
 
Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem 

(5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat:
b) a kérelem az Értesítőben történő hiánypótlást kezdeményezi; 
c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése (§, bekezdés, pont) alapján tartozik annak a 
hatálya alá [ideértve a Kbt. 2. §-ának (4) bekezdése szerinti önkéntes alkalmazásának 
esetét is]; 

a Kbt. 22.§ (1) bekezdés d) pontja 
d) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetőleg fejezete szerinti eljárást alkalmazza;

a Kbt. harmadik rész, VI. fejezet, általános egyszerű közbeszerzési eljárást 
alkalmazza 

e) a közbeszerzés (beszerzés) becsült értékét [szükség szerint utalást a Kbt. 245. §-ára]; 
35.041.503 

f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítőben, amelynek közzététele 
a Kbt. szerint nem kötelező, ezt a körülményt is; 

Kötelező 
g) a kérelem és a hirdetmény feladásának napja: 

2010/08/17 
i) az ajánlatkérőt a Tanács által vezetett ajánlatkérők nyilvántartásában [Kbt. 18. § (2) 
bekezdése] megjelölő azonosító számot;. 

AK10001 
j) az eljárást megindító hirdetmény esetében a Kbt. 6. §-ának (2) bekezdése szerinti 
ellenjegyzés megtörténtére való utalást. 

A Hermánszeg község polgármester ellenjegyezte a hirdetményt. 
(6) Ha a hirdetmény közzétételét az ajánlatkérő által meghatalmazott személy vagy 
szervezet kezdeményezi, e személynek vagy a szervezetnek a kérelemben nyilatkoznia kell 
képviseleti jogosultságáról is. A képviseleti jogosultságról való nyilatkozat hiányában a 
Szerkesztőbizottság a hiánypótlásra történő felhívást az ajánlatkérőnek küldi meg. 

Képviseleti jogosultság megléte [ ] 

Egyéb közlemény:
Az ajánlatkérőt a Kbt. 246. § (5) bekezdés alapján a díjfizetés alól mentesség illeti 
meg, tekintettel arra, hogy a település lakóinak a száma 275 fő.



3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez 
 

 KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja
1024 Budapest, Margit krt. 85. 
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: 
http://www.kozbeszerzes.hu 
 

 
AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

 

Építési beruházás [x] 

Árubeszerzés [ ] 

Szolgáltatás [ ] 

Építési koncesszió [ ] 

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
 
A hirdetmény kézhezvételének 
dátuma____________________

Azonosító 
kód_______________________________________

Szolgáltatási 
koncesszió

[ ] 
 

 
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) NÉV , CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) 

Hivatalos név:
Hermánszeg Község Önkormányzata 

Postai cím:
Kossuth u. 25. 

Város/Község 
Hermánszeg 

Postai irányítószám:
4735 

Ország:
HU 

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Badar László Polgármester 

Telefon:
44/566-166 

E-mail:
korjegyzoseg1szamossalyi@t-online.hu 

Fax:
44/566-166 

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
www.hermanszeg.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 



További információk a következő címen szerezhetők be: 
 [x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

[ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be: 
 [x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

[ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
 [x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

[ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
 
I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA

Központi szintű [ ] Közszolgáltató [ ] 

Regionális/helyi szintű [x] Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont] [ ] 

Közjogi szervezet [ ] 
Egyéb [ ] 

Egyéb (nevezze meg): 

 
I.3.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE

I.3.1) A KBT. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN

[x] Általános közszolgáltatások [ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

[ ] Védelem [ ] Szociális védelem

[ ] Közrend és biztonság [ ] Szabadidő, kultúra és vallás

[ ] Környezetvédelem [ ] Oktatás

[ ] Gazdasági és pénzügyek [ ] Egyéb (nevezze meg): 

[ ] Egészségügy  

 
 
I.3.2) A KBT. VII. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN

[ ] Víz 

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont] 

[ ] Villamos energia 

[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont] 

[ ] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és 
elosztása 

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont] 

[ ] Földgáz és kőolaj feltárása és 
kitermelése 

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont] 

[ ] Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és [ ] Vasúti szolgáltatások 



kitermelése 

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont] [Kbt. 163. § (1) bek. c) pont] 

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

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

[ ] Repülőtéri tevékenység 

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont] 

[ ] Kikötői tevékenységek 

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont] 

[ ] Postai szolgáltatások 

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont] 

 

I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? igen 
[ ] nem [x] 

 



II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

II.1) MEGHATÁROZÁS 

II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés 

Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) tervezése és kivitelezése Hermánszeg 
Községben 

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye 
( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –,  
amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának) 

a) [x] Építési beruházás b) [ ] Árubeszerzés c) [ ] Szolgáltatás 

[ ] Kivitelezés

[x] Tervezés és kivitelezés

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

 
[ ] Építési koncesszió

[ ] Adásvétel

[ ] Lízing

[ ] Bérlet

[ ] Részletvétel

[ ] Ezek 
kombinációja/Egyéb

Szolgáltatási kategória 

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

 

 
[ ]  Szolgáltatási 
koncesszió 

A teljesítés helye

4735 Hermánszeg Kossuth u. 25. 
hrsz: 73. 

NUTS-kód HU323 

A teljesítés helye 

NUTS-kód 

A teljesítés helye 

NUTS-kód 

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul 
Közbeszerzés megvalósítása [x] Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása [ ] 

Keretmegállapodás megkötése [ ] 

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) 

Keretmegállapodás több ajánlattevővel [ ] 

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek 
keretszáma VAGY, adott esetben, maximális 
létszáma 

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel 
[ ] 

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban: 



A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak 
számokkal és pénznem): 
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire  
lehetséges): 

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya 

Vállalkozási szerződés, melynek tárgya: 
EMVA-ból nyújtandó „Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér kialakítása és működtetése” 
című pályázat keretén belül megvalósítandó Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) 
tervezése és kivitelezése Hermánszeg Községben 

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 
 Fő szószedet  Kiegészítő szószedet (adott esetben)
Fő tárgy 45000000-7   
Kiegészítő tárgy(ak) 45262700-8   

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk  
megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen [ ] nem [x] 
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): 

egy részre [ ] egy vagy több részre [ ] valamennyi részre [ ] 

II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen [ ] nem [x] 

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR 

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve) 
Az átalakítási munkákkal érintett épület összes hasznos alapterülete 363,62 m2. Külön 
épületben kerékpártároló és babakocsi tároló felújítása, melynek hasznos alapterülete 20,35 
m2. A beszerzés tárgya a megvalósítandó építmény kiviteli terveinek az elkészítése is.
Részletes műszaki adatok a dokumentációban 

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen [ ] nem [x] 

Igen válasz esetén a vételi jog leírása: 

Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: 
hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között 

Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű 
szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: 
hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

 
 



 
 
II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE

Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) 
VAGY: kezdés (év/hó/nap) 
ÉS/VAGY
befejezés 2011/08/31 (év/hó/nap) 

 

III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK 

III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK 

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) 
Ajánlatkérő késedelmi kötbér, teljes körű jótállás, továbbá a vállalkozási szerződés nettó 
összegére vetített 3 %-os mértékű teljesítési biztosíték vállalását írja elő. Ez utóbbi a Kbt. 
53.§ (6) a) pontja szerint teljesíthető Ajánlatkérő számlájára történő átutalással, 
bankgarancia nyújtásával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető 
kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel. 

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó 
jogszabályi rendelkezésekre 
Ajánlatkérő előleget nem folyósít, és a kivitelezés során 2 db részszámla és 1 db végszámla 
nyújtható be. 
Az ellenszolgáltatás a teljesítést követően kiállított számla ellenében - a Kbt. 305.§ (3) 
bekezdésére tekintettel - legkésőbb 60 napra, átutalással kerül kiegyenlítésre 

III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott  
esetben) 
Nincs ilyen követelmény 

III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott  
esetben) igen [ ] nem [x] 
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása 

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a 
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is 



Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:

a) ha ajánlattevő vagy alvállalkozója, vagy erőforrást nyújtó szervezete a Kbt. 60. § (1) 
bekezdésben vagy a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok 
valamelyikének hatálya alatt áll;

b) ha ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy erőforrást nyújtó szervezete a Kbt. 61. § (1) 
bekezdés a), b), c) pontjaiban, vagy a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró 
okok valamelyikének hatálya alatt áll.

A megkövetelt igazolási mód:

A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő részére 
a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell a Kbt. 249.§ (3) 
bekezdése szerint. 
A Kbt. 250.§ (3) bekezdésének h) pontja alapján a Kbt. 96.§ (3) bekezdésére figyelemmel a 
nyertes ajánlattevőnek az eredményhirdetést követő nyolc napon belül be kell nyújtania a 
Kbt. 63.§ (2) és (3) bekezdése szerinti igazolásokat. 

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges 
adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges 
adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Ajánlattevőnek és a közbeszerzés 
értékének 10%-át meghaladó 
alvállalkozónak az alábbiak szerint kell 
igazolni gazdasági és pénzügyi 
alkalmasságát:

1. Valamennyi számlavezető bankjától, 
valamennyi számlájára vonatkozó - az 
ajánlattételi határidőt megelőző 60 
napnál nem régebbi – banki nyilatkozatot 
kell csatolnia egyszerű másolatban az 
alábbi, kötelező tartalommal:
-számlaszáma(i),
-mióta vezeti a bankszámlát,
-volt-e 30 napot meghaladó sorban álló 
tétel a számláin az igazolás kiállítását 
megelőző egy évben.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 

Alkalmatlan az ajánlattevő, és a közbeszerzés 
értékének 10%-át meghaladó alvállalkozó:

1. Ha bármely bankszámláján az igazolás 
kiállítását megelőző egy évben 30 napot 
meghaladó sorban állás fordult elő. (Önálló 
megfelelés)

2. Ha az előző három lezárt üzleti évében a mérleg 
szerinti eredménye kettő, vagy mindhárom évben 
negatív volt. (Önálló megfelelés) 

3. Ha az ajánlattevő előző 3 naptári évében (2007-
2008-2009) a közbeszerzés tárgya (magasépítés) 
szerinti árbevétele nem éri el a nettó 35 millió 



2. Az előző három lezárt üzleti év (2007, 
2008, 2009) számviteli jogszabályok 
szerinti beszámolójának egyszerű 
másolata.

3. Ajánlattevő előző 3 naptári évi (2007-
2008-2009) közbeszerzés tárgya 
(magasépítés) szerinti árbevételéről szóló 
nyilatkozata eredeti vagy hiteles másolati 
példányban. 

Forint/év értéket. 

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges 
adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges 
adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az ajánlathoz csatolni kell az 
ajánlattevőre, valamint a közbeszerzés 
értékének 10 %-át meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozóra 
vonatkozóan:

1. Az ajánlattételi határidőt megelőző 2 
év magasépítési referenciamunkáinak 
bemutatása. Az ajánlathoz csatolnia kell 
a Kbt. 68. § (2) bekezdése 
figyelembevételével a 
referenciaigazolások egyszerű másolatát.

2. A teljesítésben részt vevő felelős 
műszaki vezető végzettségének, 
képzettségének és gyakorlati idejének 
igazolására csatolandó a szakember saját 
kezűleg aláírt önéletrajza, végzettségét és 
képzettséget igazoló dokumentumoknak, 
valamint a felelős műszaki vezetői 
határozatnak az egyszerű másolata. 

3. A teljesítésben részt vevő 
szakemberek létszámadatainak 
ismertetése végzettség, illetve képzettség 
szerinti bontásban, cégszerűen aláírt 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 

Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés 
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe 
venni kívánt alvállalkozó együttesen:

1. Ha az ajánlattételi határidőt megelőző 2 évben 
(2008, 2009) nem rendelkeznek évente legalább 
egy befejezett magasépítési referenciamunkával, 
melyek értéke egyenként eléri a nettó 35 millió Ft 
értéket. 

2. Ha nem rendelkeznek a teljesítéshez alkalmazni 
kívánt, legalább 1 fő, a 244/2006. (XII.05.) 
Kormányrendelet szerinti szakirányú felsőfokú 
végzettségű, min. 5 éves kivitelezési gyakorlattal 
rendelkező, MV-Ép/A (vagy ennek megfelelő 
hatályos átsorolás előtti) besorolású, érvényes 
jogosultsággal rendelkező felelős műszaki 
vezetővel. 

3. Ha nem állnak rendelkezésre, legalább az 
alábbi, teljesítésben részt vevő szakemberek:

10 fő szakmunkás, akik közül legalább 2 fő 
kőműves, 2 ács, 2 festő, 2 burkoló.

4. Ha nem rendelkeznek az alábbi, a 
szerződésszerű teljesítéshez szükséges 
munkagépekkel, berendezésekkel:
 1 db min. 3,5t teherbírású tehergépjármű,¬
 1 db¬ betonkeverő.



nyilatkozat formájában. 

4. A munkagépek, berendezések leírása 
annak igazolására, hogy a teljesítéshez 
rendelkezésre állnak, vagy rendelkezésre 
fognak állni.

5. Az előírt környezetirányítási rendszer 
bemutatása annak bármely nemzeti 
rendszerben történő akkreditálását 
igazoló tanúsítvány egyszerű 
másolatának csatolásával, ennek 
hiányában a szabványnak megfelelő, 
azzal egyenértékű környezetvédelmi 
intézkedések egyéb bizonyítéka. 

5. Ha nem rendelkeznek ISO 14001 vagy azzal 
egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben 
akkreditált környezetirányítási rendszerrel, vagy a 
Kbt. 68. § (5) bek. szerinti egyéb 
bizonyíték(ok)kal. 

III.2.4) Fenntartott szerződések 

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott igen [ ] nem [x] 
 

A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott igen [x] nem [ ] 

 
III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES 
FELTÉTELEK 
 

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e 
kötve? igen [ ] nem [ ] 
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: 

 



IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA 

IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti

Tárgyalás nélküli [ ]  

Tárgyalásos [x]  

IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti

Tárgyalás nélküli [ ]  

Tárgyalásos [ ]  

IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK 

IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) 

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás [ ] 

VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint [x] 

[x] Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell  
megadni)

 Részszempont Súlyszám
1. Nettó ajánlati ár (Ft) 60
2. Késedelmi kötbér (Ft/nap) 20

3.
Ajánlattevő rendelkezik-e MSZ EN ISO 9001 vagy azzal egyenértékű 
szabványnak megfelelő rendszer kialakítását és működtetését igazoló 
érvényes tanúsítvánnyal? (igen/nem)

10

4. Jótállás időtartama (év) 20
5. A vállalt előteljesítési határidő (nap) 10

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? igen [ ] nem [x] 

Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)

 

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) 



V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK 

V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben) igen [ ] nem [x] 
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

V.2) A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL 
KAPCSOLATOS? 

igen [x] nem [ ] 
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely 
egyéb hivatkozási alapot: 

A tárgyi beszerzés az EMVA-ból nyújtandó „Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér 
kialakítása és működtetése” című pályázatból elnyert támogatással valósul meg. MVH 
regisztrációs szám: 1003482900. 

V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) 
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2010. 09.10. 13 00 óra
Helyszín : Hermánszeg Község Önkormányzata, polgármesteri iroda 

V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2010. 09.30. 10 00 óra
Helyszín : Hermánszeg Község Önkormányzata, polgármesteri iroda 

V.3. 3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető 
szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli) 
A tárgyalás az ajánlatok benyújtásának fordított sorrendjében az egyes ajánlattevőkkel 
külön-külön, egymást követően, azonos napon egy fordulóban kerül lebonyolításra.
Az ajánlatkérő írásban értesíti valamennyi érvényes ajánlatot tevőt a tárgyaláson való 
részvételi jogosultságukról a tárgyalást megelőző napon. 
Az ajánlatkérő csak az érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevőket hívja fel tárgyalásra.
A tárgyalás arra irányul, hogy az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlatot 
tevővel köthessen szerződést, ebből kifolyólag a tárgyalás tárgyát képezi a bírálati 
részszempontok mindegyike.
Ajánlattevő ajánlatát ajánlatkérő számára összességében kedvezőbb irányba módosíthatja.
A tárgyalás időpontja: 2010.09.10-én 8.00 órától 
Helye: Hermánszeg Község Önkormányzata, polgármesteri iroda
A tárgyaláson kizárólag Ajánlatkérő és az Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője, 
vagy meghatalmazottja vehetnek részt.
Ajánlattevőnek csak azon képviselője vehet részt, illetve tárgyalhat a tárgyaláson, aki 
igazolja személyazonosságát, továbbá kifejezetten a tárgyaláson való részvételről és 
képviseletről szóló, Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselőjétől származó teljes 
bizonyító erejű magánokiratba foglalt – és Ajánlatkérőnek a tárgyalás megkezdését 
közvetlenül megelőzően átadott – meghatalmazással eredeti példányban rendelkezik. 
Fenti okiratok hiányában Ajánlatkérő úgy tekinti, mintha Ajánlattevő nem képviseltetné 
magát a tárgyaláson. Ajánlattevőt a tárgyaláson egy személy képviselheti.
A tárgyalásról a helyszínen jegyzőkönyv készül, melyet a jelenlévő ajánlattevőnek, vagy 
képviselőjének alá kell írnia.



Amennyiben Ajánlattevő nem jelenik meg, vagy nem képviselteti magát a tárgyaláson, úgy 
az eredeti, ajánlattételi határidőig benyújtott ajánlata kerül elbírálásra.
Miután az ajánlattevőkkel befejeződött a tárgyalás, a Bíráló Bizottság összeállítja döntési 
javaslatát a döntéshozó felé. 
A döntés meghozatalát követően Ajánlatkérő nyilvánosan hirdeti ki az eljárás eredményét 
2010.09.10-én 13.00 órakor a tárgyalás helyszínén. 

V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel 
feltétele? (adott esetben) 

igen [x] nem [ ] 
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: 
(adott esetben) 
A dokumentáció és a kiegészítő tájékoztatás elektronikusan kerül megküldésre (Kbt. 251. § 
(2) bekezdés).

Amennyiben a dokumentáció ellenértéke ajánlatkérő számlájára beérkezett, vagy azt 
készpénzben megfizették, vagy az ajánlattevő az átutalást igazoló dokumentum egyszerű 
másolatát ajánlatkérő részére átadja/megküldi, akkor a Kbt. 251.§ (2) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően ajánlatkérő az ajánlattevő részére elektronikus úton rendelkezésre 
bocsátja az ajánlattételt elősegítő dokumentációt. 

A fentieken túl a dokumentáció megküldéséhez, vagy átadásához szükséges adatokat az 
ajánlattevőnek meg kell adnia ajánlatkérő részére (ajánlattevő e-mail címe, postai címe, 
telefon és faxszáma, kapcsolattartó neve). A dokumentáció az I.1) pontban megadott címen 
átvehető személyesen is, hétfőtől csütörtökig 8.00-16.00 óráig, pénteken 8.00-13.00 óráig 
(az ajánlattétel napján 8.00-10.00 óráig). A dokumentáció nem átruházható. 

V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja 
esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során 
adható pontszám alsó és felső határa: 
1-10 pont 

V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja 
esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) 
pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
A pontszámok számításának módszere az 1., 2., 4. és 5. bírálati részszempontnál: azon 
értékelési szempont esetén, ahol a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, ott a fordított 
arányosítás módszerét, ahol legmagasabb érték a legkedvezőbb, ott az egyenes arányosítás 
módszerét alkalmazza az ajánlatkérő.
A 3. bírálati részszempontnál: 
Az Ajánlatkérő az ajánlatokat abszolút értékelési módszerrel értékeli, oly módon, hogy 
amennyiben Ajánlattevő rendelkezik MSZ EN ISO 9001 vagy azzal egyenértékű 
szabványnak megfelelő rendszer kialakítását és működtetését igazoló érvényes 
tanúsítvánnyal 10 pontot kap, ha nem, akkor 1 pontot kap.
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az összpontszámok 2 tizedesjegyre történő 
kerekítésével kerül megállapításra. 

V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített 
ajánlattevők  hivatalos  jegyzékébe  történő  felvétel  feltételét  képező  minősítési 



szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? 

igen [x] nem [ ] 
V.7) Egyéb információk:
1.) Ajánlatkérő a projekt megvalósítására támogatásra irányuló pályázatot nyújtott be, ezért 
felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kbt. 48.§ (3)-(4) bekezdésekben foglaltakra.
2.) Ajánlatkérő a Kbt. 83.§ (2) bekezdése szerint hiánypótlásra lehetőséget biztosít.
3.) A dokumentáció másra nem ruházható át.
4.) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdése, 71. § (1) és (3) bekezdése 
szerint. A Kbt. 71. § (1) bekezdés vonatkozásában kérjük a nemleges nyilatkozatot is 
csatolni!
5.) A kidolgozott ajánlatot zárt csomagolásban, 2 (1 eredeti és 1 másolati) példányban 
kérjük benyújtani. További formai követelményeket a dokumentáció tartalmaz.
6.) Ajánlattevőnek, a Kbt. 71. §. (1) bekezdés b) pontja szerint alvállalkozójának és az 
erőforrást biztosító szervezetnek 60 napnál nem régebbi cégkivonatot és az ajánlat részét 
képező dokumentumokat aláíró cégjegyzésre jogosult, vagy meghatalmazott aláírási 
címpéldányának egyszerű másolatát kell csatolniuk az ajánlatban.
7.) A pénzintézeti igazolások a különböző bankok gyakorlatának megfelelően eltérő 
formájúak és tartalmúak lehetnek, de mindegyiknek egyértelmű választ kell adnia a 
felhívásban megfogalmazott vonatkozó pénzügyi alkalmassági követelmény teljesülésére.
8.) Ajánlatkérő a III.2.4. pontban foglaltak tekintetében a 2007., 2008., 2009. éveket 
vizsgálja.
9.) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség 
ajánlattevőt terheli.
10.) Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy Kbt. 251. § (2) bekezdésének 
megfelelően a kiegészítő tájékoztatás megadása is elektronikus úton történik az ajánlattevők 
által megadott e-mail címre.
11.) Ajánlattevő kötelezettségvállaló nyilatkozatot köteles csatolni ajánlatához, mely szerint 
nyertessége esetén felelősségbiztosítási szerződést köt, vagy a meglévő biztosítási 
szerződését jelen közbeszerzés tárgyára kiterjeszti.
12.) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy amennyiben ajánlatkérő a 
támogatás igénybe vételéhez szükséges önerő biztosításához banki hitelt nem tud igénybe 
venni, úgy ezt a körülményt általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében 
beállott lényeges körülménynek minősíti, és a Kbt. 82.§-re tekintettel a Kbt. 92.§ d) pont 
alapján az eljárást eredménytelenné nyilvánítja.
Jelen ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben 
a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény az irányadó. 

 
 

V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2010/08/17 (év/hó/nap)



A. MELLÉKLET 

TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK
I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐK BE 

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község Postai irányítószám: Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail: Fax:

Internetcím (URL): 
 
 
II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ BESZEREZHETŐ 

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község Postai irányítószám: Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail: Fax:

Internetcím (URL): 
 
 
III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVÁ AZ AJÁNLATOKAT KELL BENYÚJTANI

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község Postai irányítószám: Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail: Fax:

Internetcím (URL): 
 



B. MELLÉKLET
A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

 
A RÉSZ SZÁMA 1 MEGHATÁROZÁS 

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA 

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV) 

3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE 
Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) 
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY 
Befejezés (év/hó/nap) 

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL 

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


