Ma gyar or szág
1. STÍ LUS+P Kft., 1038 Bu da pest, Te mes u. 3/A., net tó

aján la ti ár: 2 840 000 Ft;
2. AK RO TÉ RA Kft., 2013 Po máz, Ady E. u. 7.; net tó aján -

la ti ár: 3 660 000 Ft.
Mind két aján lat te võ csak a 02. rész cso port ra (hom lok za ti

nyí lás zá rók cse ré je) nyúj tot ta be aján la tát.
6) Az aján lat ké rõ tár gya lás nél kü li vagy tár gya lá sos egy sze -

rû sí tett el já rást al kal ma zott? (adott eset ben): –

7) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett el já -
rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá sá nak
nap ja: –

8) A köz be sze ré si tör vény 254. §-a vagy 283. §-a sze rin ti
tár gya lás kez de mé nye zé se ese tén a tár gya lás ered mé nye: –

9) Az aján lat ké rõ a köz be szer zé si tör vény 153. §-ának
(1) be kez dé sét al kal maz ta?

NEM: –
IGEN: –

VI.8) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2004/10/20 (év/hó/nap)

Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht.
tájékoztatója az eljárás eredményérõl

(9301/2004)

Szol gál ta tás: X

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ
I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍ ME
Szer ve zet: Edu ca tio Tár sa dal mi Szol gál ta tó
Köz hasz nú Tár sa ság
Cím zett: Ro vó Ti bor ügy ve ze tõ
Cím: Ül lõi út 82/E
Pos tai irá nyí tó szám: 1082
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 477-3108
Te le fax: 477-3136
E-ma il: koz be szer zes@edukht.hu
In ter net cím (URL): –

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA
II.1) A SZER ZÕ DÉS TÍ PU SA
Szol gál ta tás: X
Szol gál ta tá si ka te gó ria: 15

II.2) EZ EGY KE RET MEG ÁL LA PO DÁS?
NEM: X

II.3) NÓ MENK LA TÚ RA

II.3.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV) 
Fõ szó jegy zék 
Fõ tárgy:
78.00.00.00-7
To váb bi tár gyak:
78.10.00.00-8
78.11.00.00-1
78.12.00.00-4
78.21.00.00-2
78.22.00.00-5
78.22.10.00-2
78.24.00.00-1
78.30.00.00-0
78.31.00.00-3
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II.4) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL A SZER ZÕ DÉS HEZ
REN DELT EL NE VE ZÉS
OFI ki ad vá nyok

II.5) MEG HA TÁ RO ZÁS (TÁRGY ÉS MENNYI SÉG)
Az el ké szí ten dõ ki ad vá nyok és mennyi sé gek:
I. rész:
1. Fel sõ ok ta tá si fel vé te li tá jé koz ta tó 2005 – 120 000 pld.;
2. Fel sõ ok ta tá si vizs ga kö ve tel mé nyek 2005 – 25 000 pld.
II. rész:
3. Dok to ri fel vé te li tá jé koz ta tó PhD és DLA kép zés 2005 –

2900 pld.;
4. Mit kí nál a ma gyar fel sõ ok ta tás? 2005 – 7000 pld.;
5. Szak irá nyú to vább kép zé sek 2005 – 3000 pld.;
6. Ran king 2005 – 2500 pld.

II.6) TEL JES BE CSÜLT ÉR TÉK (áfa nél kül)
32 000 000 HUF

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA 

IV.1.1) A köz be szer zé si tör vény VI. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén

Nyílt: X

IV.1.2) A köz be szer zé si tör vény VII. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén: –

A hir det mény faj tá ja 
Aján la ti fel hí vás: X

IV.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett 
el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa: –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat a kö vet ke zõ rész -

szem pon tok és súly szá mok alap ján: X
rész szem pon tok súly szá mok
1. aján la ti ár 60
2. vál lalt ké se del mi köt bér na pok ban 15
3. tel je sí té si ga ran cia vál lalt össze ge 10
4. 30 na pot meg ha la dó fi ze té si ha tár idõ na -

pok ban 15
5. bár mely egyéb, a tel je sí tés hez kap cso ló dó

pénz ügyi ga ran cia 10

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

V.1)  AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE ÉS A SZER ZÕ DÉS ÉR -
TÉ KE

V.1.1) A nyer tes aján lat te võ ne ve és cí me

A szer zõ dés szá ma: –
I. rész
Szer ve zet/Sze mély: Al föl di Nyom da Rt.
Cím zett: Pa ta ki La jos
Cím: Bö ször mé nyi út 6.
Pos tai irá nyí tó szám: 4027
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 52/320-530
Te le fax: 52/320-530
E-ma il: pa ta kil@anyrt.hu
In ter net cím (URL): –

II. rész
Szer ve zet/Sze mély: Al föl di Nyom da Rt.
Cím zett: Pa ta ki La jos
Cím: Bö ször mé nyi út 6.
Pos tai irá nyí tó szám: 4027
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 52/320-530
Te le fax: 52/320-530
E-ma il: pa ta kil@anyrt.hu
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül) 

A sze rõ dés ér té ke:
I. rész: 23 002 382
Pénz nem: HUF
II. rész: 3 351 428
Pénz nem: HUF
Az el len szol gál ta tás össze ge: 
I. rész
a leg ala cso nyabb: 23 002 382 /
a leg ma ga sabb: 25 350 000
Pénz nem: HUF
II. rész
a leg ala cso nyabb: 2 946 900 /
a leg ma ga sabb: 3 521 500
Pénz nem: HUF

V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás: –

V.1.4) Szol gál ta tá si kon cesszió ese té ben: –

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés tel je sí té sé hez?

NEM: X

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me: –

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X

VI.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL AZ AK TÁ HOZ REN -
DELT HI VAT KO ZÁ SI SZÁM
E-04-007

VI.3) AZ ERED MÉNY HIR DE TÉS DÁ TU MA
2004/10/13 (év/hó/nap)

VI.4) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 7

VI.5) A SZER ZÕ DÉS MEG HIR DE TÉ SE A KÖZ BE SZER -
ZÉ SI ÉR TE SÍ TÕ BEN:
2004/08/25, K. É. – 6957/2004

VI.6) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: X

VI.7) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK 

1) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja: 2004/10/22
2) Ha az el já rás ered mény te len, illetve szer zõ dés kö tés re nem 

ke rül sor, en nek in do ka: –
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3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény
96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se: nagy vál la lat.

4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot te võ ne -
ve, cí me és az el len szol gál ta tás össze ge:

I. rész: Gra fi ka Press Nyom da ipa ri Rt. 1101 Bu da pest, Mo -
no ri u. 1–3.; 24 730 000 HUF;

II. rész: Gra fi ka Press Nyom da ipa ri Rt. 1101 Bu da pest, Mo -
no ri u. 1–3.; 2 946 900 HUF

5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján lat té tel
le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján lat szá ma

– Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó Kft. 1085 Bu da pest –
HU, So mo gyi Bé la u. 6. (I–II.);

– Gra fi ka Press Nyom da ipa ri Rt. 1101 Bu da pest – HU, Mo -
no ri u. 1–3. (I–II.);

– Gyo mai Kner Nyom da Rt. 5500 Gyo ma end rõd – HU,
Kos suth u. 10–12. (I–II.);

– Al föl di Nyom da Rt. 4027 Deb re cen – HU, Bö ször mé nyi
út 6. (I–II.).

6) Az aján lat ké rõ tár gya lás nél kü li vagy tár gya lá sos egy sze -
rû sí tett el já rást al kal ma zott? (adott eset ben): –

7) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett el já -
rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá sá nak
nap ja: –

8) A köz be sze ré si tör vény 254. §-a vagy 283. §-a sze rin ti
tár gya lás kez de mé nye zé se ese tén a tár gya lás ered mé nye: –

9) Az aján lat ké rõ a köz be szer zé si tör vény 153. §-ának
(1) be kez dé sét al kal maz ta?

NEM: X

VI.8) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2004/10/28

Fáy András Szakközépiskola, Szakiskola
és Kollégium

tájékoztatója az eljárás eredményérõl
(9135/2004)

Épí té si be ru há zás: –
Épí té si kon cesszió: –
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: X

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ
I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍ ME
Szer ve zet: Fáy And rás Szak kö zép is ko la, Szak is ko la
és Kol lé gi um
Cím zett: –
Cím: Óz di út 39.
Pos tai irá nyí tó szám: 3070
Vá ros/Köz ség: Bá tony te re nye
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 32/353-048
Te le fax: 32/353-048
E-ma il: su li4211@mis kolc.su li net.hu
In ter net cím (URL): www.fay-nba tony.su li net.hu

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA
II.1) A SZER ZÕ DÉS TÍ PU SA
Épí té si be ru há zás: –
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: X
Épí té si kon cesszió: –
Szol gál ta tá si ka te gó ria: 27

II.2) EZ EGY KE RET MEG ÁL LA PO DÁS?
NEM: –
IGEN: –

II.3) NÓ MENK LA TÚ RA

II.3.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV) 
Fõ szó jegy zék 
Fõ tárgy: 
40.30.00.00-5
To váb bi tár gyak: –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.4) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL A SZER ZÕ DÉS HEZ
REN DELT EL NE VE ZÉS: –

II.5) MEG HA TÁ RO ZÁS (TÁRGY ÉS MENNYI SÉG) 
Hõ- és hasz ná la ti me leg víz-ter me lõ és -el osz tó rend sze rek

üze mel te té se (3 év re)

II.6) TEL JES BE CSÜLT ÉR TÉK (áfa nél kül)
15 700 E Ft/év

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA 

IV.1.1) A köz be szer zé si tör vény IV. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: X
Egy sze rû sí tett el já rás: –

IV.1.2) A köz be szer zé si tör vény V. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén 

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló/hir det ménnyel meg hir de -

tett tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
A hir det mény faj tá ja 
Aján la ti/Rész vé te li fel hí vás: X
Idõ sza kos elõ ze tes tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

IV.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett 
el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa (adott eset ben) 

125. § (2) be kez dés c) pont ja sze rint

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: –
vagy:
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat a kö vet ke zõ rész -

szem pon tok és súly szá mok alap ján: X
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V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

V.1)  AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE ÉS A SZER ZÕ DÉS ÉR -
TÉ KE

V.1.1) A nyer tes aján lat te võ ne ve és cí me 

A szer zõ dés szá ma: –
Szer ve zet/Sze mély: –
Cím zett: –
Cím: –
Pos tai irá nyí tó szám: –
Vá ros/Köz ség: –
Or szág: –
Te le fon: –
Te le fax: –
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül) 

Az el len szol gál ta tás össze ge: –
A leg ala cso nyabb: – /
a leg ma ga sabb: –
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat. 
Pénz nem: –

V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás
(adott eset ben): –

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés tel je sí té sé hez?

NEM:  –
IGEN: –
Ha igen, a szer zõ dés al vál lal ko zók, illetve har ma dik sze mé -

lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek vagy ará nyá -
nak (ré szé nek) a meg je lö lé se 

Ér ték (áfa nél kül): –
Pénz nem: –
Arány (rész): …%
Nem is mert: –

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me
(adott eset ben): –

(eb bõl a sza kasz ból szük ség sze rint több pél dány használ -
ható) 

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: –
IGEN: –

VI.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL AZ AK TÁ HOZ REN -
DELT HI VAT KO ZÁ SI SZÁM 

VI.3) AZ ERED MÉNY HIR DE TÉS DÁ TU MA (adott eset -
ben):

/ /  (év/hó/nap)

VI.4) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 

VI.5) A SZER ZÕ DÉST MEG HIR DET TÉK-E AZ EU RÓ -
PAI UNIÓ HI VA TA LOS LAP JÁ BAN?
NEM: –
IGEN: –

Ha igen, ad ja meg a hir det mény re vo nat ko zó hi vat ko zást
A hir det mény szá ma a Hi va ta los La p tar ta lom jegy zé ké ben: 

/S -
(év/hó/nap:) / /  

VI.6) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: –
IGEN: –
Ha igen, kér jük fel tün tet ni a pro jekt/prog ram ne vét és bár -

mely egyéb hasz nál ha tó hi vat ko zá si ada tot 

VI.7) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK 

1) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja (adott eset ben): –
2) Ha az el já rás ered mény te len, illetve szer zõ dés kö tés re nem 

ke rül sor, en nek in do ka: az el já rás azért ered mény te len, mert
aján lat ké rõ az aján lat té te li fel hí vást ha tár idõ ben vissza von ta.

3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény
96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se: –

4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot te võ
ne ve, cí me és az el len szol gál ta tás össze ge (adott eset ben): –

5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján lat té tel
le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján lat szá ma: –

6) Az egy sze rû sí tett el já rást meg in dí tó hir det mény köz zé té -
te lé nek nap ja és hi vat ko zás a hir det mény re (adott eset ben): – 

7) Az aján lat ké rõ tár gya lás nél kü li vagy tár gya lá sos egy sze -
rû sí tett el já rást al kal ma zott? (adott eset ben): – 

8) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett el já -
rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá sá nak
nap ja: 2004/09/10

VI.8) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA 
2004/10/26 (év/hó/nap)

Gyöngyös Város Önkormányzata
tájékoztatója az eljárás eredményérõl

(9144/2004)

Épí té si be ru há zás: –
Épí té si kon cesszió: –
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: X

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ
I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍ ME
Szer ve zet: Gyön gyös Vá ros Ön kor mány za ta
Cím zett: –
Cím: Fõ tér 13.
Pos tai irá nyí tó szám: 3200
Vá ros/Köz ség: Gyön gyös
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 37/510-300
Te le fax: 37/500-160
E-ma il: ba la zsi ne@hi va tal.gyon gyos.hu
In ter net cím (URL): –
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II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA
II.1) A SZER ZÕ DÉS TÍ PU SA
Épí té si be ru há zás: –
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: X
Épí té si kon cesszió: –
Szol gál ta tá si ka te gó ria: 27
Szol gál ta tá si kon cesszió: –

II.2) EZ EGY KE RET MEG ÁL LA PO DÁS?
NEM: X
IGEN: –

II.3) NÓ MENK LA TÚ RA

II.3.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV) 
Fõ szó jegy zék 
Fõ tárgy: 
55.52.40.00-9 közétkeztetés
To váb bi tár gyak: –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.4) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL A SZER ZÕ DÉS HEZ
REN DELT EL NE VE ZÉS
Gyön gyös Vá ros Ön kor mány za ti In téz mé nye i nek köz ét kez -

te té se

II.5) MEG HA TÁ RO ZÁS (TÁRGY, MENNYI SÉG)
Gyön gyös vá ros ok ta tá si intéz mé nye i ben köz ét kez te tés biz -

to sí tá sa

716 fõ 3´-i ét ke zés, 1185 adag egy sze ri ét ke zés

II.6) TEL JES BE CSÜLT ÉR TÉK (áfa nél kül)
140 000 000 Ft

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA 

IV.1.1) A köz be szer zé si tör vény IV. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén

Nyílt: X
Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –

IV.1.2) A köz be szer zé si tör vény V. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén 

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló/hir det ménnyel meg hir de -

tett tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
A hir det mény faj tá ja 
Aján la ti/Rész vé te li fel hí vás: –
Idõ sza kos elõ ze tes tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

IV.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett 
el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa (adott eset ben): – 

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: –
vagy:
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat a kö vet ke zõ rész -

szem pon tok és súly szá mok alap ján 

rész szem pon tok súly szá mok
– aján la ti ár 40
– aján la ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott fi ze té si

fel tét. váll. 10
– fõ zõ kony ha hasz ná la tá ért fi ze ten dõ több let

bér le ti díj váll. 10
– in téz mé nyek ben dol go zó kony hai al kal ma -

zot tak to vább fogl. 3

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

V.1)  AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE ÉS A SZER ZÕ DÉS ÉR -
TÉ KE

V.1.1) A nyer tes aján lat te võ ne ve és cí me 

A szer zõ dés szá ma: –
Szer ve zet/Sze mély: Mát ra Party ’98 Kft.
Cím zett: –
Cím: Csom bor u. 8/1.
Pos tai irá nyí tó szám: 1103
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 37/311-915
Te le fax: –
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül) 

Az el len szol gál ta tás össze ge: álta lá nos isko lák ese té ben: 

1´-i ét ke zés 296 Ft/fõ/nap

3´-i ét ke zés 437 Ft/fõ/nap
Jó zsef At ti la Szak kö zép is ko la, Szak is ko la és Kol lé gi um ese -

té ben:

3´-i ét ke zés 744 Ft/fõ/nap
Az ér ték össze sen: 124 090 000 Ft
A leg ala cso nyabb: – /
a leg ma ga sabb: –
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat. 
A má so dik aján lat te võ aján la ta a Kbt. 88. § (1) be kez dés

e) pont ja alap ján ér vény te len volt.
Pénz nem: HUF

V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás (adott 
eset ben): –

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés tel je sí té sé hez?

NEM:  X
IGEN: –
Ha igen, a szer zõ dés al vál lal ko zók, illetve har ma dik sze mé -

lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek vagy ará nyá -
nak (ré szé nek) a meg je lö lé se 

Ér ték (áfa nél kül): –
Pénz nem: –
Arány (rész): …%
Nem is mert: –

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me
(adott eset ben): –

(eb bõl a sza kasz ból szük ség sze rint több pél dány hasz nál ha tó)
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VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X
IGEN: –

VI.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL AZ AK TÁ HOZ REN -
DELT HI VAT KO ZÁ SI SZÁM 

VI.3) AZ ERED MÉNY HIR DE TÉS DÁ TU MA (adott eset -
ben): 
2004/09/21 (év/hó/nap)

VI.4) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 2

VI.5) A SZER ZÕ DÉST MEG HIR DET TÉK-E AZ EU RÓ -
PAI UNIÓ HI VA TA LOS LAP JÁ BAN?
NEM: –
IGEN: X
Ha igen, ad ja meg a hir det mény re vo nat ko zó hi vat ko zást
A hir det mény szá ma a Hi va ta los Lap tar ta lom jegy zé ké ben: 
131/S 2111686 (év/hó/nap) 2004/07/08 

VI.6) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: X
IGEN: –
Ha igen, kér jük fel tün tet ni a pro jekt/prog ram ne vét és bár -

mely egyéb hasz nál ha tó hi vat ko zá si ada tot 

VI.7) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK 

1) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja (adott eset ben):
2004/10/30

2) Ha az el já rás ered mény te len, illetve szer zõ dés kö tés re nem 
ke rül sor, en nek in do ka: –

3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény
96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se: a nyer tes aján lat -
te võ nem mi nõ sül mik ro-, kis- vagy kö zép vál lal ko zás nak.

4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot te võ
ne ve, cí me és az el len szol gál ta tás össze ge (adott eset ben): –

5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján lat té tel
le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján lat szá ma: 

– Mát ra Party Kft., Ma gyar or szág, Bu da pest, Csom bor u. 8/1.
– Szlo vák Kál mán vál lal ko zó, Ma gyar or szág, Gyön gyös,

Ró bert K. u. 19.
6) Az egy sze rû sí tett el já rást meg in dí tó hir det mény köz zé té -

te lé nek nap ja és hi vat ko zás a hir det mény re (adott eset ben): – 
7) Az aján lat ké rõ tár gya lás nél kü li vagy tár gya lá sos egy sze -

rû sí tett el já rást al kal ma zott? (adott eset ben): – 
8) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett el já -

rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá sá nak
nap ja: –

VI.8) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA 
2004/10/26 (év/hó/nap)

Gyõr-Moson-Sopron Megyei
Állami Közútkezelõ Kht.

tájékoztatója az eljárás eredményérõl
(8659/2004)

Épí té si be ru há zás: X
Épí té si kon cesszió: –
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: –
Szol gál ta tá si kon cesszió: –

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ
I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍME
Szer ve zet: Gyõr-Mo son-Sop ron Me gyei 
Állami Köz út ke ze lõ Kht.
Cím zett: Fej lesz té si és Épít te tõi Osz tály II. eme let
Cím: Batt hy ány tér 8.
Pos tai irá nyí tó szám: 9022
Vá ros/Köz ség: Gyõr
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 96/316-133
Te le fax: 96/319-392
E-ma il: gyor@gyor.ko zut.hu
In ter net cím (URL): www.ko zut.hu

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA
II.1) A SZER ZÕ DÉS TÍ PU SA
Épí té si be ru há zás: X
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: –
Épí té si kon cesszió: –
Szol gál ta tá si ka te gó ria: –
Szol gál ta tá si kon cesszió: –

II.2) EZ EGY KE RET MEG ÁL LA PO DÁS?
NEM: X
IGEN: –

II.3) NÓ MENK LA TÚ RA

II.3.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV) 
Fõ szó jegy zék 
Fõ tárgy: 
45.23.32.21-4
To váb bi tár gyak: –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.4) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL A SZER ZÕ DÉS HEZ
REN DELT EL NE VE ZÉS
Bur ko lat je lek lé te sí té se 2004/06/S1

II.5) MEG HA TÁ RO ZÁS (TÁRGY ÉS MENNYI SÉG) 
Vál lal ko zá si szer zõ dés
A Gyõr-Mo son-Sop ron Me gyei Ál la mi Köz út ke ze lõ Kht.

ke ze lé sé ben lé võ or szá gos köz uta kon 44 db út sza ka szon bur ko -
la ti je lek lé te sí té sé re illetve fel újí tá sá ra.

II.6) TEL JES BE CSÜLT ÉR TÉK (áfa nél kül)
49 351 200 Ft

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA 

IV.1.1) A köz be szer zé si tör vény VI. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén

Nyílt: X
Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –

IV.1.2) A köz be szer zé si tör vény VII. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén 

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –



Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló/hir det ménnyel meg hir de -
tett tár gya lá sos: –

Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
A hir det mény faj tá ja 
Aján la ti/Rész vé te li fel hí vás: –
Idõ sza kos elõ ze tes tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

IV.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett
el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa (adott eset ben) 

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: X
vagy:
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat a kö vet ke zõ rész -

szem pon tok és súly szá mok alapján: –

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

V.1)  AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE ÉS A SZER ZÕ DÉS ÉR -
TÉ KE

V.1.1) A nyer tes aján lat te võ ne ve és cí me 

Kód szám: 04.S.1.1.
Szer ve zet/Sze mély: AL FA-GI ROD Kft.
Cím zett: –
Cím: Íves u.
Pos tai irá nyí tó szám: 9027
Vá ros/Köz ség: Gyõr-Li kócs
Or szág: Ma gyar or szág
Kód szám:04.S.1.2.
Szer ve zet/Sze mély: HE OS CONT Kft.
Cím zett: –
Cím: Kül sõ-Veszp ré mi u. 50/B
Pos tai irá nyí tó szám: 9028
Vá ros/Köz ség: Gyõr
Or szág: Ma gyar or szág
Kód szám: 04.S.1.3.
Szer ve zet/Sze mély: AL FA-GI ROD Kft.
Cím zett: –
Cím: Íves u.
Pos tai irá nyí tó szám: 9027
Vá ros/Köz ség: Gyõr-Li kócs
Or szág: Ma gyar or szág
Kód szám: 04.S.1.4.
Szer ve zet/Sze mély: AL FA-GI ROD Kft.
Cím zett: –
Cím: Íves u.
Pos tai irá nyí tó szám: 9027
Vá ros/Köz ség: Gyõr-Li kócs
Or szág: Ma gyar or szág

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nélkül) 

06.243.04.S.1.1.
A leg ala cso nyabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ajánlat: 
04.S.1.1. AL FA-GI ROD Kft., 9027 Gyõr-Li kócs, Íves u.

7 735 459 Ft + áfa
A leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ajánlat:
04.S.1.1. HE OS CONT Kft., 9028 Gyõr, Kül sõ-Veszp ré mi u.

50/B, 7 761 825 Ft + áfa
Pénz nem: HUF

06.243.04.S.1.2.
A leg ala cso nyabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ajánlat: 
04.S.1.2. HE OS CONT Kft., 9028 Gyõr, Kül sõ-Veszp ré mi u.

50/B, 26 077 775 Ft + áfa
A leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ajánlat:
04.S.1.2. AL FA-GI ROD Kft., 9027 Gyõr-Li kócs, Íves u.

26 096 919 Ft + áfa
Pénz nem: HUF
06.243.04.S.1.3.
A leg ala cso nyabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ajánlat: 
04.S.1.3. AL FA-GI ROD Kft., 9027 Gyõr-Li kócs, Íves u.

13 813 085 Ft + áfa
A leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ajánlat:
04.S.1.3.  HE OS CONT Kft., 9028 Gyõr, Kül sõ-Veszp ré mi u. 

50/B,
13 863 960 Ft + áfa
Pénz nem: HUF
06.243.04.S.1.4.
A leg ala cso nyabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ajánlat: 
04.S.1.4. AL FA-GI ROD Kft., 9027 Gyõr-Li kócs, Íves u.
10 068 739 Ft + áfa
A leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ajánlat:
04.S.1.4.  HE OS CONT Kft., 9028 Gyõr, Kül sõ-Veszp ré mi u. 

50/B,
10 109 325 Ft + áfa
Pénz nem: HUF

V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás (adott 
eset ben): –

V.1.4) Szol gál ta tá si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás
(adott eset ben): –

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés teljesítéséhez?

NEM:  X
IGEN: –
Ha igen, a szer zõ dés al vál lal ko zók, illetve har ma dik sze mé -

lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek vagy ará nyá -
nak (ré szé nek) a meg je lö lé se 

Ér ték (áfa nél kül): –
Pénz nem: –
Arány (rész): …%
Nem is mert: –

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me
(adott eset ben) 

(eb bõl a sza kasz ból szük ség sze rint több pél dány hasz nál ha tó)

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X
IGEN: –

VI.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL AZ AK TÁ HOZ REN -
DELT HI VAT KO ZÁ SI SZÁM 

VI.3) AZ ERED MÉNY HIR DE TÉS DÁ TU MA (adott eset -
ben): 
2004/09/06 (év/hó/nap)

VI.4) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 8
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VI.5) A SZER ZÕ DÉS MEG HIR DE TÉ SE A KÖZ BE SZER -
ZÉ SI ÉR TE SÍ TÕ BEN (adott eset ben)
K. É. – 4855/2004 2004/07/09

VI.6) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: X
IGEN: –
Ha igen, kér jük fel tün tet ni a pro jekt/prog ram ne vét és bár -

mely egyéb hasz nál ha tó hi vat ko zá si ada tot 

VI.7) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK 

1) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja (adott eset ben):
2004/09/15

2) Ha az el já rás ered mény te len, illetve szer zõ dés kö tés re nem 
ke rül sor, en nek in do ka: –

3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény 96.
§-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se:

– 04.S.1.1. HE OS CONT Kft.: kis vál lal ko zás
– 04.S.1.2. AL FA-GI ROD Kft.: kis vál lal ko zás
– 04.S.1.3. HE OS CONT Kft.: kis vál lal ko zás
– 04.S.1.4. HE OS CONT Kft.: kis vál lal ko zás
4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot te võ

ne ve, cí me és az el len szol gál ta tás össze ge (adott eset ben): 
– 04.S.1.1. HE OS CONT Kft., H-9028 Gyõr, Kül sõ-Veszp -

ré mi u. 50/B, brut tó aján la ti ár: 9 702 281 Ft,
– 04.S.1.2. AL FA-GI ROD Kft., H-9027 Gyõr-Li kócs, Íves

u., 32 621 149 Ft,
– 04.S.1.3. HE OS CONT Kft., H-9028 Gyõr, Kül sõ-Veszp -

ré mi u. 50/B, 17 329 950 Ft,
– 04.S.1.4. HE OS CONT Kft., H-9028 Gyõr, Kül sõ-Veszp -

ré mi u. 50/B, 12 636 656 Ft.
5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján lat té tel

le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján lat szá ma: 
04.S.1.1.
– AL FA-GI ROD Kft., H-9027 Gyõr-Li kócs, Íves u.
– HE OS CONT Hun gá ria Kft., H-9028 Gyõr, Külsõ-Veszp -

rémi u. 50/B
04.S.1.2.
– AL FA-GI ROD Kft., H-9027 Gyõr-Li kócs, Íves u.
– HE OS CONT Hun gá ria Kft., H-9028 Gyõr, Külsõ-Veszp -

rémi u. 50/B
04.S.1.3.
– AL FA-GI ROD Kft., H-9027 Gyõr-Li kócs, Íves u.
– HE OS CONT Hun gá ria Kft., H-9028 Gyõr, Külsõ-Veszp -

rémi u. 50/B
04.S.1.4.
– AL FA-GI ROD Kft., H-9027 Gyõr-Li kócs, Íves u.
– HE OS CONT Hun gá ria Kft., H-9028 Gyõr, Külsõ-Veszp -

rémi u. 50/B
6) Az aján lat ké rõ tár gya lás nél kü li vagy tár gya lá sos egy sze -

rû sí tett el já rást al kal ma zott? (adott eset ben): –
7) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett el já -

rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá sá nak
nap ja: –

8) A köz be szer zé si tör vényx 254. §-a vagy 283. §-a sze rin ti
tár gya lás kez de mé nye zé se ese tén a tár gya lás ered mé nye: –

9) Az aján lat ké rõ a köz be szer zé si tör vény 153. §-ának
(1) be kez dé sét al kal maz ta?

NEM: –
IGEN: –

VI.8) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA 
2004/10/26 (év/hó/nap)

Honvédelmi Minisztérium Beszerzési
és Biztonsági Beruházási Hivatal

tájékoztatója az eljárás eredményérõl
(9373/2004)

1. a) Az aján lat ké rõ ne ve és cí me:
Hon vé del mi Mi nisz té rium
Be szer zé si és Biz ton sá gi Be ru há zá si Hi va tal
1101 Bu da pest, Sal gó tar já ni út 18.
1475 Bu da pest Pf. 163
Te le fon: 433-8011
Fax: 433-8000, 262-9304
b) A be szer zés tár gya és mennyi sé ge: Egész ség ügyi tex tí li -

ák mo sá sa, vegy tisz tí tá sa, ste ri li zá lá sa és ja ví tá sa.

Szolgáltatások Egészségügyi textíliák csoportjai

Mosás

1. Fektetõ anyagok

2. Mûtéti textíliák

3. Védõruházat

4. Egyéb (egészségügyben

használatos anyagok)

Mosás db-os

Vegytisztítás

Javítás (varrás, stoppolás,
alkatrészcserék)

Sterilizálás

Spe ci á lis el já rá sok és igé nyek
(szem ély re szóló cso ma go lás)

Tex tíl tisz tí tá si szol gál ta tá si igény:
1. Fek te tõ anya gok
– le pe dõ 195 000 db
– ha ránt le pe dõ 7100 db
– ta ka ró hu zat 97 000 db
– pár na hu zat 135 000 db
– tö röl kö zõ 70 000 db
– pi zsa ma ka bát 11 000 db
– pi zsa ma nad rág 11 000 db
– há ló ing 1500 db
2. Mû té ti tex ti lí ák
– zöld ing 68 000 db
– zöld nad rág 68 000 db
– mû tõs kö peny 102 000 db
– mû té ti le pe dõ 225 000 db
– comp ress 220 000 db
3. Vé dõ ru há zat
– fér fikö peny 10 300 db
– fér finad rág 7500 db
– fér fiing 10 200 db
– or vos nõi kö peny 2100 db
– tu ni ka 2000 db
– tu ni ka nad rág 1500 db
– ápo ló nõi ru ha 1500 db
– szok nya 1500 db
– hús ta ka ró 600 db
– sza kács ka bát 1300 db
– sza kács kö tény 3000 db
– kék kö tény 600 db
– kony ha ru ha 1800 db
– szí nes ab rosz 3600 db
– zsúrab rosz 600 db
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4. Egyéb (egész ség ügy ben hasz ná la tos anya gok)
– PH ágy be tét nagy 1800 db
– PH ágy be tét ki csi 1800 db
– mat rac vé dõ hu zat 300 db
– füg göny klf. 2300 db
– ta ka ró klf. 4500 db
– pár na 4500 db
– mat rac 2000 db
Ste ri li zá lá si szol gál ta tá si igény
Eü. tex tí lia meg ne ve zé se
Fek te tõ anyag 
– le pe dõ 1200 db
– ta ka ró hu zat 500 db
– pár na hu zat 1200 db
Mû té ti tex tí lia
– mû tõs kö peny 99 000 db
– mû tõs le pe dõ 120 000 db
– comp ress 135 000 db
c) Ered mé nyes volt-e az el já rás: igen.

2. a) A vá lasz tott el já rás: nyílt el já rás.
b) Hir det mény köz zé té te le nél kü li tár gya lá sos el já rás ese tén

az el já rás al kal ma zá sát meg ala po zó kö rül mé nyek is mer te té se: –
c) Hir det mény köz zé té te le nél kü li tár gya lá sos el já rás ese tén

az aján lat té tel re fel kér tek fel so ro lá sa: –

3. Az ered mény hir de tés idõ pont ja: 2004. ok tó ber 19.

4. Az aján la tok el bí rá lá sá nak szem pont ja és a 34. § (3) be -
kez dé sé ben fog lal tak, ha azo kat a rész vé te li fel hí vás ban nem
tett ék köz zé: az aján lat ké rõ a leg ala cso nyabb össze gû el len -
szol gál ta tás el vét al kal maz ta az el bí rá lás so rán.

5. a) A nyer tes aján lat te võ ne ve és cí me: Ma gyar Egész ség -
ügyi Mo so dák Kft., 2600 Vác, Ar gen ti Dö me tér 1–3.

b) A nyer tes aján lat te võ nek a Kkvt. sze rin ti mi nõ sí té se: kö -
zép vál lal ko zás.

6. A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot te võ
ne ve és cí me: Cent rál Mo so dák Rt., 1134 Bu da pest, Ró bert Ká -
roly krt. 47.

7. A be ér ke zett aján la tok szá ma: 2 aján lat

8. Az aján lat te võ(k) ne ve és cí me: 
– Cent rál Mo so dák Rt., 1134 Bu da pest, Ró bert Ká roly krt. 47.
– Ma gyar Egész ség ügyi Mo so dák Kft., 2600 Vác, Ar gen ti

Dö me tér 1–3.

9. Az el len szol gál ta tás össze ge: 130 362 600 Ft + áfa

10. a) A be szer zés tár gyá nak az a rész e és ér té ke, ami re
néz ve az aján lat te võ har ma dik sze méllyel kí ván szer zõ dést köt -
ni (ha ez az aján lat ban sze re pelt): –

b) A be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó mér ték -
ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me (ha ez az
aján lat ban sze re pelt): Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei He té nyi
Gé za Kór ház-Ren de lõ in té zet, 5004 Szol nok, Tó sze gi út 21.

c) A tel je sí tés ben egyéb ként a be szer zés ér té ké nek tíz szá za -
lé kát meg ha la dó mér ték ben részt ve võ szer ve ze tek (sze mé lyek) 
ne ve és cí me (ha ez az ajánlatban szerepelt): –

11. Ha az el já rás ered mény te len, en nek oka: –

12. Egyéb in for má ció: –

13. a) Az el já rást meg kez dõ hir det mény köz zé té te lé nek
nap ja: 2004. áp ri lis 30.

b) Hir det mény köz zé té te le nél kü li tár gya lá sos el já rás ban az
aján la ti fel hí vás ki kül dé sé nek, illetve a 71/B. § (3) be kez dé se
sze rin ti eset ben a bi zott ság tájékoztatásának napja: –

14. Hi vat ko zás az elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó ra: –

15. A hir det mény fel adá sá nak nap ja: 2004. ok tó ber 21.
A hir det mény kéz hez vé te lé nek nap ja: 2004. ok tó ber 21.

Magyar Televízió Rt.
tájékoztatója az eljárás eredményérõl

(9257/2004)

Épí té si be ru há zás: –
Épí té si kon cesszió: –
Áru be szer zés: X
Szol gál ta tás: –

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ
I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍME
Szer ve zet: Ma gyar Te le ví zió Rt.
Cím zett: Be ru há zá si Osz tály
Cím: Sza bad ság tér 17.
Pos tai irá nyí tó szám: 1054
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 437-6012
Te le fax: 437-6331
E-ma il: spet@mtv.hu
In ter net cím (URL): www.mtv.hu

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA
II.1) A SZER ZÕ DÉS TÍ PU SA
Épí té si be ru há zás: –
Áru be szer zés: X
Szol gál ta tás: –
Épí té si kon cesszió: –
Szol gál ta tá si ka te gó ria: –

II.2) EZ EGY KE RET MEG ÁL LA PO DÁS?
NEM: X
IGEN: –

II.3) NÓ MENK LA TÚ RA

II.3.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV) 
Fõ szó jegy zék 
Fõ tárgy:
32.58.20.00-6
To váb bi tár gyak: –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –
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II.4) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL A SZER ZÕ DÉS HEZ
REN DELT EL NE VE ZÉS
Adat hor do zók be szer zé se.

II.5) MEG HA TÁ RO ZÁS (TÁRGY ÉS MENNYI SÉG) 
Szál lí tá si szer zõ dés.
– 16 980 db Ana lóg BE TA ka zet ta;
– 3060 db Di gi tá lis BE TA ka zet ta;
– 1000 db DVCAM ka zet ta;
– 12 000 db VHS ka zet ta;
– 15 000 db FLOP PY le mez;
– 3500 db CD le mez;
– 400 db DVD le mez;
– 20 db DV.
Aján lat ké rõ fen ti mennyi sé gek tõl + 30% mér ték ben el tér het.

II.6) TEL JES BE CSÜLT ÉR TÉK (áfa nél kül)
84 200 000 Ft

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA 

IV.1.1) A köz be szer zé si tör vény IV. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén

Nyílt: X
Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –

IV.1.2) A köz be szer zé si tör vény V. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén 

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló/hir det ménnyel meg hir de -

tett tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
A hir det mény faj tá ja 
Aján la ti/Rész vé te li fel hí vás: –
Idõ sza kos elõ ze tes tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

IV.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett 
el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa (adott eset ben): –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: –
vagy:
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat a kö vet ke zõ rész -

szem pon tok és súly szá mok alap ján: X
rész szem pon tok súly szá mok
ellen ér ték 50
fi ze té si fel té te lek 30
le hí vás tól szá mí tott szál lí tá si ha tár idõ 20

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

V.1)  AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE ÉS A SZER ZÕ DÉS ÉR -
TÉ KE

V.1.1) A nyer tes aján lat te võ ne ve és cí me

A szer zõ dés szá ma: –
I. té tel te kin te té ben: 16 980 db ana lóg BETA ka zet ta
Szer ve zet/Sze mély: Rex film Kft.

Cím zett: –
Cím: Ete le út 59 61.
Pos tai irá nyí tó szám: 1119
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 382-7160
Te le fax: 382-7169
E-ma il: –
In ter net cím (URL): www.rex film.hu

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nélkül) 

Az el len szol gál ta tás össze ge: 48 963 020 Ft + áfa
vagy: a leg ala cso nyabb: 48 963 020 Ft + áfa /
a leg ma ga sabb: 48 963 020 Ft + áfa
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat. 
Pénz nem: HUF

II. té tel tekintetében: 3060 db di gi tá lis BE TA ka zet ta

Szer ve zet/Sze mély: Rex film Kft.
Cím zett: –
Cím: Ete le út 59–61.
Pos tai irá nyí tó szám: 1119
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 382-7160
Te le fax: 382-7166
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nélkül) 

Az el len szol gál ta tás össze ge: 15 935 110 Ft + áfa
vagy: a leg ala cso nyabb: 15 935 110 Ft + áfa /
a leg ma ga sabb: 15 935 110 Ft + áfa
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat. 
Pénz nem: HUF

III. té tel te kin te té ben: 1000 db DVCAM ka zet ta

Szer ve zet/Sze mély: Rex film Kft.
Cím zett: –
Cím: Ete le út 59–61.
Pos tai irá nyí tó szám: 1119
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 382-7160
Te le fax: 382-7166
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nélkül) 

Az el len szol gál ta tás össze ge: 4 969 000 Ft + áfa
vagy: a leg ala cso nyabb: 4 969 000 Ft + áfa /
a leg ma ga sabb: 4 969 000 Ft + áfa
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat. 
Pénz nem: HUF

IV. té tel te kin te té ben: 12 000 db VHS ka zet ta

Szer ve zet/Sze mély: Rex film Kft.
Cím zett: –
Cím: Ete le út 59–61.
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Pos tai irá nyí tó szám: 1119
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 382-7160
Te le fax: 382-7166
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nélkül) 

Az el len szol gál ta tás össze ge: 2 950 000 Ft + áfa
vagy: a leg ala cso nyabb: 2 950 000 Ft + áfa /
a leg ma ga sabb: 2 950 000 Ft + áfa
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat. 
Pénz nem: HUF

V. té tel te kin te té ben: 15 000 db FLOP PY le mez

Szer ve zet/Sze mély: Rex film Kft.
Cím zett: –
Cím: Ete le út 59–61.
Pos tai irá nyí tó szám: 1119
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 382-7160
Te le fax: 382-7166
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nélkül) 

Az el len szol gál ta tás össze ge: 570 000 Ft + áfa
vagy: a leg ala cso nyabb: 570 000 Ft + áfa /
a leg ma ga sabb: 660 000 Ft + áfa
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat. 
Pénz nem: HUF

VI. té tel te kin te té ben: 3500 db CD le mez
Szer ve zet/Sze mély: Rex film Kft.
Cím zett: –
Cím: Ete le út 59–61.
Pos tai irá nyí tó szám: 1119
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 382-7160
Te le fax: 382-7166
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nélkül) 

Az el len szol gál ta tás össze ge: 269 000 Ft + áfa
vagy: a leg ala cso nyabb: 269 000 Ft + áfa /
a leg ma ga sabb: 303 000 Ft + áfa
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat. 
Pénz nem: HUF

VII. té tel te kin te té ben: 400 db DVD le mez

Szer ve zet/Sze mély: Rex film Kft.
Cím zett: –
Cím: Ete le út 59–61.
Pos tai irá nyí tó szám: 1119
Vá ros/Köz ség: Bu da pest

Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 382-7160
Te le fax: 382-7166
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül) 

Az el len szol gál ta tás össze ge: 98 400 Ft + áfa
vagy: a leg ala cso nyabb: 98 400 Ft + áfa /
a leg ma ga sabb: 99 600 Ft + áfa
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat. 
Pénz nem: HUF

VIII. té tel te kin te té ben: 20 db mi ni DV

Szer ve zet/Sze mély: Rex film Kft.
Cím zett: –
Cím: Ete le út 59–61.
Pos tai irá nyí tó szám: 1119
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 382-7160
Te le fax: 382-7166
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül) 

Az el len szol gál ta tás össze ge: 23 730 Ft + áfa
vagy: a leg ala cso nyabb: 23 730 Ft + áfa /
a leg ma ga sabb: 23 730 Ft + áfa
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat. 
Pénz nem: HUF

V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás
(adott eset ben): –

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés tel je sí té sé hez?

NEM: X
IGEN: –
Ha igen, a szer zõ dés al vál lal ko zók, illetve har ma dik sze mé -

lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek vagy ará nyá -
nak (ré szé nek) a meg je lö lé se

Ér ték (áfa nél kül): –
Pénz nem: –
Arány (rész): …%
Nem is mert: –

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me
(adott eset ben): –

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X
IGEN: –

VI.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL AZ AK TÁ HOZ REN -
DELT HI VAT KO ZÁ SI SZÁM: –

VI.3) AZ ERED MÉNY HIR DE TÉS DÁ TU MA (adott eset -
ben)
2004/10/14 (év/hó/nap)
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VI.4) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 31 db

VI.5) A SZER ZÕ DÉST MEG HIR DET TÉK-E AZ EU RÓ -
PAI UNIÓ HI VA TA LOS LAP JÁ BAN?
NEM: –

IGEN: X

Ha igen, ad ja meg a hir det mény re vo nat ko zó hi vat ko zást

A hir det mény szá ma a Hi va ta los La p tar ta lom jegy zé ké ben: 

2004/S 159-138082

(év/hó/nap) 2004/08/17

VI.6) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: X

IGEN: –

Ha igen, kér jük fel tün tet ni a pro jekt/prog ram ne vét és bár -
mely egyéb hasz nál ha tó hi vat ko zá si ada tot

VI.7) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK 

1) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja (adott eset ben):
2004.10.24.

2) Ha az el já rás ered mény te len, illetve szer zõ dés kö tés re nem 
ke rül sor, en nek in do ka: –

3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény
96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se: kö zép vál lal ko zás.

4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot te võ
ne ve, cí me és az el len szol gál ta tás össze ge (adott eset ben):

I. té tel: Rex film Kft., 1119 Bu da pest, Ete le út 59–61.,
48 963 020 Ft, alap aján lat

II. té tel: Rex film Kft., 1119 Bu da pest, Ete le út 59–61.,
15 935 110 Ft, alap aján lat

III. té tel: Rex film Kft., 1119 Bu da pest, Ete le út 59–61.,
4 969 000 Ft, alap aján lat

IV. té tel: Rex film Kft., 1119 Bu da pest, Ete le út 59–61.,
2 990 000 Ft, I. sz. al ter na tív aján lat

V. té tel: Rex film Kft., 1119 Bu da pest, Ete le út 59–61.,
660 000 Ft, I. sz. al ter na tív aján lat

VI. té tel: Rex film Kft., 1119 Bu da pest, Ete le út 59–61.,
303 000 Ft, I. sz. al ter na tív aján lat

VII. té tel: Rex film Kft., 1119 Bu da pest, Ete le út 59–61.,
99 600 Ft, II. sz. al ter na tív aján lat

VI II. té tel: Rex film Kft., 1119 Bu da pest, Ete le út 59–61.

5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján lat té tel
le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján lat szá ma

– MA XELL Hun ga ry Kft., 1117 Bu da pest, In fo park sé tány 1., 
7 db aján lat;

– Rex film Kft., 1119 Bu da pest, Ete le út 59–61., 24 db aján -
lat.

Ér vény te len aján la tot adott a Rex film Kft.: VI II. té tel re adott
alap és I. sz. al ter na tív aján la ta ér vény te len.

Ér vény te len ség in do ka a Kbt. 88 § (1) be kez dés f) pont ja
alap ján aján la ta nem fe lel t meg az aján la ti fel hí vás ban és a mû -
sza ki do ku men tá ci ó ban fog lal tak nak.

MA XELL Hun ga ry Kft., ér vény te len ség in do ka: 2003. évi
adó zott ered mé nye ne ga tív, így nem fe lel t meg az al kal mas sá gi
fel té te lek nek és aján la ta emi att a Kbt. 88. § (1) be kez dés
c) pont ja alap ján ér vény te len.

6) Az egy sze rû sí tett el já rást meg in dí tó hir det mény köz zé té -
te lé nek nap ja és hi vat ko zás a hir det mény re (adott eset ben): –

7) Az aján lat ké rõ tár gya lás nél kü li vagy tár gya lá sos egy sze -
rû sí tett el já rást al kal ma zott? (adott eset ben): –

8) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett el já -
rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá sá nak
nap ja: –

VI.8) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2004/10/27 (év/hó/nap)

Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
tájékoztatója az eljárás eredményérõl

(8892/2004)

Épí té si be ru há zás: –
Épí té si kon cesszió: –
Áru be szer zés: X
Szol gál ta tás: –
Szol gál ta tá si kon cesszió: –

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ
I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍME
Szer ve zet: Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal
Cím zett: dr. Szõ ke Mik lós mb. el nök
Cím: Al kot mány u. 29.
Pos tai irá nyí tó szám: 1054
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 219-4593
Te le fax: 219-4594
E-ma il: –
In ter net cím (URL): www.mvh.gov.hu

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA
II.1) A SZER ZÕ DÉS TÍ PU SA
Épí té si be ru há zás: –
Áru be szer zés: X
Szol gál ta tás: –
Épí té si kon cesszió: –
Szol gál ta tá si ka te gó ria: –
Szol gál ta tá si kon cesszió: –

II.2) EZ EGY KE RET MEG ÁL LA PO DÁS?
NEM: X
IGEN: –

II.3) NÓ MENK LA TÚ RA

II.3.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV) 
Fõ szó jegy zék 
Fõ tárgy:
70.31.00.00-7
To váb bi tár gyak: –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.4) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL A SZER ZÕ DÉS HEZ
REN DELT EL NE VE ZÉS: –

II.5) MEG HA TÁ RO ZÁS (TÁRGY ÉS MENNYI SÉG)
A Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal Bor sod-Aba -

új-Zemp lén Me gyei Ki ren delt ség irat tá rá nak el he lye zé sé re
Mis kol con kb. 50 m2 alap te rü le tû helyiség bérlete.
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II.6) TEL JES BE CSÜLT ÉR TÉK (áfa nél kül)
9 M Ft

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA 

IV.1.1) A köz be szer zé si tör vény VI. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: X
Egy sze rû sí tett el já rás: –

IV.1.2) A köz be szer zé si tör vény VII. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén 

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló/hir det ménnyel meg hir de -

tett tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
A hir det mény faj tá ja 
Aján la ti/Rész vé te li fel hí vás: –
Idõ sza kos elõ ze tes tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

IV.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett 
el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa (adott eset ben)

A Kbt. 257. §-ának (2) be kez dése a) pont ja alap ján a nem ze ti 
ér ték ha tá ro kat el érõ ér té kû köz be szer zés re vo nat ko zó an hir det -
mény nél kü li tár gya lá sos el já rást al kal maz hat, ha in gat lan hasz -
ná la tá ra vo nat ko zó jog nak a meg szer zé sé re irá nyul a köz be -
szer zés.

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: X
vagy:
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat a kö vet ke zõ rész -

szem pon tok és súly szá mok alap ján
Te kin tet tel ar ra, hogy az el já rás ban csak egy ér vé nyes aján lat 

volt, az aján la tok össze ha son lí tá sá ra nem volt le he tõ ség, ezért
aján lat ké rõ a pon to zást mel lõz te.

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

V.1)  AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE ÉS A SZER ZÕ DÉS ÉR -
TÉ KE

V.1.1) A nyer tes aján lat te võ ne ve és cí me

A szer zõ dés szá ma: BU/5402-2004
Szer ve zet/Sze mély: Nem zet kö zi Ke res ke del mi Köz pont
Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság
Cím zett: Si mon Lász ló ügy ve ze tõ
Cím: Mind szent tér 1.
Pos tai irá nyí tó szám: 3530
Vá ros/Köz ség: Mis kolc
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 46/509-388
Te le fax: 46/509-307
E-ma il: in fo@itckft.hu
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül)

Az el len szol gál ta tás ke ret össze ge: 15 000 000 Ft
A leg ala cso nyabb: 1897 Ft/m2 (net tó) el len szol gál ta tást tar -

tal ma zó ajánlat. 
Pénz nem: HUF

V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás (adott 
eset ben): –

V.1.4) Szol gál ta tá si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás
(adott eset ben): –

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés teljesítéséhez?

NEM: X
IGEN: –

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me
(adott eset ben): –

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X
IGEN: –

VI.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL AZ AK TÁ HOZ REN -
DELT HI VAT KO ZÁ SI SZÁM
BU/4911-2004

VI.3) AZ ERED MÉNY HIR DE TÉS DÁ TU MA (adott eset -
ben)
2004/10/01 (év/hó/nap)

VI.4) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: egy

VI.5) A SZER ZÕ DÉS MEG HIR DE TÉ SE A KÖZ BE SZER -
ZÉ SI ÉR TE SÍ TÕ BEN (adott eset ben): –

VI.6) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: X
IGEN: –
Ha igen, kér jük fel tün tet ni a pro jekt/prog ram ne vét és bár -

mely egyéb hasz nál ha tó hi vat ko zá si ada tot: –

VI.7) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK 

1) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja (adott eset ben):
2004/10/11.

2) Ha az el já rás ered mény te len, illetve szer zõ dés kö tés re nem 
ke rül sor, en nek indoka: –

3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény
96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se: nem tar to zik a
kis- és kö zép vál lal ko zá sok ról, fej lõ dé sük tá mo ga tá sá ról szóló
2004. évi XXXIV. tör vény hatálya alá.

4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot te võ ne -
ve, cí me és az el len szol gál ta tás össze ge (adott eset ben): –

5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján lat té tel
le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján lat száma:

Aján la tok szá ma: 1
Nem zet kö zi Ke res ke del mi Köz pont Kor lá tolt Fe le lõs sé gû

Társaság
Szék hely: 3530 Mis kolc, Mind szent tér 1. Ma gyar or szág
Rész aján la tok szá ma: 0
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6) Az aján lat ké rõ tár gya lás nél kü li vagy tár gya lá sos egy sze -
rû sí tett el já rást al kal ma zott? (adott eset ben): –

7) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett el já -
rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá sá nak
nap ja: 2004.09.21.

8) A köz be sze ré si tör vény 254. §-a vagy 283. §-a sze rin ti
tár gya lás kez de mé nye zé se ese tén a tár gya lás ered mé nye: –

9) Az aján lat ké rõ a köz be szer zé si tör vény 153. §-ának
(1) be kez dé sét al kal maz ta?

VI.8) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2004/10/20 (év/hó/nap)

Millenáris Programiroda Kulturális Kht.
tájékoztatója az eljárás eredményérõl

(8941/2004)

Szol gál ta tás: X

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ
I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍME
Szer ve zet: Mil le ná ris Kht.
Cím zett: Mil csák Já nos, Jö võ Ház a igaz ga tó
Cím: Lö võ ház u. 39.
Pos tai irá nyí tó szám: 1024
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 336-4053
Te le fax: 336-4012
E-ma il: jmil csak@mil le na ris.hu
In ter net cím (URL): www.mil le na ris.hu

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA
II.1) A SZER ZÕ DÉS TÍ PU SA
Szol gál ta tás: X
Szol gál ta tá si ka te gó ria: 11

II.2) EZ EGY KE RET MEG ÁL LA PO DÁS?
NEM: X

II.3) NÓ MENK LA TÚ RA

II.3.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV) 
Fõ szó jegy zék 
Fõ tárgy:
72.22.40.00-1
To váb bi tár gyak:
74.14.21.00-7
74.14.21.20-3
74.14.00.00-2
74.14.11.00-0
74.14.12.00-1
74.14.15.10-7
74.26.20.00-3
74.20.00.00-1
74.22.00.00-7

74.23.10.00-7
74.23.15.21-5
67.15.10.00-0
72.11.00.00-9
72.22.23.00-0
74.11.11.00-1
74.11.00.00-3
74.14.21.10-0
74.14.18.00-7
74.14.10.00-9
74.14.11.10-3
74.14.13.00-2
74.14.14.00-3
74.26.21.00-4
74.27.00.00-2
74.21.00.00-4
74.23.00.00-0
74.23.15.20-8
74.23.18.00-5
72.10.00.00-6
72.22.10.00-0
74.00.00.00-9
74.11.10.00-0

II.4) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL A SZER ZÕ DÉS HEZ
REN DELT EL NE VE ZÉS
Jö võ Ház a Prog ram ta nács adás.

II.5) MEG HA TÁ RO ZÁS (TÁRGY ÉS MENNYI SÉG)
A 2084/2004. (IV. 15.) Korm. ha tá ro zat sze rint, va la mint az

In for ma ti kai és Hír köz lé si Mi nisz té rium – mint ala pí tó – dön té -
se alap ján a Jö võ Ház a in téz mény meg va ló sí tá sá nak fe le lõ se a
Mil le ná ris Kht. A Mil le ná ris Kht. a fen ti fel adat ered mé nyes és
idõ ben tör té nõ meg va ló sí tá sá hoz a je len el já rás ke re té ben pro -
jekt ter ve zé si, pro jekt ve ze té si, épí téster ve zé si és el len õri,
(köz)be szer zé si, pénz ügyi, ta nács adói, mi nõ ség-el len õr zé si,
HR, és le bo nyo lí tói fel ada tok kom plex el lá tá sá ra al kal mas je -
lent ke zõk tõl kí ván tel jes kö rû szol gál ta tás ra aján la tot kér ni a
kö vet ke zõk sze rint:

A „Jö võ Ház a prog ram” tel jes kö rû pro jekt me ne dzse lé se,
amely az aláb bi mun ka fo lya ma to kat ta kar ja:

Pro jekt ter vek el ké szí té se, pro jekt ve ze tõk biz to sí tá sa, mû sza -
ki kon cep ció és spe ci fi ká ció ki ala kí tá sa, illetve a meg lé võ ter -
vek fe lül vizs gá la ta, kel lõ szá mú, és az adott fel ada tok ra meg fe -
le lõ en kép zett és kel lõ gya kor lat tal ren del ke zõ szak em be rek
fel ku ta tá sa, biz to sí tá sa illetve be fo ga dá sa, a kap cso ló dó pénz -
ügyi és ad mi niszt ra tiv fel ada tok el lá tá sa; leg alább 3 mun ka társ
azon na li, mo bil te le fonon idõ kor lát nél kül tör té nõ el ér he tõ sé ge, 
a be szer zé si el já rá sok fel té tel rend sze ré nek ki dol go zá sa, a hir -
det mé nyek fel hí vá sa i nak szö ve ge zé se, meg je len te té se, a do ku -
men tá ció szö ve ge zé se, al kal mas sá gi, ér vé nyes sé gi vizs gá la tok
el vég zé se, jegy zõ köny vek ké szí té se, a bí rá ló bi zott sá gok
munká já nak se gí té se, a kap cso ló dó ad mi niszt ra tív fel ada tok el -
vég zé se, vál lal ko zá si szer zõ dé sek elõ ké szí té se, a tel je sí té sek mi -
nõ ség biz to sí tá sa, a ko or di ná ci ók szer ve zé se, le ve ze té se, építés-
 be ruházási fel ada tok elõ ké szí té se, ter ve zé se, mû ve ze té se, mi nõ -
ség-el len õr zé se.

II.6) TEL JES BE CSÜLT ÉR TÉK (áfa nél kül)
200 MFt + áfa
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IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA 

IV.1.1) A köz be szer zé si tör vény IV. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén

Gyor sí tott tár gya lá sos: X

IV.1.2) A köz be szer zé si tör vény V. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén: –

IV.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett 
el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa: –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat a kö vet ke zõ rész -

szem pon tok és súly szá mok alap ján: X
rész szem pon tok súly szá mok
– ha vi net tó áta lány dí jak át la ga 20
– nap i net tó szak ér tõi dí jak át la ga 20
– le bo nyo lí tá si díj szá za lé kos mér té ke 10
– pro jekt iro da fenn tar tá si dí ja/hó 10
– vál lalt ké se del mi köt bér mér té ke a kö te le zõ

felett 15
– vál lalt meg hi ú su lá si köt bér mér té ke a kö -

telezõ fe lett a pro jekt tel jes meg hi ú su lá sa
esetén 5

– vál lalt meg hi ú su lá si köt bér mér té ke a kö te -
le zõ fe lett egy adott szak em ber vo nat ko zá -
sá ban 5

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

V.1)  AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE ÉS A SZER ZÕ DÉS ÉR -
TÉ KE

V.1.1) A nyer tes aján lat te võ ne ve és cí me

A szer zõ dés szá ma: –
Szer ve zet/Sze mély: GA MAX Szá mí tás tech ni kai Kft.
Cím zett: GA MAX Szá mí tás tech ni kai Kft.
Cím: Bar tók B. u. 15/D
Pos tai irá nyí tó szám: 1114
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 372-0692
Te le fax: 372-0693
E-ma il: ga max@ga max.hu
In ter net cím (URL): www.ga max.hu

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül)

Az el len szol gál ta tás ke ret össze ge: 200 000 000 HUF
Az el len szol gál ta tás össze ge (leg ala cso nyabb)
– ha vi net tó áta lány dí jak át la ga (Ft/hó), 742 018;
– napi net tó szak ér tõi dí jak át la ga (Ft/hó), 134 912,
– le bo nyo lí tá si díj szá za lé kos mér té ke (%), 20;
– pro jekt iro da fenn tar tá si dí ja (Ft/hó), 5 000 000.
Pénz nem: HUF
Az el len szol gál ta tás össze ge (leg ma ga sabb):
– ha vi net tó áta lány dí jak át la ga (Ft/hó), 952 281;
– napi net tó szak ér tõi dí jak át la ga (Ft/hó), 138 421,
– le bo nyo lí tá si díj szá za lé kos mér té ke (%), 28;
– pro jekt iro da fenn tar tá si dí ja (Ft/hó), 7 400 000.
Pénz nem: HUF

V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás: –

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés tel je sí té sé hez?

NEM: X

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me: –

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X

VI.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL AZ AK TÁ HOZ REN -
DELT HI VAT KO ZÁ SI SZÁM: –

VI.3) AZ ERED MÉNY HIR DE TÉS DÁ TU MA
2004/10/05 (év/hó/nap)

VI.4) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 3

VI.5) A SZER ZÕ DÉST MEG HIR DET TÉK-E AZ EU RÓ -
PAI UNIÓ HI VA TA LOS LAP JÁ BAN?
IGEN: X
Ha igen, ad ja meg a hir det mény re vo nat ko zó hi vat ko zást
A hir det mény szá ma a Hi va ta los La p tar ta lom jegy zé ké ben: 
2004/S 169-145829
(év/hó/nap) 2004/08/26

VI.6) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: X

VI.7) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK 

1) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja: 2004/10/14
2) Ha az el já rás ered mény te len, illetve szer zõ dés kö tés re nem 

ke rül sor, en nek in do ka: –
3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény

96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se: kö zép vál lal ko zás.
4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot te võ

ne ve, cí me és az el len szol gál ta tás össze ge (adott eset ben)
CÉH Ter ve zõ, Be ru há zó és Fõ vál lal ko zó Rt. 1112 Bu da pest, 

Dió u. 3–5.
– ha vi net tó áta lány dí jak át la ga (Ft/hó), 995 614;
– napi net tó szak ér tõi dí jak át la ga (Ft/hó), 136 167,
– le bo nyo lí tá si díj szá za lé kos mér té ke (%), 30;
– pro jekt iro da fenn tar tá si dí ja (Ft/hó), 6 100 000.
5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján lat té tel

le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján lat szá ma
– MCS Ve ze té si Ta nács adó Kft., 1037 Ki rály la ki út 131.;
– GA MAX Szá mí tás tech ni kai Kft., 1114 Bu da pest, Bar tók

B. u.  15/D.;
– CÉH Ter ve zõ, Be ru há zó és Fõ vál lal ko zó Rt. 1112 Bu da -

pest, Dió u. 3–5.
6) Az egy sze rû sí tett el já rást meg in dí tó hir det mény köz zé té -

te lé nek nap ja és hi vat ko zás a hir det mény re (adott eset ben): –
7) Az aján lat ké rõ tár gya lás nél kü li vagy tár gya lá sos egy sze -

rû sí tett el já rást al kal ma zott? (adott eset ben): –
8) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett el já -

rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá sá nak
nap ja: –

VI.8) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2004/10/27 (év/hó/nap)
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Nagykáta Város Önkormányzata
tájékoztatója az eljárás eredményérõl

(8962/2004)

Épí té si be ru há zás: –
Épí té si kon cesszió: –
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: X
Szol gál ta tá si kon cesszió: –

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ
I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍME
Szer ve zet: Nagy ká ta Vá ros Ön kor mány za ta
Cím zett: –
Cím: Dó zsa Gy. u. 2.
Pos tai irá nyí tó szám: 2761
Vá ros/Köz ség: Nagy ká ta
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 29/640-007
Te le fax: 26/641-129
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA
II.1) A SZER ZÕ DÉS TÍ PU SA
Épí té si be ru há zás: –
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: X
Épí té si kon cesszió: –
Szol gál ta tá si ka te gó ria: 12
Szol gál ta tá si kon cesszió: –

II.2) EZ EGY KE RET MEG ÁL LA PO DÁS?
NEM: X
IGEN: –

II.3) NÓ MENK LA TÚ RA

II.3.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV) 
Fõ szó jegy zék 
Fõ tárgy: 
74.22.20-00-1
To váb bi tár gyak: –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.4) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL A SZER ZÕ DÉS HEZ
REN DELT EL NE VE ZÉS

II.5) MEG HA TÁ RO ZÁS (TÁRGY ÉS MENNYI SÉG) 
1) Nagy ká ta város te le pü lés ren de zé si ter vé nek (te le pü lés -

szer ke ze ti terv, sza bá lyo zá si terv) he lyi épí té si sza bály za tá nak
rész te rü le te ket érin tõ mó do sí tá sa, ki egé szí té se a kép vi se lõ-tes -
tü let ál tal jó vá ha gyott ha tá ro za tok ban meg je lölt kon cep ci ók, a
vé le mé nyez te tés hez, jó vá ha gyás hoz, jó vá ha gyás utá ni (kö te -
lezõ) pél dány szá mok kal együtt (100 pél dány)

II.6) TEL JES BE CSÜLT ÉR TÉK (áfa nél kül)
5000 E

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA 

IV.1.1) A köz be szer zé si tör vény VI. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén

Nyílt: –

Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: X
Egy sze rû sí tett el já rás: –

IV.1.2) A köz be szer zé si tör vény VII. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén 

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló/hir det ménnyel meg hir de -

tett tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
A hir det mény faj tá ja 
Aján la ti/Rész vé te li fel hí vás: –
Idõ sza kos elõ ze tes tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

IV.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett 
el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa (adott eset ben) 

A Kbt. 125. § (2) be kez dés b) pont ja alap ján, mi vel a ko ráb -
ban el ké szí tett terv szer zõi jog vé de lem alatt ál l, amely rõl ter ve -
zõ nem mon dott le.

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: X
vagy:
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat a kö vet ke zõ rész -

szem pon tok alap ján: –

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

V.1)  AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE ÉS A SZER ZÕ DÉS ÉR -
TÉ KE

V.1.1) A nyer tes aján lat te võ ne ve és cí me 

A szer zõ dés szá ma: –
Szer ve zet/Sze mély: „PEST TERV” Kft.
Cím zett: Schuch mann Pé ter
Cím: Kõ fa ra gó u. 9.
Pos tai irá nyí tó szám: 1085
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 267-0508
Te le fax: 266-7561
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül) 

Az el len szol gál ta tás össze ge: 5 000 000 Ft
A leg ala cso nyabb: – /
a leg ma ga sabb: –
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat. 
Pénz nem: fo rint

V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás
(adott eset ben): –

V.1.4) Szol gál ta tá si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás 
(adott eset ben): –
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V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés tel je sí té sé hez?

NEM:  –
IGEN: X
Ha igen, a szer zõ dés al vál lal ko zók, illetve har ma dik sze mé -

lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek vagy ará nyá -
nak (ré szé nek) a meg je lö lé se 

Ér ték (áfa nél kül): –
Pénz nem: –
Arány (rész): …%
Nem is mert: X

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me
(adott eset ben): –

(eb bõl a sza kasz ból szük ség sze rint több pél dány hasz nál ha tó)

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X
IGEN: –

VI.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL AZ AK TÁ HOZ REN -
DELT HI VAT KO ZÁ SI SZÁM: –

VI.3) AZ ERED MÉNY HIR DE TÉS DÁ TU MA (adott eset -
ben): 
2004/10/05 (év/hó/nap)

VI.4) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 1

VI.5) A SZER ZÕ DÉS MEG HIR DE TÉ SE A KÖZ BE SZER -
ZÉ SI ÉR TE SÍ TÕ BEN (adott eset ben): –

VI.6) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: X
IGEN: –
Ha igen, kér jük fel tün tet ni a pro jekt/prog ram ne vét és bár -

mely egyéb hasz nál ha tó hi vat ko zá si ada tot 

VI.7) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK 

1) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja (adott eset ben):
2004/10/14

2) Ha az el já rás ered mény te len, illetve szer zõ dés kö tés re nem 
ke rül sor, en nek in do ka: –

3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény
96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se: mik ro vál lal ko zás.

4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot te võ
ne ve, cí me és az el len szol gál ta tás össze ge (adott eset ben): –

5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján lat té tel
le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján lat szá ma: PESTTERV
Kft., Ma gyar or szág, 1085 Bu da pest, Kõ fa ra gó u. 9.

6) Az aján lat ké rõ tár gya lás nél kü li vagy tár gya lá sos egy sze -
rû sí tett el já rást al kal ma zott? (adott eset ben): – 

7) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett el já -
rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá sá nak
nap ja: 2004/09/15

8) A köz be szer zé si tör vény 254. §-a vagy 283. §-a sze rin ti
tár gya lás kez de mé nye zés ese tén a tár gya lás ered mé nye: –

9) Az aján lat ké rõ a köz be szer zé si tör vény 153. §-ának
(1) be kez dé sét al kal maz ta?

NEM: –
IGEN: –

VI.8) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA 
2004/10/25 (év/hó/nap)

Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Fõigazgatóság

tájékoztatója az eljárás eredményérõl
(8738/2004)

Épí té si be ru há zás: X
Épí té si kon cesszió: –
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: –

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ
I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍME
Szer ve zet: Or szá gos Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi
és Víz ügyi Fõigazgatóság
Cím zett: –
Cím: Már vány u. 1/C
Pos tai irá nyí tó szám: 1011
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 225-4400
Te le fax: 201-1008
E-ma il: –
In ter net cím (URL): http://www.ovf.hu/

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA
II.1) A SZER ZÕ DÉS TÍ PU SA
Épí té si be ru há zás: X
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: –
Épí té si kon cesszió: –
Szol gál ta tá si ka te gó ria: –

II.2) EZ EGY KE RET MEG ÁL LA PO DÁS?
NEM: X
IGEN: –

II.3) NÓ MENK LA TÚ RA

II.3.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV) 
Fõ szó jegy zék 
Fõ tárgy: 
45.23.24.00-6
To váb bi tár gyak: 
45.23.24.10-9
45.23.24.23-3
45.23.32.23-8
74.23.22.00-6
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.4) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL A SZER ZÕ DÉS HEZ
REN DELT EL NE VE ZÉS
Hol lád, Ti kos, Szeg er dõ és Fõ nyed te le pü lé sek csat la koz ta -

tá sa Vörs te le pü lés nél a ba la to ni III. ré gió nyu ga ti-fõ gyûj tõ jé -
hez

II.5) MEG HA TÁ RO ZÁS (TÁRGY ÉS MENNYI SÉG) 
Hol lád, Ti kos, Szeg er dõ és Fõ nyed te le pü lé sek csat la koz ta -

tá sa Vörs te le pü lés nél a ba la to ni III. ré gió nyu ga ti-fõ gyûj tõ jé -
hez

A te le pü lé sek rõl 122 m3/d mennyi sé gû szenny víz ke rül el ve -
ze tés re:

– 4460 m gra vi tá ci ós ve ze ték
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– 5890 m nyo mó ve ze ték
– 5 db szenny víz át eme lõ ener gia el lá tás sal, irá nyí tás tech ni -

ká val
Aján lat te võ fel ada ta ezen kí vül:
– a meg va ló sí tás hoz szük sé ges ki vi te li ter vek el ké szí té se
– a pró ba üzem le foly ta tá sa
– ke ze lé si és kar ban tar tá si uta sí tás el ké szí té se, mun ka vé -

del mi terv, vész hely zet és koc ká zat elem zés elkészítése

II.6) TEL JES BE CSÜLT ÉR TÉK (áfa nél kül)
Kb. 300 000 000 Ft (HUF)

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA 

IV.1.1) A köz be szer zé si tör vény VI. fe je ze te sze rin ti el já rás
esetén

Nyílt: X
Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –

IV.1.2) A köz be szer zé si tör vény VII. fe je ze te sze rin ti el já rás
esetén 

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló/hir det ménnyel meg hir de -

tett tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
A hir det mény faj tá ja 
Aján la ti/Rész vé te li fel hí vás: –
Idõ sza kos elõ ze tes tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

IV.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett
el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: –
vagy:
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat a kö vet ke zõ rész -

szem pon tok és súly szá mok alapján: X
rész szem pon tok súly szá mok
– ajánl ati ár 4
– aka dá lyoz ta tás mér té ke (mun ka na pok

szá ma) 4
– ké se del mi köt bér 4
– a kör nye zet vé del mi ha tár ér ték hez ké pest

vál lalt ala cso nyabb ter he lés mértéke 3
– hi bás tel je sí tési köt bér 2

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

V.1)  AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE ÉS A SZER ZÕ DÉS ÉR -
TÉ KE

V.1.1) A nyer tes aján lat te võ ne ve és cí me 

A szer zõ dés szá ma: 504
Szer ve zet/Sze mély: Sza ba dics Kft.
Cím zett: –
Cím: Cser mely u. 1.

Pos tai irá nyí tó szám: 8749
Vá ros/Köz ség: Za la ka ros
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 93/541-920
Te le fax: 93/541-925
E-ma il: sza bakft@axe le ro.hu
In ter net cím (URL): www.sza ba dics.hu

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók

Az el len szol gál ta tás össze ge: 313 996 000 Ft
A leg ala cso nyabb: 257 520 000 Ft /
a leg ma ga sabb: 313 996 000 Ft
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat. 
Pénz nem: HUF

V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás 

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés tel je sí té sé hez?

NEM:  –
IGEN: X
Ha igen, a szer zõ dés al vál lal ko zók, illetve har ma dik sze mé -

lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek vagy ará nyá -
nak (ré szé nek) a meg je lö lé se 

Ér ték (áfa nél kül): –
Pénz nem: –
Arány (rész): …%
Nem is mert: –
– ge o dé zi ai be mé rés
– ka me rás csa tor na vizs gá lat
– át eme lõk és to ló zár ak nák süllyesz té se, épí té se
– át eme lõk irá nyí tás tech ni ká já nak és ener gia el lá tá sá nak

kiépítése
– szag ta la ní tók épí té se
– út hely re ál lí tás
– ki vi te li ter vek el ké szí té se
– tö mör ség vizs gá la tok
– pró ba üzem

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me  

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X
IGEN: –

VI.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL AZ AK TÁ HOZ REN -
DELT HI VAT KO ZÁ SI SZÁM: 
Hol lád, Ti kos, Szeg er dõ és Fõ nyed te le pü lé sek csat la koz ta -

tá sa Vörs te le pü lés nél a ba la to ni III. ré gió nyu ga ti-fõ gyûj tõ jé -
hez/2004

VI.3) AZ ERED MÉNY HIR DE TÉS DÁ TU MA: 
2004/09/28 (év/hó/nap)

VI.4) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 5

VI.5) A SZER ZÕ DÉS MEG HIR DE TÉ SE A KÖZ BE SZER -
ZÉ SI ÉR TE SÍ TÕ BEN
2004/07/02 75. szá má ban je len t meg K. É. – 5411/2004 szám 

alatt
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VI.6) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: X
IGEN: –

VI.7) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK 

1) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja: az ered mény hir de -
tést kö ve tõ 9. nap. 

2) Ha az el já rás ered mény te len, illetve szer zõ dés kö tés re nem 
ke rül sor, en nek indoka: –

3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény
96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se: közép vál lal ko -
zás nak mi nõ sül.

4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot te võ ne -
ve, cí me és az el len szol gál ta tás összege: So mo gyi és Tár sa Kft., 
6000 Kecs ke mét, Ta tár sor 6., net tó aján lati ár: 257 520 000 Ft.

5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján lat té tel
le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján lat száma: 

– Hoff mann Épí tõ ipa ri Rt., Ma gyar or szág 8900 Za la eger -
szeg, Köz tár sa ság u. 1/A

– Dél vi ép Dél-du nán tú li Víz ügyi Épí tõ Rt., Ma gyar or szág
7400 Ka pos vár, Rak tár u. 13.

– Sza ba dics Kft., Ma gyar or szág 8749 Za la ka ros, Cser mely
u. 1.

– Swi e telsky Épí tõ ipa ri Kft., Ma gyar or szág 1117 Bu da pest, 
Iri nyi J. u. 4–20.

– So mo gyi és Tár sa Kft., Ma gyar or szág 6000 Kecs ke mét,
Ta tár sor 6.

6) Az aján lat ké rõ tár gya lás nél kü li vagy tár gya lá sos egy sze -
rû sí tett el já rást al kal ma zott? (adott eset ben): Nem

7) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett el já -
rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá sá nak
napja: –

8) A köz be szer zé si tör vény 254. §-a vagy 283. §-a sze rin ti
tár gya lás kez de mé nye zés ese tén a tár gya lás eredménye: –

9) Az aján lat ké rõ a köz be szer zé si tör vény 153. §-ának
(1) be kez dé sét al kal maz ta?

NEM: –
IGEN: –

VI.8) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA 
2004/10/26 (év/hó/nap)

Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Kht.
tájékoztatója az eljárás eredményérõl

(9356/2004)

Épí té si be ru há zás: –
Épí té si kon cesszió: –
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: X
Szol gál ta tá si kon cesszió: –

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ
I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍME
Szer ve zet: Ra dio ak tív Hul la dé ko kat Ke ze lõ Kht.
Cím zett: dr. Hegy há ti Jó zsef ügy ve ze tõ igaz ga tó

Cím: Pus kás Ti va dar u. 11.
Pos tai irá nyí tó szám: 2040
Vá ros/Köz ség: Bu da örs
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 23/423-180
Te le fax: 23/423-181
E-ma il: –
In ter net cím (URL): www.rhk.hu

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA
II.1) A SZER ZÕ DÉS TÍ PU SA
Épí té si be ru há zás: –
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: X
Épí té si kon cesszió: –
Szol gál ta tá si ka te gó ria: 12
Szol gál ta tá si kon cesszió: –

II.2) EZ EGY KERETMEGÁLLAPODÁS?
NEM: X
IGEN: –

II.3) NÓ MENK LA TÚ RA

II.3.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV) 
Fõ szó jegy zék 
Fõ tárgy: 
74.23.10.00-7
To váb bi tár gyak: –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.4) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL A SZER ZÕ DÉS HEZ
REN DELT EL NE VE ZÉS: –

II.5) MEG HA TÁ RO ZÁS (TÁRGY ÉS MENNYI SÉG) 
A Ki égett Ka zet ták Át me ne ti Tá ro ló ja (KKÁT) kör nye zet -

vé del mi en ge dé lyé nek meg újí tá sá hoz tel jes kö rû kör nye zet vé -
del mi fe lül vizs gá lat el vég zé se

II.6) TEL JES BE CSÜLT ÉR TÉK (áfa nél kül)
40 000 000 Ft, az az negy ven mil lió fo rint

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA 

IV.1.1) A köz be szer zé si tör vény VI. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén

Nyílt: X
Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –

IV.1.2) A köz be szer zé si tör vény VII. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén 

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló/hir det ménnyel meg hir de -

tett tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
A hir det mény faj tá ja 
Aján la ti/Rész vé te li fel hí vás: –
Idõ sza kos elõ ze tes tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –
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IV.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett
el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa (adott eset ben) 

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: –
vagy:
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat a kö vet ke zõ rész -

szem pon tok és súly szá mok alapján: X
rész szem pon tok súly szá mok
– aján la ti ár 5
– tel je sí té si ha tár idõ 5

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

V.1)  AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE ÉS A SZER ZÕ DÉS ÉR -
TÉ KE

V.1.1) A nyer tes aján lat te võ ne ve és cí me 

A szer zõ dés szá ma: K5100–007/04
Szer ve zet/Sze mély: SOM Sys tem Mér nö ki Iro da Kft.
Cím zett: Ör dögh Mik lós ügy ve ze tõ
Cím: Rét köz u. 25.
Pos tai irá nyí tó szám: 1118
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 309-5176
Te le fax: 246-3363
E-ma il: mi klos.ordogh@som sys tem.hu
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nélkül) 

Az el len szol gál ta tás össze ge: 19 800 000 Ft
A leg ala cso nyabb: 19 800 000 Ft /
a leg ma ga sabb: 19 800 000 Ft
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat. 
Pénz nem: HUF

V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás (adott 
eset ben): –

V.1.4) Szol gál ta tá si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás
(adott eset ben): –

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés teljesítéséhez?

NEM:  –
IGEN: X
Ha igen, a szer zõ dés al vál lal ko zók, illetve har ma dik sze mé -

lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek vagy ará nyá -
nak (ré szé nek) a meg je lö lé se 

Ér ték (áfa nél kül): –
Pénz nem: –
Arány (rész): …%
Nem is mert: X

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me
(adott esetben) 

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X
IGEN: –

VI.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL AZ AK TÁ HOZ REN -
DELT HI VAT KO ZÁ SI SZÁM 

VI.3) AZ ERED MÉNY HIR DE TÉS DÁ TU MA (adott eset -
ben): 
2004/10/18 (év/hó/nap)

VI.4) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 1

VI.5) A SZER ZÕ DÉS MEG HIR DE TÉ SE A KÖZ BE SZER -
ZÉ SI ÉR TE SÍ TÕ BEN (adott esetben)
97. szám 2004/08/25

VI.6) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: X
IGEN: –
Ha igen, kér jük fel tün tet ni a pro jekt/prog ram ne vét és bár -

mely egyéb hasz nál ha tó hi vat ko zá si ada tot 

VI.7) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK 

1) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja (adott eset ben):
2004/10/27, 11.00 óra

2) Ha az el já rás ered mény te len, illetve szer zõ dés kö tés re nem 
ke rül sor, en nek in do ka: –

3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény
96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se: 

A nyer tes aján lat te võ mik ro vál lal ko zás nak mi nõ sül.
4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot te võ

ne ve, cí me és az el len szol gál ta tás össze ge (adott eset ben): –
5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján lat té tel

le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján lat szá ma: SOM Sys tem
Mér nö ki Iro da Kft., 1118 Bu da pest, Rét köz u. 25., Magyar -
ország

6) Az aján lat ké rõ tár gya lás nél kü li vagy tár gya lá sos egy sze -
rû sí tett el já rást al kal ma zott? (adott eset ben) –

7) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett el já -
rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá sá nak
nap ja: –

8) A köz be szer zé si tör vény 254. §-a vagy 283. §-a sze rin ti
tár gya lás kez de mé nye zés ese tén a tár gya lás ered mé nye: –

9) Az aján lat ké rõ a köz be szer zé si tör vény 153. §-ának
(1) be kez dé sét al kal maz ta?

NEM: X
IGEN: –

VI.8) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA 
2004/10/21 (év/hó/nap)

Sportfólió Sportlétesítményeket Kezelõ,
Hasznosító és Fejlesztéstervezõ Kht.

tájékoztatója az eljárás eredményérõl
(9516/2004)

1. a) Az aján lat ké rõ ne ve és cí me:
Sport fó lió Sport lé te sít mé nye ket Ke ze lõ,
Hasz no sí tó és Fej lesz tés ter ve zõ Kht.
1065 Bu da pest, Baj csy-Zsi linsz ky út 57.
Te le fon: 473-2230
Fax: 473-2236
b) A be szer zés tár gya és mennyi sé ge: a Ha jós Alf réd Nem -

ze ti Sport uszo dá ban és a hoz zá kap cso ló dó te rü le ten új on nan
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lé te sí ten dõ ál lan dó Eu ró pa-baj nok ság és vi lág baj nok ság le bo -
nyo lí tá sá ra al kal mas 50 m hosszú sá gú, 10 sá vos úszó-szinkron -

úszó me den ce, 25 ´ 25 m alap te rü le tû mû ug ró me den ce a szab -
vány mé re tû mû ug ró to ronnyal, a me den cék hez kap cso ló dó leg -
alább 1000 né zõ el he lye zé sé re al kal mas ál lan dó le lá tó rend szer
va la mint egyéb ki egé szí tõ funk ci ó kat el lá tó épít mé nyek ge ne -
rál ki vi te le zé se.

c) Ered mé nyes volt-e az el já rás: nem.

2. a) A vá lasz tott el já rás: rész vé te li fel hí vás elõ mi nõ sí té si
el já rás ra.

b) Hir det mény köz zé té te le nél kü li tár gya lá sos el já rás ese -
tén az el já rás al kal ma zá sát meg ala po zó kö rül mé nyek is mer te -
té se: –

c) Hir det mény köz zé té te le nél kü li tár gya lá sos el já rás ese tén
az aján lat té tel re fel kér tek fel so ro lá sa: –

3. Az ered mény hir de tés idõ pont ja: 2004. ok tó ber 18., 12.00
óra.

4. Az aján la tok el bí rá lá sá nak szem pont ja és a Kbt. 34. §
(3) be kez dé sé ben fog lal tak, ha azo kat a rész vé te li fel hí vás ban
nem tett ék köz zé: a rész vé te li fel hí vás ban köz zé té tel re ke rült.

5. a) A nyer tes aján lat te võ ne ve és cí me: –
b) A nyer tes aján lat te võ nek a Kkvt. sze rin ti mi nõ sí té se: –

6. A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot te võ
ne ve és cí me: –

7. A be ér ke zett aján la tok szá ma: hat.

8. Az aján lat te võ(k) ne ve és cí me: 
– STRA BAG Épí tõ Rt., 1135 Bu da pest, Sze ge di út 35–37.
– TEM PE RO Épí tõ ipa ri és Uszo da tech ni kai Rt., 1136 Bu -

da pest, Bal zac u. 17–19.
– KÉSZ Kft., 6721 Sze ged, Szi lá gyi u. 2.
– BA U CONT Rt., 8000 Szé kes fe hér vár, Ga lán tai u. 64.
– ARC ADOM Épí tõ ipa ri Rt., 2051 Bi a tor bágy, Vas út u. 3.
– HÉ ROSZ Épí tõ ipa ri Rt., 1095 Bu da pest, Hí dé pí tõi u.

1–12. és HÍD ÉPÍ TÕ Rt., 1138 Bu da pest, Ka ri kás Fri gyes
u. 20. közösen.

9. Az el len szol gál ta tás össze ge: –

10. a) A be szer zés tár gyá nak az a rész e és ér té ke, ami re néz -
ve az aján lat te võ har ma dik sze méllyel kí ván szer zõ dést köt ni
(ha ez az aján lat ban szerepelt): –

b) A be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó mér ték -
ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me (ha ez az
aján lat ban szerepelt): –

c) A tel je sí tés ben egyéb ként a be szer zés ér té ké nek tíz szá za -
lé kát meg ha la dó mér ték ben részt ve võ szer ve ze tek (sze mé lyek) 
ne ve és cí me (ha ez az ajánlatban szerepelt): –

11. Ha az el já rás ered mény te len, en nek oka: aján lat ké rõ az
ál ta la elõ re nem lát ha tó és el há rít ha tat lan ok ból be ál ló lé nye ges
kö rül mé nyek miatt a szer zõ dés meg kö té sé re, il le tõ leg tel je sí té -
sé re kép te len né vált. [Kbt. 60. §  e) pont]

12. Egyéb in for má ció: –

13. a) Az el já rást meg kez dõ hir det mény köz zé té te lé nek
nap ja: 2004. má jus 3. (K. É. – 3597/2004)

b) Hir det mény köz zé té te le nél kü li tár gya lá sos el já rás ban az
aján la ti fel hí vás ki kül dé sé nek, illetve a 71/B. § (2) be kez dé se
sze rin ti eset ben a bi zott ság tájékoztatásának napja: –

14. Hi vat ko zás az elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó ra: –

15. A hir det mény fel adá sá nak nap ja: 2004. ok tó ber 21.
A hir det mény kéz hez vé te lé nek nap ja: 2004. ok tó ber 25.

Vám- és Pénzügyõrség
Országos Parancsnoksága

tájékoztatója az eljárás eredményérõl
(9363/2004)

Épí té si be ru há zás: –
Épí té si kon cesszió: –
Áru be szer zés: X
Szol gál ta tás: –

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ
I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍME
Szer ve zet: Vám- és Pénz ügy õr ség Or szá gos Pa rancs nok sá ga
Cím zett: VPOP Pénz ügyi és Gaz da sá gi Fõ osz tály
Csib rik La jos al ez re des, fõ osz tály ve ze tõ
Cím: Haj nó czy J. u. 2.
Pos tai irá nyí tó szám: 1122
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 488-9709
Te le fax: 488-9700
E-ma il: vpop.pen zugy@ma il.vpop.hu
In ter net cím (URL): www.vam.hu

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA
II.1) A SZER ZÕ DÉS TÍ PU SA
Épí té si be ru há zás: –
Áru be szer zés: X
Szol gál ta tás: –
Épí té si kon cesszió: –
Szol gál ta tá si ka te gó ria: –

II.2) EZ EGY KE RET MEG ÁL LA PO DÁS?
NEM: X
IGEN: –

II.3) NÓ MENK LA TÚ RA

II.3.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV) 
Fõ szó jegy zék 
Fõ tárgy:
22.42.00.00-0
To váb bi tár gyak: –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –
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II.4) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL A SZER ZÕ DÉS HEZ
REN DELT EL NE VE ZÉS
Adás vé te li szer zõ dés.

II.5) MEG HA TÁ RO ZÁS (TÁRGY ÉS MENNYI SÉG)
A Vám- és Pénz ügy õr ség ál lo má nya ré szé re ét ke zé si utal vá -

nyok be szer zé se. A sze mé lyi jö ve de lem adó ról szóló 1995. évi
CXVII. tör vény 1. szá mú mel lék le te 8.17. pont ja sze rint adó -
men te sen ad ha tó étkezési utalványok beszerzése.

II.6) TEL JES BE CSÜLT ÉR TÉK (áfa nél kül)
Prog nosz ti zált ér té kek 300 mil lió Ft/év ±40%. Meg ren de lés

ál ta lá ban ha vi rend sze res sé ggel egy fõ re 3500 Ft/hó ér ték kel
kalkulálva.

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA 

IV.1.1) A köz be szer zé si tör vény IV. fe je ze te sze rin ti el já rás
esetén

Nyílt: X
Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –

IV.1.2) A köz be szer zé si tör vény V. fe je ze te sze rin ti el já rás
esetén 

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló/hir det ménnyel meg hir de -

tett tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
A hir det mény faj tá ja 
Aján la ti/Rész vé te li fel hí vás: –
Idõ sza kos elõ ze tes tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

IV.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett
el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa (adott eset ben)

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: –
vagy:
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat a kö vet ke zõ rész -

szem pon tok és súly szá mok alapján: X
rész szem pon tok súly szá mok
– ke ze lé si költ ség a leszám lá zott utal vá nyok

ér té ké re ve tít ve szá za lék ban megadva 90
– be vál tó he lyek szá ma or szá go san össze sen 10
Az ért éke lés rész szem pon ton ként kü lön-kü lön tör tént. Az

egyes rész szem pon ton ként a leg jobb aján lat kap ta a ma xi má lis
100 pon tot, a töb bi ará nyo san ke ve seb bet. Az ér té ke lés so rán az 
egyes rész szem pon tok ra adható pontszám 1–100.

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

V.1)  AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE ÉS A SZER ZÕ DÉS ÉR -
TÉ KE

V.1.1) A nyer tes aján lat te võ ne ve és cí me

A szer zõ dés szá ma: –
Szer ve zet/Sze mély: CBA Ke res ke del mi Kft.

Cím zett: Bal da uf Lász ló
Cím: Nán dor fe jér vá ri u. 40.
Pos tai irá nyí tó szám: 1119
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 464-3646
Te le fax: 464-3645
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül) 

Az el len szol gál ta tás össze ge: a be vál tan dó utal vá nyok prog -
nosz ti zált ér té ke: 300 mil lió Ft/év ±40%. Az utal vá nyo kat 0%
ke ze lé si költ ség gel szál lít ja a nyer tes aján lat te võ.

A leg ala cso nyabb 0% ke ze lé si költ sé get /
a leg ma ga sabb 1,8% ke ze lé si költ sé get
tar tal ma zó aján lat. 
Pénz nem: HUF

V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás
(adott eset ben): –

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés tel je sí té sé hez?

NEM: X
IGEN: –
Ha igen, a szer zõ dés al vál lal ko zók, illetve har ma dik sze mé -

lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek vagy ará nyá -
nak (ré szé nek) a meg je lö lé se

Ér ték (áfa nél kül): –
Pénz nem: –
Arány (rész): …%
Nem is mert: –

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me
(adott eset ben)

A nyer tes aján lat te võ al vál lal ko zót nem vesz igény be.

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X
IGEN: –
A hir det mény kö te le zõ jel le gû.

VI.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL AZ AK TÁ HOZ REN -
DELT HI VAT KO ZÁ SI SZÁM

VI.3) AZ ERED MÉNY HIR DE TÉS DÁ TU MA (adott eset -
ben) 
2004/10/14 (év/hó/nap)

VI.4) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 3

VI.5) A SZER ZÕ DÉST MEG HIR DET TÉK-E AZ EU RÓ -
PAI UNIÓ HI VA TA LOS LAP JÁ BAN?
NEM: –
IGEN: X
Ha igen, ad ja meg a hir det mény re vo nat ko zó hi vat ko zást
A hir det mény szá ma a Hi va ta los La p tar ta lom jegy zé ké ben: 
2004/S 159-138031
(év/hó/nap) 2004/08/17
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VI.6) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: X
IGEN: –
Ha igen, kér jük fel tün tet ni a pro jekt/prog ram ne vét és bár -

mely egyéb hasz nál ha tó hi vat ko zá si adatot 

VI.7) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK 

1) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja (adott eset ben):
2004. ok tó ber 22.

2) Ha az el já rás ered mény te len, illetve szer zõ dés kö tés re nem 
ke rül sor, en nek indoka

3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény
96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se: a nyer tes aján lat -
te võ nem tar to zik a Kkvt. be so ro lá sa alá.

4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot te võ ne -
ve, cí me és az el len szol gál ta tás össze ge (adott eset ben): So dex ho 
Pass Hun gá ria Kft. 1106 Bu da pest, Fe hér u. 1.

5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján lat té tel
le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján lat száma

1. So dex ho Pass Hun gá ria Kft. Ma gyar or szág, 1106 Bu da -
pest, Fe hér u. 1.;

2. Ac cor Ser vi ces Ma gyar or szág Kft., Ma gyar or szág, 1077
Bu da pest, Al más sy tér 2.;

3. CBA Ke res ke del mi Kft. Ma gyar or szág, 1119 Bu da pest,
Nán dor fe jér vá ri u. 40.

6) Az egy sze rû sí tett el já rást meg in dí tó hir det mény köz zé té -
te lé nek nap ja és hi vat ko zás a hir det mény re (adott eset ben)

7) Az aján lat ké rõ tár gya lás nél kü li vagy tár gya lá sos egy sze -
rû sí tett el já rást al kal ma zott? (adott eset ben)

8) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett el já -
rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá sá nak
napja

VI.8) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2004/10/21 (év/hó/nap)

Volánbusz Közlekedési Rt.
tájékoztatója az eljárás eredményérõl

(9295/2004)

Épí té si be ru há zás: –
Épí té si kon cesszió: –
Áru be szer zés: X
Szol gál ta tás: –

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ
I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍME
Szer ve zet: Vo lán busz Köz le ke dé si Rt.
Cím zett: Klér Ká roly mû sza ki és fej lesz té si igaz ga tó
Cím: Sza bolcs u. 17. II. 208.
Pos tai irá nyí tó szám: 1134
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 465-5665
Te le fax: 465-5666
E-ma il: ka roly.kler@vo lan busz.hu
In ter net cím (URL): www.vo lan busz.hu

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA
II.1) A SZER ZÕ DÉS TÍ PU SA
Épí té si be ru há zás: –
Áru be szer zés: X
Szol gál ta tás: –
Épí té si kon cesszió: –
Szol gál ta tá si ka te gó ria: –

II.2) EZ EGY KE RET MEG ÁL LA PO DÁS?
NEM: X
IGEN: –

II.3) NÓ MENK LA TÚ RA

II.3.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV) 
Fõ szó jegy zék 
Fõ tárgy: 
25.11.13.20-1
To váb bi tár gyak: 
50.11.65.00-6
50.11.30.00-0
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.4) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL A SZER ZÕ DÉS HEZ
REN DELT EL NE VE ZÉS

II.5) MEG HA TÁ RO ZÁS (TÁRGY ÉS MENNYI SÉG) 
Bér le ti szer zõ dés, az aján lat ké rõ au tó bu sza in gör dü lõ 6900 db

±2% kü lön fé le tí pu sú ke re kek va la mint pót ke re kek gumiab -
roncsainak – jog sza bály ban rög zí tett mû sza ki kö ve tel mény -

szint nek meg fe le lõ – fo lya ma tos biz to sí tá sa 470 ´ 106 ±5% gu -
mi ab roncs km/év fu tás tel je sít mény mel lett, a kap cso ló dó sze re -
lé si, kar ban tar tá si, men té si te vé keny sé gek el lá tás ával.

II.6) TEL JES BE CSÜLT ÉR TÉK (áfa nél kül)
1300 mil lió Ft

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA 

IV.1.1) A köz be szer zé si tör vény IV. fe je ze te sze rin ti el já rás
esetén

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –

IV.1.2) A köz be szer zé si tör vény V. fe je ze te sze rin ti el já rás
esetén 

Nyílt: X
Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló/hir det ménnyel meg hir de -

tett tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
A hir det mény faj tá ja 
Aján la ti/Rész vé te li fel hí vás: X
Idõ sza kos elõ ze tes tá jé koz ta tó: – 
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

IV.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett
el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa (adott esetben): – 

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: –
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vagy: az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat a kö vet ke zõ
rész szem pon tok és súly szá mok alap ján: X

rész szem pon tok súly szá mok
– gu mi ab roncs el len szol gál ta tás

(Ft/gu mi ab roncs km) 6
– men té si el len szol gál ta tás (Ft/km) 2
– men té si re ak ció idõ (óra) 2

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

V.1)  AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE ÉS A SZER ZÕ DÉS ÉR -
TÉ KE

V.1.1) A nyer tes aján lat te võ ne ve és cí me 

A szer zõ dés szá ma: –

Szer ve zet/Sze mély: ED LER Szer viz Kft.

Cím zett: Fe ren ci And rás

Cím: Va don u. 22.

Pos tai irá nyí tó szám: 1112

Vá ros/Köz ség: Bu da pest

Or szág: Ma gyar or szág

Te le fon: 06/30/9423357

Te le fax: 84/321-610

E-ma il: –

In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül) 

Az el len szol gál ta tás össze ge: 1300 mil lió Ft/60 hó nap

A leg ala cso nyabb: – /

a leg ma ga sabb: –

el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat. 

Pénz nem: HUF

V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás
(adott eset ben): –

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés tel je sí té sé hez?

NEM:  –

IGEN: X

Ha igen, a szer zõ dés al vál lal ko zók, illetve har ma dik sze mé -
lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek vagy ará nyá -
nak (ré szé nek) a meg je lö lé se 

Ér ték (áfa nél kül): –

Pénz nem: –

Arány (rész): …%

Nem is mert: X

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me
(adott eset ben): 

ED LER-TAB Hi deg futó zó Kft., 8660 Sér sek szõ lõs, Fõ u. 1.

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X
IGEN: –

VI.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL AZ AK TÁ HOZ REN -
DELT HI VAT KO ZÁ SI SZÁM: –

VI.3) AZ ERED MÉNY HIR DE TÉS DÁ TU MA (adott eset -
ben): 
2004/10/14 (év/hó/nap)

VI.4) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 1

VI.5) A SZER ZÕ DÉST MEG HIR DET TÉK-E AZ EU RÓ -
PAI UNIÓ HI VA TA LOS LAP JÁ BAN?
NEM: –
IGEN: X
Ha igen, ad ja meg a hir det mény re vo nat ko zó hi vat ko zást
A hir det mény szá ma a Hi va ta los Lap tar ta lom jegy zé ké ben: 
2004/S 157-136675 
(év/hó/nap) 2004/08/13

VI.6) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: X
IGEN: –
Ha igen, kér jük fel tün tet ni a pro jekt/prog ram ne vét és bár -

mely egyéb hasz nál ha tó hi vat ko zá si ada tot 

VI.7) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK 

1) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja (adott eset ben):
2004/11/12

2) Ha az el já rás ered mény te len, illetve szer zõ dés kö tés re nem 
ke rül sor, en nek in do ka: –

3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény
96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se: mik ro vál lal ko zás.

4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot te võ
ne ve, cí me és az el len szol gál ta tás össze ge (adott eset ben): –

5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján lat té tel
le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján lat szá ma: EDLER Szer -
viz Kft., 1112 Bu da pest, Va don u. 22.

6) Az egy sze rû sí tett el já rást meg in dí tó hir det mény köz zé té -
te lé nek nap ja és hi vat ko zás a hir det mény re (adott eset ben): – 

7) Az aján lat ké rõ tár gya lás nél kü li vagy tár gya lá sos egy sze -
rû sí tett el já rást al kal ma zott? (adott eset ben): Nem 

8) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett el já -
rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá sá nak
nap ja: –

VI.8) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA 
2004/10/27 (év/hó/nap)



Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

HM Térképészeti Kht.
tájékoztatója a szerzõdés teljesítésérõl

(9311/2004)

1. a) Az aján lat ké rõ ként szer zõ dõ fél ne ve és cí me: 
HM Tér ké pé sze ti Köz hasz nú Tár sa ság
1024 Bu da pest, Szi lá gyi Er zsé bet fa sor 7–9.
b) A nyer tes aján lat te võ ként szer zõ dõ fél ne ve és cí me: Pro -

sys tem-Print Kft., 1152 Bu da pest, Cser ba E. u. 42.

2. a) A köz be szer zé si el já rás alap ján meg kö tött szer zõ dés
meg ha tá ro zá sa:  szál lí tá si szer zõ dés

b) A szer zõ dés kö tés idõ pont ja: 2004. szep tem ber 3-án 10.30 
óra

c) A köz be szer zés tár gya és mennyi sé ge, az el len szol gál ta -
tás: késes haj to ga tó mû

d) A szer zõ dés idõ tar ta ma vagy a tel je sí tés ha tár ide je: 2004.
ok tó ber 15.

3. A szer zõ dés tel je sí té se (rész tel je sí té se) sze rin ti mennyi -
ség és el len szol gál ta tás: 3 395 000 Ft + áfa

4. a) A le foly ta tott köz be szer zé si el já rás faj tá ja: egy sze rû
köz be szer zé si el já rás a Kbt. 299. § (1) be kez dés b) pont ja sze -
rint.

b) A köz be szer zé si el já rás ban az aján la tok bí rá la ti szem -
pont ja: a leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás

c) Hi vat ko zás a le foly ta tott köz be szer zé si el já rást meg in -
dí tó, il le tõ leg meg hir de tõ hir det mény re és köz zé té te lé nek
nap ja: –

d) Hir det mény köz zé té te le nél kü li el já rás ese tén az aján lat -
té te li fel hí vás meg kül dé sé nek, il le tõ leg a Köz be szer zé si Dön -
tõ bi zott ság tá jé koz ta tá sá nak nap ja: az aján lat té te li fel hí vás
meg kül dé sé nek nap ja: 2004. jú li us 28.

e) Hi vat ko zás az el já rás ered mé nyé rõl szóló tá jé koz ta tót
tar tal ma zó hir det mény re és köz zé té te lé nek nap ja: –

5. a) A szer zõ dés tel je sí té se szer zõ dés sze rû volt-e: igen.
b) Nem szer zõ dés sze rû tel je sí tés ese tén a szer zõ dés sze gés

tí pu sa, le írá sa, in do ka: –
c) A szer zõ dés sze gést el kö ve tõ(k) ne ve, cí me: –

6. a) A szer zõ dés rész tel je sí té se szer zõ dés sze rû volt-e: –
b) Nem szer zõ dés sze rû rész tel je sí tés ese tén a szer zõ dés sze -

gés tí pu sa, le írá sa, in do ka: 
c) A szer zõ dés sze gést el kö ve tõ(k) ne ve, cí me: 

7. a) A szer zõ dést mó do sí tot ták-e: nem
b) Hi vat ko zás a szer zõ dés mó do sí tá sá ról szóló tájé koz ta tót

tar tal ma zó hir det mény re és köz zé té te lé nek nap ja: –

8. Egyéb in for má ci ók: –

9. A nyer tes aján lat te võ ként szer zõ dõ fél nyi lat ko za ta:
egyet ért a tá jé koz ta tó ban fog lal tak kal.

10. A hir det mény fel adá sá nak dá tu ma: 2004. ok tó ber 16.

Országos Rendõr-fõkapitányság
Országos Baleset-megelõzési Bizottság
tájékoztatója a szerzõdés teljesítésérõl

(9076/2004)

1. a) Az aján lat ké rõ ként szer zõ dõ fél ne ve és cí me: 

Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság 

Or szá gos Bal eset-meg elõ zé si Bi zott ság

1139 Bu da pest, Te ve u. 4–6.

b) A nyer tes aján lat te võ ként szer zõ dõ fél ne ve és cí me: Vi -
de op ress Rek lám stú dió Kft., 1062 Bu da pest, And rás sy u.
88–90.

2. a) A köz be szer zé si el já rás alap ján meg kö tött szer zõ dés
meg ha tá ro zá sa: vál lal ko zá si szer zõ dés.

b) A szer zõ dés kö tés idõ pont ja: 2004. au gusz tus 24.

c) A köz be szer zés tár gya és mennyi sé ge, az el len szol gál ta -
tás: tanév kez de ti gyer mek bal ese tek meg elõ zé se ér de kéb en tár -
sa dal mi cé lú kom mu ni ká ci ós kam pány le bo nyo lí tá sa [köz ér de -
kû köz le mény hez szük sé ges mû sor szá mok (saj tó ter mé kek) el -
ké szí té se és köz zé té te le]

– min. 1 db szlo gen,

– min. 1 db óri ás pla kát terv, ki he lye zé si mennyi ség és hely -
szín meg adá sá val,

– min. 1 db film szi nop szis (20–25 mp),

– min. 1 db rá dió rek lám szö veg terv (20–25 mp),

– mé dia mix.

Az el len szol gál ta tás brut tó 12 250 000 Ft.

d) A szer zõ dés idõ tar ta ma vagy a tel je sí tés ha tár ide je: 2004.
szep tem ber 30.

3. A szer zõ dés tel je sí té se (rész tel je sí té se) sze rin ti mennyi -
ség és el len szol gál ta tás: 

– óri ás pla kát gyár tás és ki he lye zés or szá gos el osz tás ban:
300 db

– rá dió rek lám ké szí tés és su gár zás: 100 al ka lom

– tv rek lám ké szí tés és su gár zás: 152 al ka lom

– az el len szol gál ta tás brut tó 12 250 000 Ft

4. a) A le foly ta tott köz be szer zé si el já rás faj tá ja: egy sze rû
el já rás a Kbt. 299. § (1) be kez dé sé nek a) pont ja sze rint.

b) A köz be szer zé si el já rás ban az aján la tok bí rá la ti szem -
pont ja: az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat.

c) Hi vat ko zás a le foly ta tott köz be szer zé si el já rást meg in dí -
tó, il le tõ leg meg hir de tõ hir det mény re és köz zé té te lé nek nap ja:
aján lat té te li fel hí vás 6219/2004, 2004. jú li us 21.

d) Hir det mény köz zé té te le nél kü li el já rás ese tén az aján lat -
té te li fel hí vás meg kül dé sé nek, il le tõ leg a Köz be szer zé si Dön -
tõ bi zott ság tá jé koz ta tá sá nak nap ja: –

e) Hi vat ko zás az el já rás ered mé nyé rõl szóló tá jé koz ta tót
tar tal ma zó hir det mény re és köz zé té te lé nek nap ja: –

5. a) A szer zõ dés tel je sí té se szer zõ dés sze rû volt-e: igen.
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b) Nem szer zõ dés sze rû tel je sí tés ese tén a szer zõ dés sze gés
tí pu sa, le írá sa, in do ka: –

c) A szer zõ dés sze gést el kö ve tõ(k) ne ve, cí me: –

6. a) A szer zõ dés rész tel je sí té se szer zõ dés sze rû volt-e: –
b) Nem szer zõ dés sze rû rész tel je sí tés ese tén a szer zõ dés sze -

gés tí pu sa, le írá sa, in do ka: –
c) A szer zõ dés sze gést el kö ve tõ(k) ne ve, cí me: –

7. a) A szer zõ dést mó do sí tot ták-e: nem.

b) Hi vat ko zás a szer zõ dés mó do sí tá sá ról szóló tájé koz ta tót
tar tal ma zó hir det mény re és köz zé té te lé nek nap ja: –

8. Egyéb in for má ci ók: –

9. A nyer tes aján lat te võ ként szer zõ dõ fél nyi lat ko za ta:
egyet ért a hir det mény ben fog lal tak kal.

10. A hir det mény fel adá sá nak dá tu ma: 2004. ok tó ber 27.
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Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

Békés Megyei Állami Közútkezelõ Kht.
tájékoztatója a szerzõdés módosításáról

(9380/2004)

1. a) Az aján lat ké rõ ként szer zõ dõ fél ne ve és cí me:
Bé kés Me gyei Ál la mi Köz út ke ze lõ Kht.
5600 Bé kés csa ba, Sza bad ság tér 7–9.
b) A nyer tes aján lat te võ ként szer zõ dõ fél ne ve és cí me: Be -

ton út Rt., 1133 Bu da pest, Pan nó nia u. 59–61.

2. a) A köz be szer zé si el já rás alap ján meg kö tött szer zõ dés
meg ha tá ro zá sa: vál lal ko zá si szer zõ dés

b) A szer zõ dés kö tés idõ pont ja: 2004. szep tem ber 13.
c) A köz be szer zés tár gya és mennyi sé ge, az el len szol gál ta -

tás: 4231. j. út 5+900–6+700 km-szel vé nyek kö zöt ti sza kasz
pro fil ja ví tá si mun ká i nak ké szí té se. El len szol gál ta tás brut tó
össze ge: 92 543 751 Ft.

d) A szer zõ dés idõ tar ta ma vagy a tel je sí tés ha tár ide je: 2004.
ok tó ber 22.

3. a) A le foly ta tott köz be szer zé si el já rás faj tá ja: nyílt el já rás.
b) A köz be szer zé si el já rás ban az aján la tok bí rá la ti szem -

pont ja: az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat.
c) Hi vat ko zás a le foly ta tott köz be szer zé si el já rást meg in dí -

tó, il le tõ leg meg hir de tõ hir det mény re és köz zé té te lé nek nap ja:
az el já rást meg in dí tó hir det mény köz zé té te lé nek idõ pont ja:
2004. jú li us 2., 75. szám (5523/2004 hir det mény szám, 9060-
9065. lap szám).

d) Hir det mény köz zé té te le nél kü li el já rás ese tén az aján lat -
té te li fel hí vás meg kül dé sé nek, il le tõ leg a Köz be szer zé si Dön -
tõ bi zott ság tá jé koz ta tá sá nak nap ja: –

e) Hi vat ko zás az el já rás ered mé nyé rõl szóló tá jé koz ta tót
tar tal ma zó hir det mény re és köz zé té te lé nek nap ja: hir det mény
meg je le né se: 2004. szep tem ber 15. 106. szám (7843/2004 hir -
det mény szám, 13702–13705. lap szám).

4. a) A szer zõ dés mó do sí tá sa érin ti-e a bí rá la ti szem pont
sze rin ti szer zõ dé ses fel té telt: igen (át fu tá si idõ tar tam).

b) a szer zõ dés mó do sí tá sá nak tar tal ma (meg ad va az ere de ti
szer zõ dé ses fel té telt is) a szer zõ dé ses ha tár idõ 2004. ok tó ber 22.
volt, míg a mó do sí tott be fe je zé si ha tár idõ: 2004. no vem ber 15.

c) A mó do sí tás in do ka: a tech no ló gi á ban meg ha tá ro zott
Del ta geo-Dra in 800 TP  mi nõ sé gû anya got a né met gyár tó
vissza iga zol ta. Gyár tá si és tech no ló gi ai prob lé mák fel me rü lé se 
miatt és a több szö ri sür ge tés és a ha tár idõ szük sé ges sé gé re va ló
te kin tet tel, a le szál lí tást a gyár tó az ere de ti leg vál lalt ha tár idõ -
höz ké pest ké sõb bi idõ pont ra tud ta tel je sí te ni. E prob lé ma miatt 
a mun ka nem volt foly tat ha tó. Ez a kö rül mény a szer zõ dés kö -
tést kö ve tõ en me rült fel, elõ re nem volt lát ha tó, és nem ve zet he -
tõ vissza szer zõ dõ fe lek mu lasz tá sá ra.

d) A szer zõ dés mó do sí tá sá nak idõ pont ja: 2004. ok tó ber 20.

5. Egyéb in for má ci ók: –

6. A nyer tes aján lat te võ ként szer zõ dõ fél nyi lat ko za ta: a
fen ti tá jé koz ta tó tar tal má val egyet ér tünk.

7. A hir det mény fel adá sá nak dá tu ma: 2004. ok tó ber 21.

Békéscsaba Megyei Jogú város
Önkormányzata

tájékoztatója a szerzõdés módosításáról
(9372/2004)

1. a) Az aján lat ké rõ ként szer zõ dõ fél ne ve és cí me:
Bé kés csa ba Me gyei Jo gú vá ros Ön kor mány za ta
5600 Bé kés csa ba, Szent Ist ván tér 7.
b) A nyer tes aján lat te võ ként szer zõ dõ fél ne ve és cí me:

Ther mál-BER Ter ve zõ és Le bo nyo lí tó Kft., 5600 Bé kés csa ba,
Dr. Be csey O. u. 10–12.

2. a) A köz be szer zé si el já rás alap ján meg kö tött szer zõ dés
meg ha tá ro zá sa: ter ve zé si szer zõ dés.

b) A szer zõ dés kö tés idõ pont ja: 2004. szep tem ber 14.
c) A köz be szer zés tár gya és mennyi sé ge, az el len szol gál ta -

tás: a bé kés csa bai Er zsé bet he lyi Ál ta lá nos Is ko la Ma dách ut cai
szék he lyé nek bõ ví té sé hez szük sé ges épí té si en ge dély ter vek
(épí té si,bon tá si, stb.) el ké szí té se, en ge dé lyez te tés, ki vi te li ten -
der do ku men tá ció el ké szí té se, az el len szol gál ta tás mér té ke:
7 440 000 Ft + áfa.

d) A szer zõ dés idõ tar ta ma vagy a tel je sí tés ha tár ide je: tel je -
sí tés ha tár ide je: 2004. ok tó ber 20.

3. a) A le foly ta tott köz be szer zé si el já rás faj tá ja: egy sze rû
köz be szer zé si el já rás a Kbt. 299. § (1) be kez dés b) pont ja alap -
ján.

b) A köz be szer zé si el já rás ban az aján la tok bí rá la ti szem -
pont ja: leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás a Kbt. 57. §
(2) be kez dés a) pont ja alap ján.

c) Hi vat ko zás a le foly ta tott köz be szer zé si el já rást meg in dí tó,
il le tõ leg meg hir de tõ hir det mény re és köz zé té te lé nek nap ja: –

d) Hir det mény köz zé té te le nél kü li el já rás ese tén az aján lat -
té te li fel hí vás meg kül dé sé nek, il le tõ leg a Köz be szer zé si Dön -
tõ bi zott ság tá jé koz ta tá sá nak nap ja: –

e) Hi vat ko zás az el já rás ered mé nyé rõl szóló tá jé koz ta tót
tar tal ma zó hir det mény re és köz zé té te lé nek nap ja: –

4. a)  A szer zõ dés mó do sí tá sa érin ti-e a bí rá la ti szem pont
sze rin ti szer zõ dé ses fel té te let: nem.

b) A szer zõ dés mó do sí tá sá nak tar tal ma (meg ad va az ere de ti
szer zõ dé ses fel té te let is): a szer zõ dés tel je sí té sé nek mó do sí tott
ha tár ide je: 2004. de cem ber 15. (az ere de ti szer zõ dé ses fel té tel
sze rint a tel je sí tés ha tár ide je 2004. ok tó ber 20.)

c) A mó do sí tás in do ka: a ter ve zé si prog ram mal kap cso la tos
egyez te té sek el hú zó dá sa, a meg bí zó és üze mel te tõ ál tal szol -
gál ta tan dó ada tok ké se del me.

d) A szer zõ dés mó do sí tá sá nak idõ pont ja: 2004. ok tó ber 18.

5.   Egyéb in for má ci ók: –

6. A nyer tes aján lat te võ ként szer zõ dõ fél nyi lat ko za ta: a hir -
det mény ben fog lal tak kal egyet ér tünk.

7. A hir det mény fel adá sá nak dá tu ma: 2004. ok tó ber 21.



He lyes bí tés

Foglalkoztatási Hivatal
ajánlati felhívás helyesbítésének helyesbítése

(9511/2004)

A Fog lal koz ta tá si Hi va tal 2004. ok tó ber 25-én, a Köz be szer -
zé si Ér te sí tõ 123. szá má ban K. É. – 9292/2004 szám alatt meg -
je lent aján la ti fel hí vás he lyes bí té sének 1.3) és 1.4) pont ja té ve -
sen je len t meg.

A fen ti pon tok he lye sen:
1.3) A DO KU MEN TÁ CIÓ A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN SZE -
REZ HE TÕ BE
Szer ve zet: Fog lal koz ta tá si Hi va tal
Cím zett: Fog lal koz ta tá si Hi va tal
Mo der ni zá ci ós Prog ram iro da
Cím: Ba ross u. 133. II. eme let 1. szo ba
Pos tai irá nyí tó szám: HU–1089
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 299-1090
Te le fax: 299-1099
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –
1.4) AZ AJÁN LA TO KAT/RÉSZ VÉ TE LI JE LENT KE ZÉ -
SE KET A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL BENYÚJTANI
Szer ve zet: Fog lal koz ta tá si Hivatal
Cím zett: Fog lal koz ta tá si Hi va tal
Mo der ni zá ci ós Prog ram iro da
Cím: Ba ross u. 133. II. eme let 1. szo ba
Pos tai irá nyí tó szám: HU–1089
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 299-1090
Te le fax: 299-1099
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

A hir det mény fel adá sá nak nap ja: 2004. ok tó ber 25.
A hir det mény kéz hez vé te lé nek nap ja: 2004. ok tó ber 25.

Magyar Könyvvizsgálói Kamara
ajánlati felhívásának helyesbítése

(9578/2004)

A Ma gyar Könyv vizs gá lói Ka ma ra 2004. ok tó ber 25-én, a
Köz be szer zé si Ér te sí tõ 123. szá má ban K. É. – 8756/2004 szá -
mon meg je lent aján la ti fel hí vá sa II.1.9) pont ja té ve sen je len t
meg.

A fen ti pont he lye sen:
II.1.9) Ré szek re tör té nõ aján lat té tel (a ré szek re vo nat ko zó

rész le tes in for má ci ók meg adá sá hoz a B. mel lék let bõl szük ség
sze rint több pél dány hasz nál ha tó)

NEM: –
IGEN: X

A hir det mény fel adá sá nak nap ja: 2004. ok tó ber 25.
A hir det mény kéz hez vé te lé nek nap ja: 2004. ok tó ber 26.

MÁV Rt. Beszerzési és Készletgazdálkodási
Szolgáltató Egység

ajánlati felhívásának helyesbítése
(9709/2004)

A MÁV Rt. Be szer zé si és Kész let gaz dál ko dá si Szol gál ta tó
Egy ség 2004. szep tem ber 29-én, a Köz be szer zé si Ér te sí tõ
112. szá má ban K. É. – 7775/2004 szá mon meg je lent aján la ti
fel hí vá sá nak IV.3.2) pontja tévesen jelent meg.

He lye sen:
IV.3.2) A do ku men tá ció be szer zé sé nek fel té te lei
Ár (adott eset ben) rész aján la ton ként 40 000 + áfa HUF

A hir det mény fel adá sá nak nap ja: 2004. ok tó ber 25.
A hir det mény kéz hez vé te lé nek nap ja: 2004. ok tó ber 26.

Szolnoki Fõiskola
ajánlati felhívásának helyesbítése

(9483/2004)

A Szol nok Fõ is ko la 2004. ok tó ber 13-án, a Köz be szer zé si
Ér te sí tõ 118. szá má ban K. É. – 8376/2004 szá mon meg je lent
aján la ti fel hí vá sa II.3) és IV.3.2) pont ja tévesen jelent meg.

A fen ti pon tok he lye sen:
II.3) A SZER ZÕ DÉS IDÕ TAR TA MA VAGY A BE FE JE -
ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE
Kez dés: 2004/12/22, befe je zés: 2005/07/30
IV.3.2) A do ku men tá ció be szer zé sé nek fel té te lei
Ár: 120 000 Ft + áfa = 150 000 Ft

A hir det mény fel adá sá nak nap ja: 2004. ok tó ber 25.
A hir det mény kéz hez vé te lé nek nap ja: 2004. ok tó ber 25.

Tolna Megyei Munkaügyi Központ
egyszerûsített eljárás ajánlati felhívásának

helyesbítése
(9647/2004)

A Tol na Me gyei Mun ka ügyi Köz pont 2004. ok tó ber 22-én, a
Köz be szer zé si Ér te sí tõ 122. szá má ban K. É.– 8700/2004 szá mon 
meg je lent egy sze rû sí tett el já rás aján la ti fel hí vá sa VI.4) pont
2) al pont já ban a szer zõ dés kö tés idõ pont ja té ve sen je len t meg.

He lye sen:
A szer zõ dés kö tés idõ pont ja: 2004. de cem ber 6., 11.00 óra.

A hir det mény fel adá sá nak nap ja: 2004. ok tó ber 26.
A hir det mény kéz hez vé te lé nek nap ja: 2004. ok tó ber 26.
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Módosítás

APEH Tolna Megyei Igazgatósága
ajánlati felhívásának módosítása

(9669/2004)

Épí té si be ru há zás: –
Épí té si kon cesszió: –
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: X
Szol gál ta tá si kon cesszió: –

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ
I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍ ME
Szer ve zet: Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal
Tol na Me gyei Igaz ga tó sá ga
Cím zett: adó ügyi igaz ga tó he lyet tes
Cím: Be ze rédj u. 33.
Pos tai irá nyí tó szám: 7100
Vá ros/Köz ség: Szek szárd
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 74/501-400
Te le fax: 74/312-623
E-ma il: tma peh@axe le ro.hu
In ter net cím (URL): –

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS/TERV PÁ LYÁ ZA TI EL -
JÁ RÁS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS

II.1.1) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez/terv pá lyá za ti el -
já rás hoz ren delt el ne ve zés (adott eset ben)

II.1.2) A szer zõ dés/terv pá lyá za ti el já rás meg ha tá ro zá sa/tár -
gya

II.1.3) Nó menk la tú ra

II.1.3.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék: –
Fõ tárgy:
72.31.30.00-2
To váb bi tár gyak:
74.83.16.00-9
74.87.40.00-6
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –
Szol gál ta tá si ka te gó ria (adott eset ben): 7

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA
Nyílt el já rás

IV.1.1) Az aján lat ké rõ a köz be szer zé si tör vény me lyik fe je -
ze te sze rint jár el?

IV. fe je zet: –
V. fe je zet: –
VI. fe je zet: X
VII. fe je zet: –
Ne gye dik rész: –

IV.1.2) Az adott szer zõ dés re/terv pá lyá za ti el já rás ra vo nat -
ko zó ko ráb bi köz zé té tel, a hir det mény faj tá ja

Aján la ti fel hí vás nyílt el já rás meg in dí tá sá ra. K. É. – 8414/
2004, 2004. ok tó ber 13. (118. szám).

IV.2) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.2.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám

8324070921

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A SZER ZÕ DÉS/TERV PÁ LYÁ ZA TI EL JÁ RÁS
EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO ZOTT PRO JEKT TEL/
PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: X
IGEN: –
Ha igen, kér jük fel tün tet ni a pro jekt/prog ram ne vét és bár -

mely egyéb hasz nál ha tó hi vat ko zá si ada tot

VI.2) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK
1) Az ere de ti aján lat té te li vagy rész vé te li ha tár idõ le jár ta:

2004/11/30.

VII. SZA KASZ: A HIR DET MÉNY MÓ DO SÍ TÁ SA
(adott eset ben)

VII.1) AZ AJÁN LAT TÉ TE LI VAGY A RÉSZ VÉ TE LI
HA TÁR IDÕ MEG HOSSZAB BÍ TÁ SA

VII.1.1) Az új aján lat té te li vagy rész vé te li ha tár idõ:

VII.1.2) A ha tár idõ hosszab bí tá sá nak in do ka:

VII.2) A HIR DET MÉNY (DO KU MEN TÁ CIÓ) EGYÉB
MÓ DO SÍ TÁ SA

VII.2.1) A mó do sí tás sal érin tett hir det mény vagy do ku men -
tá ció (rész vé te li do ku men tá ció) mó do su ló pont jai és a hir det -
mény mó do sí tott szö veg e (a foly ta tás hoz szük ség sze rint hasz -
nál jon to váb bi la po kat)

IV.3.2) A fi ze tés fel té te lei és mód ja: a do ku men tá ció el len -
ér té két az aján lat ké rõ a Ma gyar Ál lam kincs tár nál ve ze tett
APEH Bu da pest 10032000-01454048 szá mú szám lá já ra kell
át utal ni vagy a fen ti szám lá ra be fi zet ni.

A do ku men tá ció ren del ke zés re bo csá tá sá nak mód ja: a do ku -
men tá ció a 40 000 Ft + 25% áfa té rí té si díj be fi ze té sét iga zo ló
ok irat be mu ta tá sa el le né ben az aján lat ké rõ 7100 Szek szárd,
Arany J. u. 5–11. szám alat ti iro da épü le te 101. szá mú iro dá já -
ban ve he tõ át. A do ku men tá ció írá sos igény lé sét az aján lat ké rõ
je len hir det mény I.1)  pont ban meg je lölt cí mén kell sze mé lye -
sen le ad ni, illetve oda pos tán vagy fa xon el kül de ni. Az igény -
lés nek tar tal maz nia kell az igény lõ cég meg ne ve zé sét, szék he -
lyét, adó szá mát/EU-adó szá mát, szám la ki ál lí tá si cí mét, pos ta cí -
mét és a do ku men tá ció meg fi ze té sét iga zo ló ok mányt.

A do ku men tá ció mun ka na po kon, elõ ze tes te le fo non tör té nõ
egyez te tés alap ján 9.00–12.00 órá ig (az aján lat té te li ha tár idõ
le jár tá nak nap ján 10.00 órá ig) vá sá rol ha tó meg sze mé lye sen,
il le tõ leg pos tai úton is igé nyel he tõ és kér he tõ pos tai úton tör té -
nõ meg kül dé se.

VI.4 .4) Nyílt el já rás ese tén az ered mény hir de tés idõ pont ja
és a szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja

Ered mény hir de tés ide je: az aján la tok fel bon tá sát kö ve tõ 3.
nap 10.00 óra. Amennyi ben ez a nap nem mun ka nap, az ezt kö -
ve tõ el sõ mun ka nap 10.00 óra.
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VI.4.9) Az aján lat ké rõ az aján la tok be nyúj tá sát 500 000 Ft
össze gû biz to sí ték nyúj tá sá hoz kö ti, amely nek for má ja kész -
pénz be fi ze té se, illetve át uta lá sa aján lat te võ APEH Bu da pest
10032000-01454048 szá mú szám lá já ra kell át utal ni vagy a fen -
ti szám lá ra be fi zet ni. Az aján la ti biz to sí ték nyúj tá sát iga zo ló
ere de ti ok ira tot (be fi ze té si, át uta lá si bi zony la tot) az aján lat hoz
csa tol ni kell. 

Az aján lat ké rõ – a má so dik he lye zett aján lat te võt ki vé ve – az 
ered mény hir de tést kö ve tõ 10 na pon be lül in téz ke dik az aján la ti
biz to sí ték vissza uta lá sá ról. A má so dik he lye zett aján lat te võ
aján la ti biz to sí té ka vissza uta lá sá ra a nyer tes aján lat te võ vel kö -
tött szer zõ dés meg kö té sét kö ve tõ 10 na pon be lül ke rül sor.

Az aján lat ké rõ elõ ír ja, hogy az aján la ti biz to sí ték a nyer tes 
aján lat te võ ese té ben szer zõ dést biz to sí tó mel lék kö te le zett -
ség gé vá lik, amely nek vissza uta lá sá ra a szer zõ dés tel je sí té -
sét kö ve tõ 5 na pon be lül ke rül sor. Az aján lat ké rõ ka ma tot
nem fi zet a szer zõ dést biz to sí tó mel lék kö te le zett ség össze ge
után.

VII.2.2) Az új aján lat té te li vagy rész vé te li ha tár idõ:
2004/12/20

VI II. SZA KASZ: A HIR DET MÉNY VISSZA VO NÁ SA
(adott eset ben)

IX.1) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA:
2004/10/27 (év/hó/nap)

Budakalász Nagyközség Önkormányzata
egyszerû eljárás ajánlattételi felhívásának

módosítása
(9392/2004)

Épí té si be ru há zás: –
Épí té si kon cesszió: –
Áru be szer zés: X
Szol gál ta tás: –
Szol gál ta tá si kon cesszió: –

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ
I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ/KI ÍRÓ HI VA TA LOS MEG NE -
VE ZÉ SE ÉS CÍ ME
Szer ve zet: Bu da ka lász Nagy köz ség Ön kor mány za ta
Cím zett: Pol gár mes te ri Hi va tal be ru há zá si cso port
Cím: Pe tõ fi tér 1. 13. szo ba
Pos tai irá nyí tó szám: 2011
Vá ros/Köz ség: Bu da ka lász
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 26/343-422
Te le fax: 26/340-494
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS/TERV PÁ LYÁ ZA TI EL -
JÁ RÁS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS

II.1.1) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez/terv pá lyá za ti el -
já rás hoz ren delt el ne ve zés (adott eset ben)

II.1.2) A szer zõ dés/terv pá lyá za ti el já rás meg ha tá ro zá sa/tár -
gya

Szál lí tá si szer zõ dés
Szá mí tás tech ni kai esz kö zök adás vé te le a do ku men tá ci ó ban

fog lalt fel té te lek nek meg fe le lõ en.

II.1.3) Nó menk la tú ra

II.1.3.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék: –
Fõ tárgy:
30.20.00.00-1
To váb bi tár gyak:
30.23.11.00-8
30.23.12.50-4
30.23.10.00-7
30.21.61.10-0
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –
Szol gál ta tá si ka te gó ria (adott eset ben): –

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA
Egy sze rû el já rás

IV.1.1) Az aján lat ké rõ a köz be szer zé si tör vény me lyik fe je -
ze te sze rint jár el?

IV. fe je zet: –
V. fe je zet: –
VI. fe je zet: –
VII. fe je zet: –
Ne gye dik rész: X

IV.1.2) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó ko ráb bi köz zé té tel,
a hir det mény faj tá ja

2004/10/18 K. É. – 7980/2004, K. É. 120. szám.
Aján lat té te li fel hí vás

IV.2) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.2.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám

IV.2) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.2.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám: –

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A SZER ZÕ DÉS/TERV PÁ LYÁ ZA TI EL JÁ RÁS EU- -
ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO ZOTT PRO JEKT TEL/PROG -
RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: X
IGEN: –
Ha igen, kér jük fel tün tet ni a pro jekt/prog ram ne vét és bár -

mely egyéb hasz nál ha tó hi vat ko zá si ada tot

VI.2) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK
1) Az ere de ti aján lat té te li vagy rész vé te li ha tár idõ le jár ta: 
2004/11/08, 16.00 óra

VII. SZA KASZ: A HIR DET MÉNY MÓ DO SÍ TÁ SA
(adott eset ben)

VII.1) AZ AJÁN LAT TÉ TE LI VAGY A RÉSZ VÉ TE LI
HA TÁR IDÕ MEG HOSSZAB BÍ TÁ SA

VII.1.1) Az új aján lat té te li vagy rész vé te li ha tár idõ

VII.1.2) A ha tár idõ hosszab bí tá sá nak in do ka
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VII.2) A HIR DET MÉNY (DO KU MEN TÁ CIÓ) EGYÉB
MÓ DO SÍ TÁ SA 

VII.2.1) A mó do sí tás sal érin tett hir det mény vagy do ku men -
tá ció (rész vé te li do ku men tá ció) mó do su ló pont jai és a hir det -
mény mó do sí tott szö veg e (a foly ta tás hoz szük ség sze rint hasz -
nál jon to váb bi la po kat)

III.2.1) Az aján lat te võ sze mé lyes hely ze té re vo nat ko zó ada -
tok (ki zá ró okok) (adott eset ben), to váb bá a mi ni má li san meg -
kö ve telt pénz ügyi és gaz da sá gi, va la mint mû sza ki, illetve szak -
mai al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok, az al kal mas -
sá got ki zá ró té nye zõk

Az aján lat te võ re, illetve a Kbt. 71. § (1) be kez dés b) pont ja
sze rin ti al vál lal ko zó ra vo nat ko zó ki zá ró okok:

– A Kbt. 60. § (1) be kez dés a)–f) pont jai kö zül bár me lyik
ki zá ró ok fenn áll

– A Kbt. 61. § (1) be kez dés a)–c) pont jai kö zül bár me lyik
ki zá ró ok fenn áll

– A Kbt. 62. § (1) be kez dés a)–b) pont jai kö zül bár me lyik
ki zá ró ok fenn áll.

Az aján lat te võ re, illetve a Kbt. 71. § (1) be kez dés b) pont ja
sze rin ti al vál lal ko zó ra vo nat ko zó al kal mas sá got ki zá ró té nye -
zõk:

Pénz ügyi, gaz da sá gi al kal mas sá got ki zá ró té nye zõk:
– A pénz in té ze ti nyi lat ko za tok bár me lyi ké ben 1 éven be lül

két eset nél több ször sor ban ál ló té tel sze re pel

– A szám vi te li tör vény sze rin ti 2003. évi be szá mo ló ban a
mér leg sze rin ti ered mé nye ne ga tív volt.

Mû sza ki al kal mas sá got ki zá ró té nye zõk:
– Az aján lat te võ nem ren del ke zik az elõ zõ 3 év mind egyi -

ké ben (2001., 2002., 2003.) leg alább egy a köz be szer zés
tár gyá val meg egye zõ szá mí tó gé pek vagy tar to zé kok szál -
lí tá sá ra vo nat ko zó re fe ren ci á val, a Kbt. 68. § (1) be kez dés 
a) és b) pont ja sze rint iga zol va

– Nem ren del ke zik a ter mék re vo nat ko zó mi nõ ség ta nú sít -
vánnyal 

A be szer zen dõ áru le írá sa alap ján nem fe le l meg az aján la ti
do ku men tá ci ó ban elõ írt fel té te lek nek.

III.2.1.3) Mû sza ki, illetve szak mai al kal mas ság – a meg kö -
ve telt iga zo lá si mód

Az aján lat te võ és a Kbt. 71. § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti
al vál lal ko zó vo nat ko zá sá ban

– Az elõ zõ 3 év leg je len tõ sebb szá mí tó gép, mo ni tor, nyom -
ta tó, szken ner szál lí tá sa i nak is mer te té se a Kbt. 67. §
(1) be kez dés a) pont ja sze rint – el len szol gál ta tás össze ge,
a tel je sí tés ide je, a szer zõ dést kö tõ má sik fél meg ne ve zé se 
– a Kbt. 68. § (1) be kez dés a) és b) pont ja sze rint iga zol va.

– A be szer zen dõ áru le írá sa [Kbt. 67. § (1) be kez dés
d) pont]

– A ter mék re vo nat ko zó, bár mely nem ze ti rend szer ben akk -
re di tált ta nú sí tó tól szár ma zó ta nú sít vány [Kbt. 67. §
(1) be kez dés e) pont]

VII.2.2) Az új aján lat té te li vagy rész vé te li ha tár idõ
2004/11/12, 13.00 óra

VI II. SZA KASZ: A HIR DET MÉNY VISSZA VO NÁ SA
(adott eset ben)

IX.1) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA:
2004/10/27 (év/hó/nap)

Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata

egyszerû eljárás ajánlattételi felhívásának
módosítása
(9735/2004)

Épí té si be ru há zás: –
Épí té si kon cesszió: –
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: X
Szol gál ta tá si kon cesszió: –

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ/KI ÍRÓ HI VA TA LOS MEG NE -
VE ZÉ SE ÉS CÍ ME
Szer ve zet: Szé kes fe hér vár Me gyei Jo gú Vá ros 
Ön kor mány za ta
Cím zett: Var ga Ka ta lin köz be szer zé si re fe rens
Cím: Vá ros ház tér 1. I. em. 31/5
Pos tai irá nyí tó szám: 8000
Vá ros/Köz ség: Szé kes fe hér vár
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 22/537-150
Te le fax: 22/537-260
E-ma il: var ga ka ta lin@pmhiv.sze kes fe her var.hu
In ter net cím (URL): www.sze kes fe her var.hu

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS/TERV PÁ LYÁ ZA TI EL -
JÁ RÁS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS

II.1.1) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez/terv pá lyá za ti el -
já rás hoz ren delt el ne ve zés (adott eset ben)

II.1.2) A szer zõ dés/terv pá lyá za ti el já rás meg ha tá ro zá sa/tár -
gya

Az In for ma ti kai és Hír köz lé si Mi nisz té rium ál tal Nem ze ti
Fej lesz té si Terv – Gaz da sá gi Ver seny ké pes ség Ope ra tív Prog -
ram ke re té ben ki írt „In for má ci ós tár sa da lom- és gaz da ság fej -
lesz tés pri o ri tás – ön kor mány za ti adat va gyon má sod la gos hasz -
no sí tá sa” cí mû, GVOP-2004-4.3.2. je lû in for ma ti kai pá lyá zat
el ké szí té se.

II.1.3) Nó menk la tú ra

II.1.3.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
72.22.20.00-7
To váb bi tár gyak: –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –
Szol gál ta tá si ka te gó ria (adott eset ben): 07

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA
Egy sze rû el já rás

IV.1.1) Az aján lat ké rõ a köz be szer zé si tör vény me lyik fe je -
ze te sze rint jár el?

 IV. fe je zet: –
  V. fe je zet: –
 VI. fe je zet: –
VII. fe je zet: –
Ne gye dik rész: X
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IV.1.2) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó ko ráb bi köz zé té tel,
a hir det mény faj tá ja

Aján lat té te li fel hí vás, mely meg je lent 2004/10/25 K. É. –
8644/2004

IV.2) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.2.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám: –

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A SZER ZÕ DÉS/TERV PÁ LYÁ ZA TI EL JÁ RÁS EU-
 ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO ZOTT PRO JEKT TEL/PROG -
RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: X
IGEN: –
Ha igen, kér jük fel tün tet ni a projekt/prog ram ne vét és bár -

mely egyéb hasz nál ha tó hi vat ko zá si ada tot

VI.2) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK
1) Az ere de ti aján lat té te li vagy rész vé te li ha tár idõ le jár ta:

2004/11/03 
Idõ pont: 10.00 óra

VII. SZA KASZ: A HIR DET MÉNY MÓ DO SÍ TÁ SA
(adott eset ben)

VII.1) AZ AJÁN LAT TÉ TE LI VAGY A RÉSZ VÉ TE LI
HA TÁR IDÕ MEG HOSSZAB BÍ TÁ SA

VII.1.1) Az új aján lat té te li vagy rész vé te li ha tár idõ: –

VII.1.2) A ha tár idõ hosszab bí tá sá nak in do ka: –

VII.2) A HIR DET MÉNY (DO KU MEN TÁ CIÓ) EGYÉB
MÓ DO SÍ TÁ SA 

VII.2.1) A mó do sí tás sal érin tett hir det mény vagy do ku men -
tá ció (rész vé te li do ku men tá ció) mó do su ló pont jai és a hir det -
mény mó do sí tott szö veg e (a foly ta tás hoz szük ség sze rint hasz -
nál jon to váb bi la po kat)

II.3) A szer zõ dés idõ tar ta ma vagy a be fe je zés, a tel je sí tés
ha tár ide je: idõ tar tam hó na pok ban és/vagy na pok ban 30 (a szer -
zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)

VI.4) Egyéb in for má ci ók: 6) pont he lye sen a kö vet ke zõ: a
Kbt. 59. §-a alap ján aján lat ké rõ aján la ti biz to sí té kot 500 000
Ft-ot ké r, me lyet aján lat te võ a Kbt. 59. § (2) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott mó don tel je sít het.

Az aján la ti biz to sí ték nyúj tá sá nak fel té te lei: az aján lat te võ 
az aján la ti biz to sí té kot – a vá lasz tá sá tól füg gõ en – az aján lat -
té te li ha tár idõ le jár tá ig az ön kor mány zat Ra if fe i sen Bank Rt.
ál tal ve ze tett 12023008-00153647-00100001 szá mú szám lá -
já ra GVOP- 2004-4.3.2. je lû in for ma ti kai pá lyá zat el ké szí té -
se cím mel át uta lás sal vagy bank ga ran cia biz to sí tá sá val, egy
összeg ben tel je sít he ti. Az át uta lás tel je sí té sét iga zo ló bank -
ki vo na tot vagy aján lat te võ szám la ve ze tõ jé nek bank ga ran -
cia-nyi lat ko za tát az aján lat hoz mel lé kel ni kell. Ér vény te len
az aján lat, mely nél az aján la ti biz to sí ték be fi ze té sét iga zo ló
bank ki vo na tot vagy a bank ga ran cia-nyi lat ko za tot nem csa -
tol ták.

Bank ga ran cia nyúj tá sa ese tén a bank ga ran cia ked vez mé nye -
zett je ként Szé kes fe hér vár Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za tát 
kell meg ne vez ni. A bank ga ran cia-le vél ben tárgy ként fe l kell
tün tet ni a GVOP-2004-4.3.2. je lû in for ma ti kai pá lyá zat el ké -
szí té se cí met.

VII.2.2) Az új aján lat té te li vagy rész vé te li ha tár idõ:
2004/11/10 Idõ pont: 10.00 óra.

VI II. SZA KASZ: A HIR DET MÉNY VISSZA VO NÁ SA
(adott eset ben)

IX.1) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA:
2004/10/28 (év/hó/nap)



A KÖZ BE SZER ZÉ SI DÖN TÕ BI ZOTT SÁG HA TÁ RO ZA TAI

KÖZ BE SZER ZÉ SEK TA NÁ CSA
KÖZ BE SZER ZÉ SI DÖN TÕ BI ZOTT SÁG

(9714/2004)

Ikt.sz.: D.645/6/2004.
1024 Bu da pest, Mar git krt. 85.

Tárgy: a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság el nö ke ál tal hi va tal -
ból kez de mé nye zett jog or vos la ti el já rás a Fáy And rás Szak kö -
zép is ko la, Szak is ko la és Kol lé gi um köz be szer zé si el já rá sa
ellen.

A Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság (a to váb bi ak ban: Döntõ -
bizottság) a Köz be szer zé sek Ta ná csa ne vé ben meg hoz ta az
aláb bi

HA TÁ RO ZAT-ot:

A Dön tõ bi zott ság a Köz be szer zé sek Ta ná csa Köz be szer zé si
Dön tõ bi zott ság el nö ke (1024 Bu da pest, Mar git krt. 85.) ál tal a
Fáy And rás Szak kö zép is ko la, Szak is ko la és Kol lé gi um (3070
Bá tony te re nye, Óz di út 39., kép vi se li: Har gi tai Ügy vé di Iro da,
dr. Har gi tai Lász ló ügy véd, 1114 Bu da pest, Bar tók Bé la út 15/B 
II/7/A, a to váb bi ak ban: aján lat ké rõ) „Hõ- és hasz ná la ti me leg -
víz ter me lõ és el osz tó rend sze rek üze mel te té se” tár gyú köz be -
szer zé si el já rá sa ellen hi va tal ból kez de mé nye zett jog or vos la ti
el já rást meg szün te ti.

Az el já rás so rán a fe lek a fel me rült költ sé ge i ket ma guk vi -
selik.

A ha tá ro zat ellen fel leb be zés nek he lye nincs és a ha tá ro zat
bí ró sá gi fe lül vizs gá la ta sem kér he tõ.

INDOKOLÁS

A Dön tõ bi zott ság a ren del ke zés re ál ló ira tok alap ján az aláb -
bi tény ál lást ál la pí tot ta meg:

Aján lat ké rõ 2004. szep tem ber 13-án tá jé koz tat ta a Dön tõ bi -
zott sá got ar ról, hogy hir det mény köz zé té te le nél kü li tár gya lá -
sos köz be szer zé si el já rást in dít a köz be szer zé sek rõl szóló 2003. 
évi CXXIX. tör vény (a to váb bi ak ban: Kbt.) 125. § (2) be kez dés 
c) pont ja alap ján, a ren del ke zõ rész ben meg ha tá ro zott be szer -
zé si tárgy ban. Aján lat té tel re a PRO MET HE US Tü ze lés tech ni -
kai Rt.-t hív ta fe l.

Aján lat ké rõ az el já rás faj ta vá lasz tá sát az zal in do kol ta, hogy
a he lyi ön kor mány zat tu laj do nát ké pe zõ épü let ben a fû té si sze -
rel vé nyek a fel hí vott aján lat te võ – ed di gi szol gál ta tó – tu laj do -
ná ban van nak, a szol gál ta tás igény be vé te lét meg hosszab bí ta ni
idõ ben nem si ke rült, a fû té si idõ szak meg in dí tá sá hoz egye dü li
meg ol dás a tár gyi el já rás faj ta le foly ta tá sa. Aján lat ké rõ tá jé koz -
ta tá sá hoz csa tol ta aján lat té te li fel hí vá sát.

A Dön tõ bi zott ság el nö ke 2004. szep tem ber 24-én aján lat ké -
rõt – az aján lat té te li fel hí vás egyes tar tal mi ele me i re, va la mint a 
rend kí vü li sür gõs sé get in do ko ló kö rül mé nyek fenn ál lá sá nak
iga zo lá sá ra vo nat ko zó –, há rom na pon be lü li hi ány pót lás ra hív -
ta fe l.

A Dön tõ bi zott ság el nö ke 2004. szep tem ber 28-án jog or vos -
la ti el já rást kez de mé nye zett aján lat ké rõ köz be szer zé si el já rá sa
ellen. A kez de mé nye zõ irat in do ko lá sa sze rint aján lat ké rõ hi -
ány pót lá si kö te le zett sé gé nek ha tár idõ ben nem tet t ele get, va la -
mint a ren del ke zés re bo csá tott ira tok ból nem ál la pít ha tó meg a
vá lasz tott el já rás al kal ma zá sá nak jog sze rû sé ge. In dít vá nyoz ta
a vá lasz tott el já rás faj ta jog alap já nak, illetve az aján lat té te li fel -
hí vás jog sze rû sé gé nek a vizs gá la tát.

Aján lat ké rõ 2004. szep tem ber 29-én te le fa xon, és 2004. ok -
tó ber 1-jén, pos tai úton tet t ele get hi ány pót lá si kö te le zett sé gé -
nek. Meg küld te hi á nyok kal pó tolt, mó do sí tott aján lat té te li fel -
hí vá sát, to váb bá ira to kat csa tolt a hir det mény nél kü li tár gya lá -
sos el já rás al kal ma zá sa tör vé nyi fel té te lei fenn ál lá sá nak iga zo -
lá sá ra.

Kö zöl te, hogy a hi ány pót lá si fel hí vást – a pos ta iga zo lá sa
sze rint – 2004. szep tem ber 27-én vet te át, ál lás pont ja sze rint,
hi ány pót lá si kö te le zett sé gét ha tár idõ ben tel je sí tet te.

Aján lat ké rõ a 2004. ok tó ber 14-én kelt írás be li ész re vé te lé -
ben ar ról tá jé koz tat ta a Dön tõ bi zott sá got, hogy aján lat té te li fel -
hí vá sát a mó do sí tott aján lat té te li ha tár idõ le jár ta elõtt vissza -
von ta, amely rõl írás ban ér te sí tet te a fel hí vott aján lat te võt.
Mind er re te kin tet tel kér te a Dön tõ bi zott sá got, hogy az ál lam -
igaz ga tá si el já rás ról szóló 1957. évi IV. tör vény – Áe. – 14. §
(2) be kez dé se alap ján, a jog or vos la ti el já rást szün tes se meg.
Csa tol ta aján lat té te li fel hí vá sát, a fel hí vott aján lat te võ höz in té -
zett aján lat ké rõi kí sé rõ le ve lét, va la mint az aján lat té te li ha tár -
idõ mó do sí tá sá ról, illetve az aján lat té te li fel hí vás vissza vo ná sá -
ról szóló le ve lét, és ügy vé di meg ha tal ma zá sát.

A Dön tõ bi zott ság a be csa tolt ira tok ból meg ál la pí tot ta, hogy
a ren del ke zõ rész ben meg ha tá ro zott tárgy ban nincs fo lya mat -
ban köz be szer zé si el já rás.

A Kbt. 317. §-a ér tel mé ben, a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság
el já rá sá ra – ha e tör vény más ként nem ren del ke zik – az Áe. ren -
del ke zé se it kell al kal maz ni.

Az Áe. 14. § (2) be kez dé se alap ján, a köz igaz ga tá si szerv a
hi va tal ból in dí tott vagy foly ta tott el já rást – ha a meg in dí tás ra
vagy a foly ta tás ra okot adó kö rül mény már nem ál l fenn – meg -
szün te ti, és er rõl ér te sí ti azo kat, akik a 13. § (2) be kez dé se sze -
rint az el já rás meg in dí tá sá ról ér te sül tek.

A Dön tõ bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy a foly ta tás ra okot adó 
kö rül mény – fi gye lem mel ar ra, hogy köz be szer zé si el já rás a
ren del ke zõ rész ben meg ha tá ro zott tárgy ban nincs fo lya mat ban
– nem ál l fenn, ezért az Áe. 14. § (2) be kez dé se alap ján az el já -
rást meg szün tet te.

Az el já rás meg szün te té sé re te kin tet tel, a je len jog or vos la ti
el já rás so rán a 2004. ok tó ber 20. 13.00 órá ra ki tû zött tár gya lás,
nem lesz meg tart va.

A jog or vos lat ra vo nat ko zó tá jé koz ta tás a Kbt. 346. § (1) be -
kez dé sén ala pul. 

Bu da pest, 2004. ok tó ber 19.

  Dr. Nagy Gi zel la s. k.,     Ruth ner Osz kár s. k.,
    köz be szer zé si biz to s       köz be szer zé si biz to s

Dr. Hor váth Éva s. k.,
köz be szer zé si biz to s
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KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA
KÖZBESZERZÉSI DÖNTÕBIZOTTSÁG

(9715/2004)

Ikt.sz.: D.595/6/2004.
1024 Bu da pest, Mar git krt. 85.

Tárgy: a Dön tõ bi zott ság el nö ke ál tal hi va tal ból kez de mé nye -
zett jog or vos la ti el já rás Bu da pest Gyógy für dõi és Hé vi zei Rt.
köz be szer zé si el já rá sa ellen.

A Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság (a to váb bi ak ban: Döntõ -
bizottság) a Köz be szer zé sek Ta ná csa ne vé ben meg hoz ta az
aláb bi

HA TÁ RO ZAT-ot:

A Dön tõ bi zott ság, a Köz be szer zé sek Ta ná csa Köz be szer zé si
Dön tõ bi zott ság el nö ke (1024 Bu da pest, Mar git krt. 85., a to -
váb bi ak ban: a Dön tõ bi zott ság el nö ke) ál tal a Bu da pest Gyógy -
für dõi és Hé vi zei Rt. (1138 Bu da pest, Nép für dõ út 38., kép vi se -
li: dr. Var ga Nor bert ügy véd, 1054 Bu da pest, Al kot mány u. 21.
fszt. 1., a to váb bi ak ban: aján lat ké rõ) „Cse pe li Strand für dõ szû -
rõ-öb lí tõ víz ke ze lé se, üle pí tõ me den ce ki ala kí tá sa” tár gyú köz -
be szer zé si el já rá sa ellen hi va tal ból kez de mé nye zett jog or vos la -
ti el já rás ban meg ál la pít ja, hogy aján lat ké rõ meg sér tet te a köz -
be szer zé sek rõl szóló 2003. évi CXXIX. tör vény (a to váb bi ak -
ban: Kbt.) 246. § (1) be kez dé sé re, va la mint a 257. § (1) be kez -
dé sé re te kin tet tel a Kbt. 125. § (3) be kez dés a) pont ját, ezért
aján lat ké rõ aján lat té te li fel hí vá sát és az azt kö ve tõ dön té se it
meg sem mi sí ti. Aján lat ké rõ vel szem ben 1 000 000 Ft, az az egy -
mil lió fo rint pénz bír sá got sza b ki.

A Dön tõ bi zott ság kö te le zi az aján lat ké rõt, hogy a bír sá got a
ha tá ro zat kéz be sí té sé tõl szá mí tott 15 na pon be lül a Köz be szer -
zé sek Ta ná csa Ma gyar Ál lam kincs tár (MÁK) 10032000-
01720361-00000000 szá mú szám lá já ra fi zes sék be.

Az el já rás so rán fel me rült költ sé ge ket a fe lek ma guk vi se lik.
A ha tá ro zat ellen fel leb be zés nek he lye nincs. A ha tá ro zat fe -

lül vizs gá la tát, annak kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 15 na pon be lül
ke re set tel a Fõ vá ro si Bí ró ság tól le het kér ni. A ke re set le ve let a
Fõ vá ro si Bí ró ság hoz cí mez ve, de a Dön tõ bi zott ság hoz kell be -
nyúj ta ni. A ke re set le vél be nyúj tá sá nak a ha tá ro zat vég re haj tá -
sá ra ha lasz tó ha tá lya nincs.

INDOKOLÁS

A Dön tõ bi zott ság a köz be szer zé si el já rás ban, illetve a jog or -
vos la ti el já rás ban ke let ke zett ira tok alap ján az aláb bi tény ál lást
ál la pí tot ta meg.

Aján lat ké rõ a Köz be szer zé si Ér te sí tõ 2003. szep tem ber 3-án
meg je lent 36. szá má ban tet t köz zé aján la ti fel hí vást nyílt köz -
be szer zé si el já rá sok le foly ta tá sá ra a Cse pe li Strand für dõ gyer -
mek me den ce át épí té se, szû rõ-for ga tó be ren de zés te le pí té se,
va la mint a me leg vi zes me den ce át épí té se, szû rõ-, for ga tó be -
ren de zés te le pí té se tár gyá ban. Az el já rá sok nyer te se a Tem pe ro 
Rt. lett, aki vel a szer zõ dé sek meg kö té se meg tör tént. A két szer -
zõ dés alap ján a vál lal ko zá si díj 98 401 E Ft + áfa volt. A ki vi te -
le zõ a szer zõ dé se ket az elõ írt ha tár idõ re tel je sí tet te, mely alap -
ján a mun kák át adás-át vé te le 2004. áp ri lis 15-én meg tör tént. A

nyílt el já rá sok ban a mû sza ki fel té te lek kö zött sze re pelt a Kö -
zép-Du na völ gyi Igaz ga tó ság H.61.730/2002. sz. ha tá ro za ta
alap ján a ke let ke zett, ún. hul la dék víz nek a Hol lan di úti köz csa -
tor ná ba tör té nõ be ve ze té se. Aján lat ké rõt 2004. áp ri lis 7-én írás -
ban tá jé koz tat ta a csa tor na há ló za tot üze mel te tõ Fõ vá ro si Csa -
tor ná zá si Mû vek Rt., hogy a be fo ga dó rend szer mé re te zé sé nél a 
strand tech no ló gi ai víz mennyi sé gé vel nem szá mol tak, te hát a
rend szer ka pa ci tá sa er re nem lett ter vez ve. Aján lat ké rõ ek kor a
víz ügyi ha tó ság tól be sze rez te az el vi víz jo gi en ge délyt, mely
2004. áp ri lis 14-én ke rült ki adás ra, amely már a hul la dék vi zek
be fo ga dó já ul a Rác ke vei-So rok sá ri-Du nát je lö li ki, de egy út tal
elõ ír ta az el fo lyó vi zek tisz tí tá sát, az az ke ze lé sét, üle pí té sét és
szû ré sét. A to váb bi ter ve zés ez után kez dõd he tett meg és 2004.
au gusz tu sá ban fe je zõ dött be.

Aján lat ké rõt 2004. má jus 19-én kelt le vél ben a Bu da pest Fõ -
vá ros Ön kor mány zat Fõ pol gár mes te ri Hi va tal Köz mû Ügy osz -
tá lya ér te sí tet te az anya gi fe de zet meg lé té rõl és fel hív ta a fi -
gyel met ar ra, hogy a köz be szer zé si el já rást le kell foly tat nia.
Aján lat ké rõ a hir det mény köz zé té tel nél kü li köz be szer zé si el já -
rás le bo nyo lí tá sá ra meg bí zá si szer zõ dést kö tött 2004. jú ni us
29-én az Ybl Ter ve zõ Kft.-vel.

Ezen elõz mé nye ket kö ve tõ en aján lat ké rõ 2004. au gusz tus
19-én küld te meg aján lat té te li fel hí vá sát a Tem pe ro Rt.-nek,
mint fel hí vott aján lat te võ nek, va la mint egy út tal tá jé koz tat ta a
Dön tõ bi zott ság el nö két is, hogy hir det mény köz zé té te le nél kü li 
tár gya lá sos el já rást in dít a Kbt. 125. § (3) be kez dés a) pont ja
alap ján.

Az el já rás faj ta vá lasz tá sá nak in do ka ként aján lat ké rõ elõ ad ta, 
hogy az el múlt év ben a Cse pe li Strand für dõ te rü le tén a Tem pe -
ro Rt. vé gez te a gyer mek- és me leg vi zes me den cék át épí té sét,
hid ra u li ká já nak ja ví tá sát, va la mint kor sze rû szû rõ-for ga tó be -
ren de zé sek te le pí té sét. A Tem pe ro Rt. nyílt köz be szer zé si el já -
rás ered mé nye ként nyer te el a ki vi te le zés re a meg bí zást. A ki vi -
te le zés a vál lalt ha tár idõ re el ké szült, a kész me den cék át -
adás-át vé te le 2004. áp ri lis 15-i  határidõvel meg tör tént. A ki vi -
te le zés ide je alatt a Hol lan di úton csa tor ná zá si mun kák vég zé se
tör tént, mely nek so rán nyil ván va ló vá vált, hogy a strand für dõ
te rü le tén ke let ke zõ szenny vi zek, hul la dék vi zek, szû rõ be ren de -
zé sek bõl szár ma zó öb lí tõ vi zek mennyi sé ge meg ha lad ja a csa -
tor na be fo ga dó ké pes sé gét, így a ke let ke zett szû rõ-, öb lí tõ vi zek
el he lye zé sét más mó don kell meg ol da ni. A strand für dõ te rü le -
tét ha tá rol ja a Rác ke vei-So rok sá ri-Du na, amely ké zen fek võ en
a ke let ke zõ vi zek be fo ga dó ja le het. A 9/2002. (III. 22.) KÖM–
Kö VIM együt tes ren de let a So rok sá ri-Du na-ágat „2 egyéb vé -
dett te rü le tek (be fo ga dó)” ka te gó ri á ba so rol ta, így a ke let ke zõ
szû rõ-, öb lí tõ vi ze ket a be fo ga dó ba tör té nõ be ve ze tés elõtt tisz -
tí ta ni szük sé ges, ezért a strand üzem sze rû mû kö dé sé nek biz to -
sí tá sá hoz, mint ki egé szí tõ épí té si be ru há zás, el en ged he tet len a
be szer zés tár gya ként meg je lölt víz ke ze lõ-, üle pí tõ me den ce
meg épí té se.

Aján lat ké rõ aján lat té te li fel hí vást is ké szí tett, mely ben rész -
le tez te a be szer zés tár gyát és mennyi sé gét, tel je sí té si ha tár idõ -
ként 2005. áp ri lis 10-ét je löl te meg. Aján lat ké rõ meg ha tá roz ta
az aján lat te võ vel szem ben tá masz tott al kal mas sá gi kö ve tel mé -
nye it, to váb bá el bí rá lá si szem pont ként a leg ala cso nyabb össze -
gû el len szol gál ta tást je löl te meg. Az aján lat té te li fel hí vás sze -
rint az aján lat té te li ha tár idõ 2004. szep tem ber 6-a, az el sõ tár -
gya lás ra 2004. szep tem ber 13-án ke rül sor, ered mény hir de tés
az utol só tár gya lá son tör té nik meg, szer zõ dés kö tés re pe dig az
ered mény hir de tés nap ját kö ve tõ nap tól szá mí tott 8. na pon ke rül 
sor.
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A Dön tõ bi zott ság el nö ke 2004. szep tem ber 1-jén a
DT.425/2/2004. sz. ha tá ro za tá ban kez de mé nye zett jog or vos la ti 
el já rást aján lat ké rõ köz be szer zé si el já rá sa ellen. A kez de mé -
nye zõ irat in do ko lá sa sze rint a Kbt. 125. § (3) be kez dés a) pont -
já ban fog lalt fel té te lek fenn ál lá sa egy ér tel mû en nem ál la pít ha tó 
meg, ezért a Dön tõ bi zott ság el nö ke in dít vá nyoz ta a köz be szer -
zé si el já rás jog alap já nak, illetve az aján lat té te li fel hí vás jog -
szerûségének a vizs gá la tát.

Aján lat ké rõ ér de mi ész re vé te lé ben kér te az el já rás meg szün -
te té sét. Ál lás pont ja sze rint el já rá sát jog sze rû en foly tat ja és az
aján lat té te li fel hí vá sa is jog sze rû. A tár gya lá sos el já rás al kal -
ma zá sá nak fel té te lei fenn áll nak. Aján lat ké rõ 2003-ban két nyílt 
el já rást foly ta tott le a Cse pe li Strand át épí té se tár gyá ban. Az
egyik a gyer mek me den ce, a má sik a me leg vi zes me den ce át -
épí té se, va la mint a szû rõ-for ga tó be ren de zé sek te le pí té se volt.
Az el já rá sok nyer te se a Tem pe ro Rt. lett, aki a meg kö tött szer -
zõ dé sek alap ján a ki vi te le zést el vé gez te és a mû sza ki át adás-át -
vé tel mind két me den ce vo nat ko zá sá ban 2004. áp ri lis 15-én
meg tör tént. Ezen el já rá sok ban a mû sza ki fel té te lek kö zött sze -
re pelt az ér vé nyes lé te sí té si en ge dély sze rin ti meg ol dás, a ke let -
ke zõ hul la dék vi zek köz csa tor ná ba tör té nõ el ve ze té sé re. A ki vi -
te le zés sel egy idõ ben, de at tól füg get le nül a Fõ vá ro si Csa tor ná -
zá si Mû vek Rt. az érin tett köz csa tor ná val össze füg gés ben ki vi -
te le zé si mun ká kat vég zett, amely nek ered mé nye ként a ki je lölt
Hol lan di úti köz csa tor na már nem tud ja a strand ról szár ma zó
hul la dék vi ze ket be fo gad ni. A strand für dõ me den cé i nek az el -
ké szül te után kel lett te hát a hul la dék vi zek el he lye zé sé re más
meg ol dást ke res ni, mely nek ered mé nye ként az új be fo ga dó a
So rok sá ri-Du na-ág lett. A be fo ga dó ba tör té nõ be ve ze tés elõtt
azon ban a hul la dék vi ze ket tisz tí ta ni kell, ezért van szük ség ki -
egé szí tõ épí té si be ru há zás ként víz ke ze lõ-, üle pí tõ me den ce
meg épí té sé re. A ter ve zés meg tör tént, a ki egé szí tõ be ru há zás
be csült ér té ke 33,2 M Ft. Aján lat ké rõ hi vat ko zott ar ra, hogy a
ko ráb bi nyílt el já rá sok so rán a ki ala kult hely zet rõl még nem tu -
dott, te hát elõ re nem lát ha tó volt szá má ra, hogy a víz el ve ze tést
az ere de ti leg ter ve zet tõl el té rõ en kell meg va ló sí ta ni. A ki egé -
szítõ be ru há zás szük sé ges a strand für dõ be ru há zás meg való -
sításához, ugyan is anél kül a lé te sít mény nem üze mel het, nem
mû köd het. A je len köz be szer zés ér té ke nem ha lad ja meg a ko -
ráb ban kö tött szer zõ dés ér té ké nek az 50%-át.

Az aján lat té te li ha tár idõ re a Tem pe ro Rt. az aján la tát be nyúj -
tot ta, el len szol gál ta tás ként net tó 48,3 M Ft + 3 M Ft tar ta lék ke -
re tet je lölt meg. Aján lat ké rõ a jog or vos la ti el já rás meg in dí tá sá -
ra te kin tet tel a köz be szer zé si el já rás fel füg gesz té sé rõl dön tött.

A Dön tõ bi zott ság a köz be szer zé si el já rás ban, va la mint a jog -
or vos la ti el já rás ban ke let ke zett ira tok alap ján meg ál la pí tot ta,
hogy aján lat ké rõ köz be szer zé si el já rá sa ellen kez de mé nye zett
jog or vos la ti el já rás meg ala po zott.

A Dön tõ bi zott ság meg ál la pí tot ta – a be szer zés ér té ké re fi -
gye lem mel –, hogy aján lat ké rõ a köz be szer zé si el já rá sát a Kbt.
IV. fe je zet sze rint a nem ze ti ér ték ha tá ro kat el érõ ér té kû köz be -
szer zé sek re vo nat ko zó ren del ke zé sek alap ján foly tat ta le.

A Kbt. 246. § (1) be kez dé se sze rint a köz be szer zé si el já rás
nyílt, meg hí vá sos vagy tár gya lá sos el já rás le het. Tár gya lá sos
el já rást csak ak kor le het al kal maz ni, ha azt e fe je zet meg en ge di.

A Kbt. 257. § (1) be kez dé se sze rint a hir det mény köz zé té te -
lé vel in du ló tár gya lá sos el já rás ra to váb bá a IV. fe je zet 6. cí mé -
nek sza bá lya it [124. §, 126–130. §, ide ért ve a 41. § (5) be kez dé -
sét is]; a hir det mény nél kü li tár gya lá sos el já rás ra pe dig a IV. fe -

je zet 6. cí mé nek sza bá lya it [125–128. §, 131–135. §, ide ért ve a
41. § (5) be kez dé sét is] – a 26. cím ren del ke zé sei sze rint – kell
meg fe le lõ en al kal maz ni.

A Kbt. 125. § (3) be kez dés a) pont ja sze rint az aján lat ké rõ
hir det mény nél kü li tár gya lá sos el já rást al kal maz hat épí té si be -
ru há zás vagy szol gál ta tás meg ren de lé se ese té ben, ha a ko ráb -
ban meg kö tött szer zõ dés ben nem sze rep lõ, de elõ re nem lát ha tó 
kö rül mé nyek miatt ki egé szí tõ épí té si be ru há zás, il le tõ leg szol -
gál ta tás meg ren de lé se szük sé ges az épí té si be ru há zás, il le tõ leg
a szol gál ta tás tel je sí té sé hez, fel té ve, hogy a ki egé szí tõ épí té si
be ru há zást, il le tõ leg szol gál ta tást mû sza ki vagy gaz da sá gi
okok miatt az aján lat ké rõt érin tõ je len tõs ne héz ség nél kül nem
le het el vá lasz ta ni a ko ráb bi szer zõ dés tõl vagy ha a ki egé szí tõ
épí té si be ru há zás, il le tõ leg szol gál ta tás el vá laszt ha tó, de fel tét -
le nül szük sé ges az épí té si be ru há zás, il le tõ leg a szol gál ta tás tel -
je sí tés hez, az ilyen ki egé szí tõ épí té si be ru há zás ra, il le tõ leg
szol gál ta tás ra irá nyuló – a ko ráb bi nyer tes aján lat te võ vel kö tött 
– szer zõ dés, il le tõ leg szer zõ dé sek be csült össz ér té ke azon ban
nem ha lad hat ja meg az ere de ti épí té si be ru há zás, il le tõ leg szol -
gáltatás értékének felét.

A fen ti jog sza bály hely te hát ak kor al kal maz ha tó, ha a ko ráb -
ban kö tött szer zõ dés alap ján vég zett épí té si be ru há zás tel je sí té se
so rán elõ re nem lát ha tó ok ból me rül nek fel olyan mun kák, ame -
lyek el vég zé se szük sé ges az ere de ti szer zõ dés tel je sí té sé hez.
Ezek fenn ál lá sát kö ve tõ en le het csak azt vizs gál ni, hogy a tör -
vény hely ál tal meg kí vánt to váb bi fel té te lei meg va ló sul nak-e.

A Dön tõ bi zott ság vizs gál ta, hogy je len köz be szer zé si el já -
rás ban ezen fel té te lek meg va ló sul nak-e.

A ren del ke zés re ál ló ira tok ból meg ál la pít ha tó volt, hogy
aján lat ké rõ nyílt el já rás le foly ta tá sa ered mé nye ként szer zõ dést
kö tött a Tem pe ro Rt.-vel a Cse pe li Strand für dõ gyer mek me -
den ce és me leg vi zes me den ce át épí té se, szû rõ-for ga tó be ren -
de zés te le pí té se tár gyá ban. A szer zõ dés az ab ban fog lal tak sze -
rint tel je sült, a mû sza ki át adás-át vé tel sza bály sze rû en meg tör -
tént 2004. áp ri lis 15-én. Az aján lat te võ te hát az aján la ti fel hí -
vás ban és a do ku men tá ci ó ban meg ha tá ro zott fel té te lek nek
meg fe le lõ en a meg kö tött szer zõ dés ben fog lal ta kat teljesítette.

Nem vi tat ha tó an elõ re nem lát ha tó volt aján lat ké rõ szá má ra,
hogy a szer zõ dés sze rû tel je sí tés el le né re a me den cék víz el ve ze -
té se a ter ve zett sze rint nem le het sé ges és az üze mel te tés csak
oly mó don biz to sít ha tó, ha aján lat ké rõ a víz el ve ze tés re más
meg ol dást ta lál. Te hát épí té si be ru há zás meg va ló sí tá sa szük sé -
ges ah hoz, hogy a rend szer mû kö dõ ké pes sé ge biz to sí tott le -
gyen. Ez azon ban aján lat ké rõ ré szé rõl új és nem ki egé szí tõ be -
szer zé si igény ként je lent ke zett, a ko ráb bi szer zõ dés tel je sí té sét
nem érin ti és nem is érin tet te, ugyan is aján lat ké rõ a ko ráb bi
szer zõ dés tel je sí té sét el fo gad ta. En nek alap ján nincs fo lya mat -
ban olyan szer zõ dé se aján lat ké rõ nek, amely nek tel je sí té sé hez
to váb bi ki egé szí tõ mun kák el vég zé se válna szükségessé.

A to váb bi ak ban nem va ló sul meg a tör vé nyi tény ál lás azon
ele me sem, hogy je len be szer zé si igényt je len tõs ne héz ség nél -
kül ne le het ne el vá lasz ta ni a ko ráb bi szer zõ dés tõl, ugyan is az
már tel je sült. A ko ráb ban kö tött szer zõ dés tõl mû sza ki lag el kü -
lö nít he tõ és nem in do kolt a ko ráb bi nyer tes aján lat te võ vel a
mun ka el vé gez te té se, ugyan is ezen mun kák el vég zé sé re bár -
mely ilyen jel le gû te vé keny sé get vég zõ vál lal ko zó al kal mas.

A Dön tõ bi zott ság meg jegy zi, hogy az aján lat ké rõ a je len be -
szer zés be csült ér té két a be ér ke zett aján lat sze rin ti el len szol gál -
ta tás sal össze vet ve alá be csül te, így va ló já ban két sé ges a Kbt.
125. § (3) be kez dés a) pont ja sze rin ti, az ér ték ará nyok ra vo -
natkozó feltétel teljesülése is.
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A fen ti ek alap ján meg ál la pít ha tó, hogy aján lat ké rõ jog sér tõ
mó don dön tött a Kbt. 125. § (3) be kez dés a) pont ja sze rin ti hir -
det mény köz zé té te le nél kü li tár gya lá sos eljárásfajta vá lasz tá -
sáról.

Az aján lat ké rõ a jog or vos la ti el já rás so rán kér te tár gya lás
tar tá sát is, azon ban a Dön tõ bi zott ság a tár gya lás tar tá sát nem
tar tot ta in do kolt nak fi gye lem mel ar ra, hogy a ren del ke zés re
 álló ira tok alap ján a tény ál lás tisz táz ha tó volt. A Kbt. 336. §
(1) be kez dé se alap ján pe dig a jog or vos la ti el já rás so rán tár gya -
lás tar tá sá ra nem kérelemre, hanem kizárólag hivatalból
kerülhet sor.

A Dön tõ bi zott ság a Kbt. 318. § (1) be kez dé sé ben biz to sí tott
jog kö ré ben el jár va a Kbt. 340. § (2) be kez dés e) pont ja alap ján
a jog sér tést meg ál la pí tot ta, a g) pont ja alap ján aján lat ké rõ el já -
rást in dí tó dön té sét meg sem mi sí tet te, a h) pont alap ján dön tött a 
költ sé gek vi se lé sé rõl és a Kbt. 340. § (3) be kez dés e) pontja
szerint bírságot szabott ki.

A Kbt. 341. § (3) be kez dé se sze rint a Köz be szer zé si Dön tõ -
bi zott ság annak el dön té sé ben, hogy in do kolt-e a bír ság ki sza -
bá sa, il le tõ leg a bír ság össze gé nek meg ál la pí tá sá ban az eset
összes kö rül mé nyét – így kü lö nö sen a jog sé re lem sú lyát, a köz -
be szer zés tár gyát és ér té két, a jog sér tés nek a köz be szer zé si el -
já rást le zá ró dön tés re gya ko rolt be fo lyá sát, az e tör vény be üt -
kö zõ ma ga tar tás is mé telt ta nú sí tá sát, a jog sér tõ nek az el já rást
se gí tõ együtt mû kö dõ ma ga tar tá sát – ve szi fi gye lem be. A bír ság 
össze gé nek megállapításakor figyelembe kell venni azt is, ha a 
jogsértés nyilvánvalóan szándékos volt.

A Kbt. 341. § (4) be kez dé se sze rint a 340. § (3) be kez dé sé nek 
e) pont ja, va la mint (4)–(6) be kez dé se sze rin ti bír ság mér té ke a
köz be szer zés ér té ké nek leg fel jebb harminc százaléka lehet.

A Dön tõ bi zott ság a fen ti jog sza bály he lyek alap ján a jog sér -
tés meg ál la pí tá sa mel lett a bír ság ki sza bá sát in do kolt nak tar tot -
ta, fi gye lem mel volt ar ra, hogy aján lat ké rõ jog sér tõ mó don
dön tött az el já rás faj ta vá lasz tá sá ról, amely ma ga tar tás sú lyos
jog sér tés nek mi nõ sül, ugyan is az aján lat ké rõ ál tal vá lasz tott el -
já rás faj ta ki zár ja az alap el vek tel jes kö rû ér vé nye sü lé sét, az az
ezen el já rás faj ta al kal ma zá sa ese tén a ver seny nem biz to sí tott.
A Dön tõ bi zott ság a ren del ke zõ rész ben meg ál la pí tott bír ság nál
a ma ga sabb össze gû bír ság ki sza bá sá tól el te kin tett fi gye lem -
mel ar ra, hogy az aján lat ké rõ sa ját dön té sé vel az eljárást fel -
függesztette, továbbá a jogsértõ döntés megsemmisítésével a
jogsértõ eljárás reparálhatóságára nyílt lehetõség.

A bí ró sá gi jog or vos la tot a Kbt. 346. § (1) be kez dé se bizto -
sítja.

Bu da pest, 2004. szep tem ber 27.

 Dr. Eng ler Mag dol na s. k.,       Kal már né Di ó sy Il di kó s. k.,
   köz be szer zé si biztos      köz be szer zé si biztos  

Dr. Csa ná di Pé ter s. k.,
köz be szer zé si biz to s  



A KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó az alább fel so rolt he lye ken 

Vi dé ki pos ta hi va tal ok:
 

Ajka 1. pos ta 
Bátonyterenye 1. pos ta 
Bé kés csa ba 1. pos ta 
Baja 1. pos ta 
Ba las sa gyar mat 1. pos ta 
Ba la ton al má di 1. pos ta 
Balatonboglár 1. pos ta 
Barcs 1. pos ta 
Be rettyó új fa lu 1. pos ta 
Biatorbágy 1. pos ta 
Bodajk 1. pos ta 
Bony hád 1. pos ta 
Bu da örs 1. pos ta 
Cell dö mölk 1. pos ta 
Csákvár 1. pos ta 
Csor na 1. pos ta 
Dabas 2. pos ta 
Deb re cen 1. pos ta 
Dom bó vár 1. pos ta 
Do rog 1. pos ta 
Du na ke szi 1. pos ta 
Du na új vá ros 1. pos ta 
Edelény 1. pos ta 
Eger 1. pos ta + Eger vi dék 
Encs 1. pos ta 
Esz ter gom 1. pos ta 
Érd 1. pos ta 
Fü zes abony 1. pos ta 
Fe hér gyar mat 1. pos ta 
Gödöllõ 1. pos ta 
Gyõr 1. pos ta 
Gyön gyös 1. pos ta 
Hód me zõ vá sár hely 1. pos ta 

Haj dú bö ször mény 1. pos ta 
Haj dú szo bosz ló 1. pos ta 
Hat van 1. pos ta 
Jász be rény 1. pos ta 
Kör mend 1. pos ta 
Ka pos vár 1. pos ta 
Ka zinc bar ci ka 1. pos ta 
Kecs ke mét 1. pos ta 
Keszt hely 1. pos ta 
Kisvárda 1. pos ta 
Ko má rom 1. pos ta 
Kom ló 1. pos ta
Lenti 1. pos ta 
Má té szal ka 1. pos ta 
Mór 1. pos ta 
Mar ca li 1. pos ta 
Mezõkövesd 1. pos ta 
Mez õtúr 1. pos ta 
Mis kolc 1. pos ta + Mis kolc vi dék 
Mis kolc 10. pos ta 
Moh ács 1. pos ta 
Monor 1. pos ta 
Mo son ma gya ró vár 1. pos ta 
Na gya tád 1. pos ta
Nagykáta 1. pos ta 
Nagy ka ni zsa 1. pos ta 
Nyír bá tor 1. pos ta 
Nyír egy há za 1. pos ta 
Oros há za 1. pos ta 
Ózd 1. pos ta 
Pápa 1. pos ta 
Pász tó 1. pos ta 
Pécs 1. pos ta 

Püs pök la dány 1. pos ta 
Paks 1. pos ta 
Rác ke ve 1. pos ta 
Sár bo gárd 2. pos ta 
Sá ros pa tak 1. pos ta 
Sár vár 1. pos ta 
Sá tor al ja új hely 1. pos ta 
Sal gó tar ján 1. pos ta 
Sió fok 1. pos ta 
Sik lós 1. pos ta 
Sop ron 1. pos ta 
Szécsény 1. pos ta 
Szé kes fe hér vár 2. pos ta 
Sze ged 1. pos ta 
Szek szárd 1. pos ta 
Szent end re 1. pos ta 
Sze rencs 1. pos ta 
Szi get vár 1. pos ta 
Szol nok 2. pos ta 
Szom bat hely 1. pos ta 
Törökszentmiklós 1. pos ta 
Ta má si 1. pos ta 
Ta pol ca 1. pos ta 
Ta ta bá nya 1. pos ta 
Tiszaújváros 1. pos ta 
Ti sza fü red 1. pos ta 
To kaj 1. pos ta 
Vác 1. pos ta 
Vásárosnamény 1. pos ta 
Veszp rém 1. pos ta 
Za la eger szeg 1. pos ta 
Zirc 1. pos ta
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Bu da pes ten:

Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó Köz löny bolt já ban: 1085 Bu da pest, So mo gyi Béla utca 6.
Te le fon/fax: 267-2780, 266-9290/243, 244 mel lék.

Nyit va tar tás: hét fõ tõl csü tör tö kig: 8.00–18.00-ig, pén te ken: 8.00–16.00-ig.

Conference Tours Köz löny bolt ban:
1055 Bu da pest, Kos suth tér 6–8. Te le fon: 474-7982. Nyit va tar tás: hét fõ tõl pén te kig: 8.30–16.30-ig.

Diritto Bt.-nél: 
1053 Bu da pest, Ve res Pálné u. 44. Te le fon/fax: 266-2157. Nyit va tar tás: 9–17.00-ig.

Elõ fi ze tés ben meg ren del hetõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó Ügy fél szol gá la tá nál: 
1085 Bu da pest, So mo gyi Béla u. 6. In for má ció: 266-9290/384, 286, 245 mel lék. Fax: 318-6668. E-mail: er dei@mhk.hu,

va la mint a Ma gyar Pos ta Rt. Köz pon ti Ré gió Igaz ga tó ság ke rü le ti ügy fél szol gá la ti iro dá i ban és a vi dé ki pos ta hi va tal ok ban. 



TISZTELT ELÕFIZETÕINK!

A Köz be szer zé sek Ta ná csa ér te sí ti tisz telt elõ fi ze tõ it, hogy 2004. ja nu ár 1-jé tõl új ki adó,

a

MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ

gon do zá sá ban je le nik meg a Köz be szer zé sek Ta ná csá nak Hi va ta los Lap ja, a Köz be szer zé si Ér te sí tõ.

Mint elõ fi ze tõnk ként ta pasz tal hat ta, he ten te több száz, min den szak te rü let re ki ter je dõ köz be szer zé si fel hí vás rész le tes

le írá sát és fel tét ele it ol vas hat ja ki ad vá nyunk ban.

A Köz be szer zé si Ér te sí tõ ré vén a leg gyor sab ban, au ten ti kus for rás ból ér te sül het a pá lyá za tok ról.

ne gyed év re 26 100 Ft,

Elõ fi ze té si dí junk 2004. ja nu ár 1-jé tõl fél évre 50 000 Ft,

egy évre pe dig 94 700 Ft.

Elõ fi ze té sé nek meg hosszab bí tá sá hoz kér jük tölt se ki a mel lé kelt meg ren de lõ la pot.

Amennyi ben ban ki át uta lás sal kí ván fi zet ni, az elõ fi ze té si dí jat utal ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó

MKB 10300002-20194420-00003285 szá mú szám lá já ra.

A szám lát a meg ren de lés be ér ke zé sét kö ve tõ en azon nal pos táz zuk ön nek.

Ab ban az eset ben, ha 2004. évre már elõ fi ze tett és az elõ fi ze té si dí jat is át utal ta, kér jük, hogy az ada tok egyez te té se és

a kéz be sí tés biz ton sá ga mi att fel tét le nül szí ves ked jen je lez ni

a 266-9290/384, 286, 245 te le fon szá mon, il let ve a 318-6668 te le fax szá mon

vagy le vél ben (pos ta cím: Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó, 1085 Bu da pest VIII., So mo gyi Béla u. 6.), mi lyen idõ szak ra

szól elõ fi ze té se. Mun ka tár sa ink az adat pon to sí tá son túl bár mely egyéb in for má ci ó val kész ség gel áll nak ren del ke zés re.

Él jen a le he tõ ség gel, és le gyen to vább ra is elõ fi ze tõnk!
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MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a Köz be szer zé si Ér te sí tõt .......... pél dány ban

¨ egy évre 94 700 Ft ¨ fél évre 50 000 Ft ¨ ne gyed év re 26 100 Ft

Meg ren de lõ neve (cég név): ..........................................................................................................................................................................................

Kap cso lat tar tó neve: .....................................................................................................................................................................................................

Irá nyí tó szám: ............... Vá ros: ..................................................................................................................................................................................

Utca: ................................................................................................................................ ház szám: ................ Te le fon szám: ...............................

Kéz be sí té si név: ............................................................................................................................................................................................................

Kéz be sí té si cím: ............................................................................................................................................................................................................

Kéz be sí té si cím te le fon szá ma: ......................................................................................................................................................................................

Elõ fi ze tés kez de te: ........................................ Elõ fi ze té si idõ szak: ...........................................................................................................................

Fi ze tés mód ja: át uta lás sal: ¨  csek ken: ¨
Dá tum: ..........................................................................................................................................................................................................................

Cég sze rû alá írás: ...........................................................................................................................................................................................................

A meg ren de lés fa xon is el küld he tõ: 318-6668.
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Szer kesz ti a Köz be szer zé sek Ta ná csa mel lett mû kö dõ Szer kesz tõ bi zott ság. Fe le lõs szer kesz tõ: Nagyházi Gyula.
A szer kesz tõ ség címe: 1024 Bu da pest, Mar git krt. 85., VIII. eme let 852. Te le fon: 336-7756. Fax: 336-7751.
A Köz be szer zé sek Ta ná csa bank szám la szá ma: MNB 10032000-01720361-00000000 310-es tranz ak ci ós kód.
A Köz be szer zé sek Ta ná csa Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság te le fon szá ma: 336-7776, fax szá ma: 336-7778, 336-7779.
Ki ad ja a Köz be szer zé sek Ta ná csa meg bí zá sá ból a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó, Bu da pest VIII., So mo gyi Béla u. 6.
Te le fon: 318-6140.
Fe le lõs ki adó: dr. Kodela Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.

Ter jesz ti a Ma gyar Pos ta Rt. Üz le ti és Lo gisz ti kai Köz pont ja.
Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál, 1085 Bu da pest, So mo gyi Béla u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357,
vagy fa xon 318-6668. In for má ció, rek la má ció: tel./fax: 317-9999, 266-9290/384, 245, 357 mellék
(fél fo ga dá si idõ: hét fõ tõl csü tör tö kig 8.00–16.00 órá ig, pén te ken 8.00–15.00 óráig)
a Ma gyar Pos ta Rt. Köz pon ti Ré gió Igaz ga tó ság ke rü le ti ügy fél szol gá la ti iro dá i ban, a vi dé ki postahivataloknál
és hír lap kéz be sí tõk nél, a (HELÍR) Hír lap El szá mo lá si Iro da Elõ fi ze té si cso port ja, Bu da pest VIII., Orczy tér 1.
Te le fon: 477-6300, fax: 303-3440.
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