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Tartalom:  
 
3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez  
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ  
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 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  
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki  
A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________  
Azonosító kód____________________  
Építési beruházás x 
Árubeszerzés  
Szolgáltatás  
Építési koncesszió  
Szolgáltatási koncesszió  
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ  
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)  
Hivatalos név: Kisapostag Község Önkormányzata  
Postai cím: Petőfi S. u. 63.  
Város/Község: Kisapostag  
Postai irányítószám: 2428  
Ország: Magyarország  
Kapcsolattartási pont(ok):  
Címzett: Schreiner Béla polgármester  
Telefon: 06 25 506 580  
E-mail: hivatal@kisapostag.fejer.hu  
Fax: 06 25 506 580  
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kisapostag.hu  
A felhasználói oldal címe (URL):  



További információk a következő címen szerezhetők be:  
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal  
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet  
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:  
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal  
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet  
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:  
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal  
xHa 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  
I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre  
I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén  
Általános közszolgáltatások  
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció  
Védelem  
Szociális védelem  
Közrend és biztonság  
Szabadidő, kultúra és vallás  
Környezetvédelem  
Oktatás  
Gazdasági és pénzügyek  
xEgyéb (nevezze meg): önkormányzati tevékenység  
Egészségügy  
I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén  
Víz  
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]  
Villamos energia  
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]  
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása  
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]  
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése  
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]  
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése  
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]  
Vasúti szolgáltatások  
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]  
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások  
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]  
Repülőtéri tevékenység  
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]  
Kikötői tevékenységek  
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]  
Postai szolgáltatások  
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]  
I.4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? nem  
 
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA  
II.1) Meghatározás  
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés  



Kisapostagi orvosi rendelő építése  
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)  
xÉpítési beruházás  
Kivitelezés  
xTervezés és kivitelezés  
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek 
megfelelően  
Építési koncesszió  
A teljesítés helye  
Fejér Megye, Kisapostag 62/4 hrsz.  
NUTS-kód HU211  
b)  
Árubeszerzés  
Adásvétel  
Lízing  
Bérlet  
Részletvétel  
Ezek kombinációja/Egyéb  
A teljesítés helye  
NUTS-kód  
c)  
Szolgáltatás  
Szolgáltatási kategória  
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)  
Szolgáltatási koncesszió  
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: orvosi rendelő és védőnői szolgálat feladatainak ellátást szolgáló épület építési 
kivitelezése és járulékos munkái az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott engedélyezési és kiviteli 
tervdokumentáció szerint, továbbá az épülethez tartozó parkoló engedélyezett tervdokumentációjának 
elkészítése, a szükséges engedélyek beszerzése, és a parkoló kivitelezése.  
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  
 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék 

Fő tárgy: 45000000-7   

További tárgyak: 45215100-8 
45223300-9 

  



45261210-9 
45262210-6 
45262300-4 
45262520-2 
45262522-6 
45262650-2 
45310000-3 
45331100-7 
45442110-1 
71320000-7 

II.1.7)  
Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. 
mellékletből szükség szerint több példány használható) nem  
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):  
egy részre  
egy vagy több részre  
valamennyi részre  
II.1.8.)  
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem  
II.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör  
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)  
Telek terülte 27 678 m2, épület: 113,73 m2, 1 db mozgássérült és 8 db 'normál' szgk. parkolására 
alkalmas szilárd burkolatú parkoló kiépítése. A vállalkozó a parkolóra vonatkozó engedélyezési 
tervdokumentációt 3 példányban papír alapon és szkennelve egy példányban digitálisan CD-n vagy 
DVD-n köteles szolgáltatni. Becsült érték: 23 700 000 Ft.  
II.2.2)  
Vételi jog (opció) (adott esetben) nem  
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:  
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:  
hónap(ok)ban:  
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)  
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):  
VAGY: és között  
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések 
esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a 
szerződés megkötésétől számítva)  
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje  
Az időtartam hónap(ok)ban:  
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)  
VAGY: kezdés (év/hó/nap)  
ÉS/VAGY  
befejezés 2010/09/15 (év/hó/nap)  
 
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk  
III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek  
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)  
Késedelmi kötbér a késedelem minden napjára a teljes bruttó vállalkozási díj 0,5 %-a, de legfeljebb 7 
%. Meghiúsulási kötbér a teljes bruttó vállalkozási díj 7 %-a. Teljesítési biztosíték a teljes bruttó 
vállalkozási díj 5 %-a. Jótállási biztosítéknak a jótállási idő lejártát követő 60. napig kell érvényesnek 
és hatályosnak lenni, mértéke a teljes bruttó vállalkozási díj 5 %-a. A jótállási idő minimum 60 hónap, 
az ettől magasabb időtartamot pontozással értékeli az ajánlatkérő. A teljesítési és a jótállási 
biztosítékot a nyertes ajánlattevő választása szerint a Kbt. 53. § (6) bekezdés a) pontjában foglalt 
módon köteles szolgáltatni. Befizetéssel történő teljesítési biztosíték adása esetén a biztosíték összege 
az ajánlatkérő 10402142-21423602-00000000 sz. számlájára utalható át. Bankgarancia és a 



kötelezvény nyújtása esetén kedvezményezettként az ajánlatkérőt kell megjelölni. A bankgaranciának, 
és a kötelezvénynek feltétel nélkülinek és visszavonhatatlannak kell lenni. A biztosíték vállalásáról az 
ajánlatban nyilatkozni kell. A teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásának igazolása a 
szerződéskötés feltétele.  
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezésekre  
A megrendelő előleget nem fizet.  
A vállalkozó összesen négy db részszámla és egy db végszámla benyújtására jogosult és köteles a 
következők szerint:  
- 1. részszámla alapozás, építőmesteri munkák (falazás)elkészülése után, az 1. részszámla összege: a 
vállalkozási díj (ajánlati ár) 30 %-a,  
- 2. részszámla az épület szerkezetkész állapota esetén, födém, tetőszerkezet, tetőhéjazat elkészülte, 
nyílászárók beépítése, homlokzati felületképzés, a 2. részszámla összege: a vállalkozási díj (ajánlati ár) 
30 %-a,  
- 3. részszámla szak- és szerelőipari munkák, sikeres műszaki átadás-átvételt követően, , a 3. 
részszámla összege: a vállalkozási díj (ajánlati ár) 30 %-a,  
- 4. számla részszámla a parkoló tervdokumentációjának, engedélyekkel együtt történő átadás, és a 
parkoló kivitelezésének befejezése, a 4. részszámla összege: a vállalkozási díj (ajánlati ár) 5 %-a,  
- 5. részszámla (végszámla) az épület jogerős használatba vételi engedélyének kiadását követően, az 5. 
részszámla (végszámla) összege: a vállalkozási díj (ajánlati ár) 5 %-a,  
Az ajánlatban pénzügyi ütemtervet kell benyújtani, feltüntetve az ajánlatkérő által megadott műszaki 
tartalomhoz kapcsolódó részszámlák és végszámla összegét.  
A számlák előzőekben meghatározott százalékos arányától nem lehet eltérni, az ettől való eltérés 
hiánypótlással nem orvosolható, hanem az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. 
A megrendelő a részszámlákat és a végszámlát a teljesítéstől számított 30 napon belül átutalással 
egyenlíti ki. Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 305. §-a szerint történik. 
Az épület kivitelezésének finanszírozása támogatás igénybe vételével történik, a parkoló 
tervdokumentációjának elkészítését és kivitelezését az ajánlatkérő saját forrásból, költségvetése 
terhére finanszírozza.  
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)  
Az ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, de 
közös ajánlat esetén a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy valamennyiük által aláírt 
nyilatkozatot, amely tartalmazza az ajánlattételi felhívás és dokumentáció feltételeinek elfogadását, az 
ajánlati árra, teljesítési határidőre, szerződési feltételekre vonatkozó elfogadó nyilatkozatot, és azt, 
hogy képviselőként melyik ajánlattevő jár el a megrendelő felé, továbbá azt, hogy a közös ajánlattevők 
egyetemleges felelősséget vállalnak a szerződés teljesítéséért.  
III.1.4)  
Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) nem 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 eljárásban nem lehet 
— ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 60. § (1) bekezdés vagy a 
61. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll,  
— ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 61. § (1) bekezdés a) és c) pontjában 
meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll,  
— ajánlattevő, aki, illetve akinek a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy a számára erőforrást nyújtó szervezet vonatkozásában a Kbt. 
62. § (1) bekezdés pontjaiban meghatározott kizáró ok áll fenn.  
Megkövetelt igazolási mód:  
Az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek, és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozónak, továbbá az erőforrást nyújtó szervezetnek cégszerűen aláírt 



nyilatkozatban kell nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a Kbt. 60.§ (1) bekezdésének, 61.§ (1) 
bekezdése a), c), d) pontjainak hatálya alá. Az ajánlattevő dönthet úgy is, hogy a kizáró okokra 
vonatkozó igazolásokat a Kbt. 63.§ (2) bekezdése szerint ajánlatában benyújtja.  
Amennyiben az ajánlattevő a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó igazolásokat nem nyújtja be az 
ajánlatában, úgy nyertessége esetén az eredményhirdetést követő nyolc napon belül kell benyújtani az 
igazolásokat, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozóra, és az erőforrást nyújtó szervezetre vonatkozóan is.  
Az ajánlattevő nyilatkozzon a közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben igénybe 
venni kívánt alvállalkozók tekintetében a Kbt. 71.§ (3) bekezdése szerint arról, hogy nem vesz igénybe 
kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót.  
A kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatok, igazolások eredetiben vagy hiteles másolatban csatolandók.  
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:  
Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozójának be kell nyújtani: 
a) eredetiben vagy hiteles másolatban valamennyi számlavezető pénzintézettől származó, a pénzintézet 
által cégszerűen aláírt, az ajánlat benyújtását megelőző 60 napnál nem régebbi nyilatkozatot arról, 
hogy a bankszámlán a nyilatkozat kiadását megelőző 12 hónapban volt-e sorban állás (ha igen milyen 
mértékű, a nyilatkozat tartalmazza azt, hogy mióta vezeti a bank a bankszámlát, és a 
bankszámlaszámot is. (Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pont),  
b) egyszerű másolatban az utolsó három üzleti év (2006-2008) számviteli jogszabályoknak megfelelő 
beszámolóját könyvvizsgálói jelentéssel (amennyiben könyvvizsgálatra kötelezett) a kiegészítő 
melléklet nélkül, vagy azzal egyenértékű dokumentum pl. egyéni vállalkozó esetében adóbevallás 
(Kbt. 66.§ (1) bekezdés b) pont), 
c) eredetiben vagy hiteles másolatban, cégszerűen aláírt nyilatkozatot a 2006-2008. évi teljes és a 
közbeszerzés tárgya (építési kivitelezés) szerinti nettó forgalmáról (Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pont).  
A Kbt. 65. § (3) bekezdése alkalmazása esetén be kell csatolni a Kbt. 65. § (4) bekezdése a) pontja 
szerinti cégszerűen aláírt kötelezettségvállaló nyilatkozatot is.  
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  
Alkalmatlan az ajánlattevő, és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozója, ha 
a) bármely bankszámláját vezető pénzintézet nyilatkozata szerint a nyilatkozat kiadását megelőző 12 
hónapban 30 napot és 10 000 000 Ft-ot meghaladó fizetési sorban állás fordult elő bármely 
bankszámláján, 
b) az utolsó 3 üzleti év (2006-2008) bármelyikében a mérleg szerinti eredménye, vagy azzal 
egyenértékű mutatója (pl. egyéni vállalkozás esetén az egyéni vállalkozásból származó jövedelem) 
nullánál kisebb,  
c) 2006-2008 évi forgalma alapján az építési kivitelezésből származó éves átlagos nettó forgalma és 
teljes éves átlagos nettó forgalma (azaz a mérleg szerinti értékesítés nettó árbevétele) külön-külön nem 
éri el a 14 000 000,- Ft.-ot.  
Az ajánlattevő, és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozója a fenti a), b) pontok esetében külön-külön, a c) pont esetében együttesen feleljen meg az 
alkalmassági követelményeknek (Kbt. 69.§ (4) bekezdése). 
Az ajánlattevő az alkalmassági követelménynek a Kbt 65. § (3) bekezdés alapján is megfelelhet abban 
az esetben, ha közte és az erőforrást biztosító szervezet között a Polgári Törvénykönyv 685/B §-a 
szerinti többségi befolyás áll fenn.  
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság  
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:  
Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozójának be kell nyújtani az alábbiakat eredetiben vagy hiteles másolatban: 
a) Az előző 3 év (2006-2008) legjelentősebb teljesített, műszaki átadással lezárult, befejezett 
magasépítési kivitelezési beruházásának ismertetését (a következő adatokkal: megrendelő neve és 
címe, munka megnevezése, a teljesítés ideje (befejezés éve) és helye, ellenszolgáltatás nettó értéke 
(Kbt. 67. §(2) bekezdése a) pont),  
b) A Kbt. 68.§ (2) bekezdése szerint az ismertetett munkára vonatkozóan a megrendelő által 



cégszerűen aláírt referencia igazolást. A referencia igazolás tartalmazza a következőket: a megrendelő 
neve és címe, a kivitelező (vállalkozó) megnevezése, a szerződés tárgyának meghatározása, amelyből 
egyértelműen megállapítható, hogy az megegyezik a közbeszerzés tárgyával ( magasépítési 
kivitelezési munka), az ellenszolgáltatás teljes összege és (amennyiben a kivitelezés megvalósítása 
több kivitelező részvételével történt) az ajánlattevő általi teljesítés összegét, vagy részvételének 
arányát, amelynek alapján az ellenszolgáltatásból részesült, a teljesítés idejét ( a befejezés éve), helyét, 
valamint a megrendelőnek a teljesítés megfelelőségére vonatkozó nyilatkozatát. ( Kbt. 67. § (2) 
bekezdés a) pont),  
c) Az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy rendelkezik saját tulajdonban vagy szerződéssel, ill. 
előszerződéssel, bérleti vagy használati szerződéssel lekötött az ajánlattételi felhívás szerinti műszaki 
paraméterekkel bíró betonkeverő géppel (Kbt. 67. § (2) bekezdés b) pont)  
d) Az ajánlattevő vezető tisztségviselőjének bemutatása (végzettség, képzettség, gyakorlati idő, Kbt. 
67.§ (2) bekezdés c) pont) 
e) A vezető tisztségviselő szakmai gyakorlatra és gyakorlati időre vonatkozó nyilatkozata (Kbt. 67.§ 
(2) bekezdés c) pont) 
f) A vezető tisztségviselő végzettségét, képzettségét igazoló okirat egyszerű másolata (Kbt. 67.§ (2) 
bekezdés c) pont) 
g) 2008. évre vonatkozó, az éves átlagos statisztikai állományi létszámról szóló nyilatkozatot 
végzettség, és képzettség szerinti bontásban (Kbt. 67. § (2) bekezdés d) pont),  
h) A teljesítésbe bevonni kívánt felelős műszaki vezető, és tervező bemutatása, amely tartalmazza a 
szakember nevét, végzettségét, képzettségét, szakmai gyakorlási jogosultságának megjelölését ( Kbt. 
67.§ (2) bekezdés e) pont)  
i) Az előző pont szerinti szakemberek külön-külön nyilatkozata arról, hogy az alkalmassági 
követelmény szerinti szakmai jogosultsággal rendelkezik, és ezen jogosultsággal a szerződés 
teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fog, továbbá arról, hogy legalább öt év magasépítési 
kivitelezésben / tervezésben szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik ( Kbt. 67.§ (2) bekezdése e) 
pontja) 
j) Fénymásolatban a teljesítésbe bevonni kívánt felelős műszaki vezető szakember 244/2006. (XII.5.) 
Korm. rendelet 1. melléklete I. Része "A" vagy "B" kategóriába sorolt MV-Ép/A vagy MV-Ép/B 
névjegyzéki megjelölésnek megfelelő felelős műszaki vezetői jogosultságát igazoló okiratot (Kbt. 67. 
§ (2) bekezdés e) pont).  
k) A teljesítésbe bevonni kívánt építőmérnöki tervezési jogosultsággal rendelkező tervező szakember 
104/2006.(IV.28.) Korm. rendelet, és a Magyar Mérnöki Kamara vonatkozó segédlete szerinti KÉ-T 
vagy KÉ-korlátozott megjelölésnek megfelelő tervezői jogosultságát igazoló okiratot fénymásolatban. 
(Kbt. 67. § (2) bekezdés e) pont).  
A Kbt. 65. § (3) bekezdése alkalmazása esetén be kell csatolni a Kbt. 65. § (4) bekezdése a) vagy b) 
pontja szerinti cégszerűen aláírt kötelezettségvállaló nyilatkozatot, és a 65.§ (4) bekezdése b) pontja 
szerinti megállapodást is. 
Az igazolásokat, nyilatkozatokat eredetiben vagy hiteles másolatban kell becsatolni, kivéve a vezető 
tisztségviselő végzettségének igazolását, és a felelős műszaki vezetői és tervezői jogosultság 
igazolását, amelyek egyszerű másolatban is csatolhatók.  
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  
Alkalmatlan az ajánlattevő, és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozója, ha: 
a) Nem igazol az előző 3 évben (2006-2008) összességében legalább 1 db műszaki átadással lezárult, 
befejezett, megfelelően teljesített magasépítési kivitelezési munkát nettó 15 000 000 Ft. értékben.  
b) Nem rendelkezik legalább 1 db saját tulajdonú vagy érvényes előszerződéssel vagy bérleti, 
használati szerződéssel lekötött betonkeverővel, melynek műszaki paraméterei legalább: űrtartalom 
bruttó 250 liter, motorteljesítmény 1,5 KW, hálózati feszültség 230 V. 
c) Nem rendelkezik egy fő olyan vezető tisztségviselővel, aki középfokú végzettséget szerzett és 
legalább három év magasépítési kivitelezői szakmai gyakorlattal rendelkezik. Vezető tisztségviselő a 
cégkivonatban vezető tisztségviselőként megjelölt, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV.tv.21. 
§-a szerinti, ügyvezetést ellátó személy. Vezető tisztségviselő az egyéni vállalkozó ajánlattevő 
esetében az egyéni vállalkozó maga, egyéni cég esetében a képviseletet ellátó tag. 
d) Az éves átlagos statisztikai állományi létszáma 2008. évben nem éri el a 10 főt.  



e) Nem rendelkezik egy fő 244/2006.(XII.5.) Korm. rendelet 1. melléklete I. Része szerinti "A" vagy 
"B" kategóriába sorolt MV-Ép/A vagy MV-Ép/B névjegyzéki megjelölésnek megfelelő szakmai 
jogosultsággal, és legalább öt év magasépítési kivitelezői szakmai gyakorlattal rendelkező felelős 
műszaki vezetővel. 
f) Nem rendelkezik egy fő 104/2006.(IV.28.) Korm. rendelet 1.melléklete 8.1.1.pontja és a Magyar 
Mérnöki Kamara vonatkozó segédlete szerinti KÉ-T vagy KÉ-korlátozott megjelölésnek megfelelő 
tervezői jogosultsággal, és legalább öt év közlekedési tervezési szakterületen szerzett szakmai 
gyakorlattal rendelkező tervezővel. 
A fenti a),c),e) pontok esetében magasépítési kivitelezési munkának minősül az épületek építésének, 
felújításának, átalakításának kivitelezése.  
Az ajánlattevő, és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozója a fenti alkalmassági követelményeknek együttesen feleljen meg (Kbt. 69.§ (4) 
bekezdése). 
Az ajánlattevő az alkalmassági követelménynek a Kbt 65. § (3) bekezdés alapján is megfelelhet az a), 
és d) pontok szerinti műszaki alkalmassági minimumkövetelmény esetén azonban csak akkor, ha közte 
és az erőforrást biztosító szervezet között a Polgári Törvénykönyv 685/B §-a szerinti többségi befolyás 
áll fenn.  
III.2.4) Fenntartott szerződések  
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem  
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott nem  
III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek  
III.3.1)  
A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?  
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:  
 
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS  
IV.1) Az eljárás típusa  
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti  
Tárgyalás nélküli x 
Tárgyalásos  
IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti  
Tárgyalás nélküli  
Tárgyalásos  
IV.2) Bírálati szempontok  
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)  
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás  
VAGY  
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x 
xAz alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni)  

Szempont Súlyszám 
Nettó ajánlati ár összesen (Ft.) 90 

Jótállás időtartama (a minimálisan vállalható 60 hónapot meghaladó időtartam 
hónapokban) 

5 

A teljesítési határidő csökkentésének időtartama (a 2010.09.15-i teljesítési határidőt 
csökkentő időtartam naptári napokban) 

5 

IV.2.2)  
Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem  
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)  
IV.3) Adminisztratív információk  
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)  
IV.3.2)  
Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem  
Igen válasz esetén  



Előzetes összesített tájékoztató  
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény  
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)  
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)  
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)  
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)  
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)  
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)  
A dokumentáció beszerzésének határideje  
Dátum: 2010/02/04 (év/hó/nap )  
Időpont: 11:00  
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen  
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 50 000 + ÁFA  
Pénznem: HUF  
A fizetés feltételei és módja:  
A dokumentáció ellenértékét átutalással kell teljesíteni az ajánlatkérő 10402142-21423602-00000000 
számú bankszámlájára. Az átutalási bizonylaton fel kell tüntetni a következőket: „Közbeszerzési 
eljárásában dokumentáció ellenértéke”.  
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő  
Dátum: 2010/02/04 (év/hó/nap) Időpont: 11:00  
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók  
HU  
Egyéb:  
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)  
-ig (év /hó/nap )  
VAGY hónap(ok)ban:  
VAGY napokban: 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)  
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei  
Dátum: 2010/02/04 (év/hó/nap)  
Időpont: 11:00  
Helyszín : az ajánlatkérő székhelye, 2428 Kisapostag, Petőfi S. u. 63. 1. emelet tanácsterem  
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek  
A Kbt. 80. § (2) bekezdésben foglaltak szerint.  
 
V. szakasz: kiegészítő információk  
V.1)  
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem  
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:  
V.2)  
A szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos? nem  
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb 
hivatkozási alapot:  
V.3) További információk (adott esetben)  
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:  
2010/02/23. 11.00 óra, helye: ajánlatkérő székhelye, 2428 Kisapostag, Petőfi S. u. 63. 1. emelet 
tanácsterem  
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:  
2010/03/16., helye: ajánlatkérő székhelye, 2428 Kisapostag, Petőfi S.u.63. 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)  
V.3.4.1)  
A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen  
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)  
A dokumentáció munkanapokon 09.00 és 14.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 
09.00 és 11.00 óra között – az ellenértékének kiegyenlítését igazoló átutalási bizonylat felmutatása 



ellenében – vehető át az Ajánlatkérő székhelyén, de a Kbt. 54.§ (4) bekezdése is alkalmazható. A 
dokumentáció megvásárlása és átvétele az ajánlattétel feltétele. Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha 
az egyik ajánlattevő vásárolja meg a dokumentációt.  
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:  
Alsó ponthatár 1 pont, felső ponthatár 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 ponthatárok közötti pontkiosztás módszere az arányosítás, azaz a legelőnyösebb ajánlati tartalmi 
elem kapja a lehetséges maximális pontszámot, a pontskála alsó pontját pedig a leggyengébb ajánlat 
jelenti, és a további ajánlatok a maximális és minimális értékek különbségéhez viszonyítva kapnak 
pontot, a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. sz. módosított ajánlása (KÉ 2008/139., 2009.11.28.) III.1.a) 
pontjában meghatározott képlet alkalmazásával. Az 1. részszempont esetében a bírálati részszempont 
alapja a nettó ajánlati ár (vállalkozási díj) összesen, azaz nettó ajánlati ár (nettó vállalkozási díj) épület 
kivitelezés + nettó ajánlati ár (vállalkozási díj) parkoló engedélyezett terveinek elkészítése 
(engedélyekkel együtt) és parkoló kivitelezése. A 2. részszempont esetében a 60 hónapot meghaladó 
jótállási időtartamra tegyen ajánlatot az ajánlattevő. Amennyiben az ajánlattevő a minimálisan 
vállalható 60 hónapos jótállási időtartamot vállalja, úgy 0 hónapra is tehet ajánlatot. A 60 hónapnál 
kevesebb és 120 hónapnál több jótállási időtartamot túlzottan alacsony, illetve túlzottan magas 
mértékűnek tekinti az ajánlatkérő és a Kbt. 87.§ (1) bekezdése alapján jár el. Az ajánlatkérő által 
megadott teljesítési véghatáridő 2010.09.15. A 3. részszempont esetében az ajánlattevő az ezen 
teljesítési határidő csökkentésére tegyen ajánlatot, azaz arra, hogy hány naptári nappal korábban 
történő teljesítést vállal, a naptári napokban megadott időtartamot értékeli az ajánlatkérő. Amennyiben 
az ajánlattevő a 2010.09.15-i teljesítési határidőt vállalja, azaz nem kíván korábban teljesíteni, úgy 0 
naptári napra is tehet ajánlatot. A 20 naptári napot meghaladó teljesítési határidő csökkentésre tett 
ajánlatot túlzottan alacsony mértékűnek tekinti az ajánlatkérő és a Kbt. 87.§ (1) bekezdése alapján jár 
el. Amennyiben a legjobb és a legrosszabb ajánlat azonos, mindegyik ajánlat maximális pontszámot 
kap. A kapott eredmények kettő tizedesjegy pontossággal kerülnek meghatározásra.  
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  
V.7) Egyéb információk:  
1. Az ajánlatkérő a Kbt. 83.§ szerint teljes körben biztosít hiánypótlási lehetőséget határidő tűzésével.  
2. Az ajánlatkérő elektronikus úton, szerkeszthető formában az ajánlattevők rendelkezésére bocsátja az 
ajánlatkérési dokumentációban megadott iratmintákat, és az árazatlan költségvetési kiírásokat akként, 
hogy azokat honlapján (www.kisapostag.hu) közzéteszi. Az ajánlatkérési dokumentáció és a műszaki 
dokumentáció egyéb részeit papír alapon, és nem elektronikusan biztosítja az ajánlatkérő. 
3. Az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást akként biztosítja, hogy az ajánlattevők által a mellékletben 
megjelölt szervezetnek megküldött kérdéseket és az arra adott válaszokat - a törvényes határidőn belül 
- a www.kisapostag.hu honlapon közzéteszi. 
4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 70. § (2) bekezdése szerint nyilatkozatát, az ott 
meghatározott tartalommal. Közös ajánlattétel esetén ezen nyilatkozatban minden közös ajánlattevőt 
fel kell tüntetni, és a nyilatkozatot minden közös ajánlattevőnek cégszerűen alá kell írni. 
5. Az ajánlatot és az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat kötelezettségvállalásra, nyilatkozattételre 
jogosult személyeknek kell aláírni. Az aláírók jogosultságukat közjegyző által készített aláírási 
címpéldánnyal vagy cégjegyzékben nem szereplő jogosult esetén meghatalmazással, illetve külföldi 
székhelyű nyilatkozattevő esetében a letelepedés országában elfogadott más, cégjegyzési jogosultságot 
igazoló dokumentummal kötelesek igazolni. 
6. Minden ajánlattevő, és – adott esetben - a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozó, továbbá az erőforrást nyújtó szervezet köteles nyilatkozni arról, 
hogy valamennyi bankszámláját vezető pénzintézet igazolását becsatolta. Amennyiben a 
cégkivonatban olyan bankok szerepelnek, amelyeknél a számlavezetés már megszűnt, de ezen tény 



átvezetése nem történt meg a cégkivonatban, úgy erről nyilatkozzon az ajánlattevő. 
7. Amennyiben az ajánlatkérő az eredményhirdetéskor kihirdeti a második legkedvezőbb ajánlatot 
tevőt, akkor a nyertes visszalépése, vagy a Kbt. 88.§ (1) bekezdése i) pontja esetén a második 
legkedvezőbb ajánlatot tevővel fogja a szerződést megkötni, amennyiben a kizáró okokkal kapcsolatos 
igazolások benyújtása megfelelően megtörtént. 
8. Az ajánlattevő, közös ajánlattevő, és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozó, továbbá az erőforrást biztosító szervezet csatolja az ajánlattételi 
határidő lejártától számított 60 napnál nem régebbi, cégbíróság vagy közjegyző által kiállított hiteles 
cégkivonatát. Amennyiben még el nem bírált változásbejegyzési kérelem van folyamatban, csatolja a 
változás tényét és tartalmát igazoló okiratot.  
9. Csatoljon az ajánlattevő a Kbt. 71.§ (1) bekezdése a), b), c) pontjai szerinti nyilatkozatot, akkor is, 
ha nem kíván harmadik személyt, vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben 
alvállalkozót vagy erőforrást nyújtó szervezetet igénybe venni. Erőforrást nyújtó szervezet igénybe 
vétele esetén az ajánlattevő – a Ptk. szerinti jogszabályhely pontos megjelölésével - nyilatkozzon a 
közte és az erőforrást nyújtó szervezet között fennálló befolyás mértékéről.  
10. Az erőforrás szervezet a kötelezettségvállaló nyilatkozatban – a Ptk. szerinti jogszabályhely pontos 
megjelölésével - nyilatkozzon a fennálló befolyás mértékéről. 
11. Amennyiben az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet közötti többségi befolyás fennállását a 
becsatolt cégkivonatok nem igazolják, az ajánlattevő csatoljon be – eredetiben vagy hiteles másolatban 
- olyan okiratot (pl. ügyvéd által ellenjegyzett társasági szerződést, megállapodást), amely kétséget 
kizáróan igazolja a Ptk. 685/B § (1) bekezdése vagy (2) bekezdése a) vagy b) vagy (3) bekezdése 
szerinti többségi befolyás fennállását. 
12. Az ajánlatkérő a Kbt. 13.§ (4) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a 
Kbt. 12.§ (2) bekezdésében meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította 
meg a pénzügyi, gazdasági és műszaki, szakmai alkalmassági feltételeket és igazolásukat. 
13. Az ajánlattevő egyösszegű, fix, a befejezés időpontjára prognosztizált átalányáron, költségvetési 
főösszesítő és tételes árazott költségvetés benyújtásával köteles ajánlatot tenni magyar forintban. A 
kitöltött költségvetés nyomtatott és elektronikus (CD) formátumban is benyújtandó. Eltérés esetén a 
papír alapon benyújtott árazott költségvetés az irányadó. Az ajánlati árat meg kell bontani a következő 
tételekre: 1.) épület kivitelezés vállalkozási díja, 2.) parkoló engedélyezett tervdokumentációja 
elkészítésének és a parkoló kivitelezésének vállalkozási díja. A parkoló engedélyezett 
tervdokumentációja elkészítésének és a parkoló kivitelezésének nettó vállalkozási díja nem haladhatja 
meg a jelen ajánlattételi felhívás II. 2. pontjában meghatározott nettó becsült érték 5 (öt) %-át. 
Tekintettel arra, hogy az árajánlat a közbeszerzési ajánlat tartalmi része, az ajánlati ár előzőek szerinti 
megosztásának elmaradása, vagy az egyes tételek hiánya, vagy ha a parkoló engedélyezett 
tervdokumentációja elkészítésének és a parkoló kivitelezésének nettó vállalkozási díja meghaladja a 
becsült érték 5 (öt) %-át, hiánypótlással nem orvosolható, az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. 
14. Az ajánlattevőnek pénzügyi ütemtervet kell benyújtani. Az ajánlattevő a pénzügyi ütemterv 
elkészítésénél legyen figyelemmel a jelen ajánlattételi felhívás a III. 2.) pontjában írtakra. 
15. Az ajánlatokat egy eredeti és kettő, eredetivel egyező másolati példányban kell benyújtani az 
ajánlatkérési dokumentációban megadottak szerint. 
16. Amennyiben az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelménynek 
erőforrást biztosító szervezet bevonásával kíván megfelelni, úgy az erőforrást biztosító szervezetnek 
csatolni kell az alkalmasság igazolására előírt dokumentumot is. 
17. Az idegen nyelvű iratok hiteles, az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda által készített 
fordításban csatolandók. 
18. Az ajánlattevő a Kbt. 55.§ (3) bekezdése szerint köteles tájékozódni a munkavállalók védelmére és 
a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés 
teljesítése során meg kell felelnie. Az ajánlatkérő a dokumentációban megadja azon szervezeteknek 
(hatóságoknak) a nevét és a címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást 
kap. Az ajánlattevő csatoljon nyilatkozatot a Kbt. 72.§-a szerint.  
19. Az ajánlattevő nyilatkozzon arról, hogy saját maga, a közbeszerzés értékének tíz százalékát 
meghaladó alvállalkozója, és az erőforrást nyújtó szervezete vonatkozásában a Kbt. 63.§ (1) bekezdése 
a) pontja szerinti két lehetőség közül az egyes kizáró okok tekintetében melyikkel kíván élni. Az 
ajánlattevő ezen nyilatkozat szerint köteles ajánlatában benyújtani a kizáró okokra vonatkozó 



igazolásokat. A nem megfelelő igazolás – a hiánypótlás alkalmazását követően - az ajánlat 
érvénytelenségét eredményezi. 
20. Az ajánlatkérő az alkalmasság megítélésére kért és az ajánlattevő által külföldi pénznemben 
megadott adatokat (referencia, pénzügyi beszámoló stb.), illetve azok értékét magyar forintra számolja 
át a jelen ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítőben történő közzétételének napján érvényes a Magyar 
Nemzeti Bank által honlapján közzétett hivatalos középárfolyamon.  
21. Az ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjáig teljes körű építési-szerelési felelősségbiztosítást 
kell kötnie a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan, a bruttó vállalkozási díj 0,5 %-ának megfelelő 
értékhatárig terjedően. Az ajánlattevőnek csatolnia kell arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nyertessége 
esetén vállalja a fenti feltételeknek megfelelő felelősségbiztosítás megkötését, vagy a meglévő 
felelősségbiztosítását a fenti feltételek szerint kiegészíti. Az érvényes felelősségbiztosítás 
fennállásának igazolásaként a biztosítási kötvény másolata szolgál, melyet legkésőbb a szerződéskötés 
időpontjában át kell adni Megrendelő részére, ez a szerződéskötés feltétele.  
22. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, melyet 
az ajánlattételi határidő lejártáig kell biztosítani az ajánlattevőnek a Kbt. 59. § (2) bekezdésében és az 
ajánlati felhívásban megállapítottak szerint. Az ajánlati biztosíték összege 500 000 Ft. Az ajánlati 
biztosíték nyújtásáról szóló igazolást az ajánlatban csatolni kell. Befizetéssel történő biztosíték adása 
esetén a biztosíték összege az ajánlatkérő 10402142-21423602-00000000 sz. számlájára utalható át. 
Az ajánlati biztosíték teljesítésének igazolását (átutalásról szóló terhelési értesítő, vagy bankgarancia 
nyilatkozat, vagy kezesség vállaló kötelezvény) az ajánlathoz csatolni kell. Átutalás esetén az ajánlati 
biztosíték rendelkezésre bocsátását a bank által cégszerű aláírással hitelesített terhelési értesítővel kell 
igazolni. Bankgarancia és a kötelezvény nyújtása esetén kedvezményezettként az ajánlatkérőt kell 
megjelölni, és az okiratnak egyértelműen kell tartalmazni a biztosíték összegét, feltétel nélkülinek és 
visszavonhatatlannak kell lennie, és tartalmazza a jogcímet (úgy, hogy megállapítható legyen az, hogy 
ajánlati biztosíték nyújtása történt a jelen közbeszerzési eljárásban). A bankgaranciának, és a 
kötelezvénynek legkésőbb az ajánlattételi határidő napjától kezdődően, az ezt követő 90. nap 16:00. 
órájáig kell érvényesnek és hatályosnak lenni. 
23. Az ajánlattételi felhívásban előírt valamennyi igazolást, nyilatkozatot eredetiben vagy hiteles 
másolatban szükséges benyújtani, kivéve ahol az ajánlatkérő ettől eltérően rendelkezett.  
24. Ahol a műszaki dokumentációban gyártmány, eredet, típus meghatározás található az csak a 
közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása miatt szükséges.  
25. Az ajánlatkérő a 85/2009. (IV.10.) Korm.rendelet alapján CÉDE támogatási kérelmet nyújtott be, 
felhívja erre és a Kbt. 48.§ (3) bekezdésének alkalmazhatóságára az ajánlattevők figyelmét, így 
amennyiben nem kap támogatást nem fog szerződést kötni. 
26. A parkoló engedélyezett tervdokumentációja (engedélyekkel együtt) teljesítésének határideje a 
szerződéskötéstől számított legkésőbb 90. nap.  
27. Az Ajánlatkérő 2010.01.12-én 11.00 órai kezdettel a kivitelezés helyszínén, Kisapostag, Duna sor 
64/2 hrsz alatt helyszíni szemlét tart. Az ajánlatkérő a szemléről készült jegyzőkönyvet a honlapján 
közzéteszi. 
28. Az ajánlat elkészítésénél a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. rendelkezései irányadók.  
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E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/12/30 (év/hó/nap)  
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok  
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be  
Hivatalos név: SDR Közbeszerzési Iroda és Pályázati Tanácsadó Kft.  
Postai cím: Hunyadi János út 14.  
Város/Község: Budapest  
Postai irányítószám: 1117  
Ország: Magyarország  
Kapcsolattartási pont(ok):  
Címzett: Dr. Littmann Éva  
Telefon: 06-1 382 0349  
E-mail: littmann@sdrkozbesz.hu  
Fax: 06-1 382 0350  



Internetcím (URL):  
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető  
Hivatalos név: Kisapostag Község Önkormányzata  
Postai cím: Petőfi S. u. 63. 1. emelet titkárság  
Város/Község: Kisapostag  
Postai irányítószám: 2428  
Ország: Magyarország  
Kapcsolattartási pont(ok):  
Címzett: Schreiner Béla polgármester  
Telefon: 06-25 506 580  
E-mail: hivatal@kisapostag.fejer.hu  
Fax: 06-25 506 580  
Internetcím (URL): www.kisapostag.hu  
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani  
Hivatalos név: Kisapostag Község Önkormányzata  
Postai cím: Petőfi S. u. 63. 1. emelet titkárság  
Város/Község: Kisapostag  
Postai irányítószám: 2428  
Ország: Magyarország  
Kapcsolattartási pont(ok):  
Címzett: Schreiner Béla polgármester  
Telefon: 06-25 506 580  
E-mail: hivatal@kisapostag.fejer.hu  
Fax: 06-25 506 580  
Internetcím (URL): www.kisapostag.hu  
   
B. MELLÉKLET  
A részekre vonatkozó információk  
A rész száma 1  
meghatározás  
1) A rész meghatározása  
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  
 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék 

Fő tárgy:    

További tárgyak:    
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) ----------
------------  
 


