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Tartalom:  
 
3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez  
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍT Ő  
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: AJÁNLATKÉR Ő  
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)  
Hivatalos név: Polgár Város Önkormányzata  
Postai cím: Barankovics tér 5.  
Város/Község: Polgár  
Postai irányítószám: 4090  
Ország: Magyarország  
Kapcsolattartási pont(ok):  
Címzett: Csikós László Fejlesztési Kabinet Iroda irodavezetője  
Telefon: +36 52/573-517  
E-mail: fejlesztesikabinet@polgar.hu  



Fax: +36 52/391-455  
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.polgar.hu  
A felhasználói oldal címe (URL):  
További információk a következő címen szerezhetők be:  
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal  
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet  
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:  
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal  
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet  
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:  
xAzonos 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  
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): Helyi önkormányzat  
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 SZERZ ŐDÉS TÁRGYA  
II.1) Meghatározás  
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés  
Polgár Város fenntartásában lévő Napsugár Óvoda meglévő épületének felújítása és bővítése  
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  
Tervezés és kivitelezés  
xKivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott 
követelményeknek megfelelően  
Építési koncesszió  
A teljesítés helye  
4090 Polgár, Bessenyei u. 4-5.  
1105/2 hrsz.  
NUTS-kód HU321  
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  
Átalányáras vállalkozási szerződés a Polgár Város fenntartásában lévő Napsugár Óvoda 
meglévő épületének felújítás és bővítés kivitelezési munkálataira.  
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  
 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék 

Fő tárgy: 45262700-8   

További tárgyak: 45262800-9 
45453100-8 

 
 

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)  
4090 Polgár, Bessenyei u. 4-5. sz. 1105/2 hrsz. alatt lévő Napsugár Óvoda meglévő 
földszintes, lapos tetős épület felújítására, a tartószerkezetet érintő kisebb átalakítására kerül 
sor. Az óvoda jelenleg 5 foglalkoztatóval rendelkezik. Az átalakítás után 1-1 új 
foglalkoztatóval és 1db új torna szobával kerül kialakításra magastetővel, az új szárny 
részleges tetőtér beépítésével (benne: ellátó és irodai helyiségek elhelyezésével) 8 
foglalkoztatós lesz (6db óvodai, 1db bölcsődei foglalkoztató és 1db tornaszoba). A 
mozgáskorlátozottak részére 1db akadálymentes wc, a megnövekedett gyerekszám 
figyelembevételével új gyermek wc helyiségek, öltözők kerülnek kialakításra. A konyha 
jelenlegi helyén, a felújítás kapcsán jelentős átalakításon esik át. A teljes épületen kicserélésre 
kerülnek a nyílászárók, utólagos hőszigeteléssel az épület teljes homlokzata új felületképzést 
kap. 
Beépítéssel érintett részek: 
Meglévő óvoda épület bruttó alapterülete: 959,13 m2, 
Átalakítás utáni óvoda és bölcsőde épület bruttó alapterülete: 1584,4 m2 
Meglévő óvoda épület nettó alapterülete: 799,54 m2  
Bővítés nettó alapterülete: 569,53 m2, ebből a tetőtér: 118,28 m2 
Átalakítás utáni nettó alapterület: 1369,07 m2 
További információk a részletes dokumentációban találhatók.  
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 2010/10/30 (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)  
A jótállás mértéke: 2 év 
Jóteljesítési garancia: nettó ajánlati ár 4%-a. Teljesíthető – az ajánlattevőként szerződő fél 
választása szerint – a Kbt. 53. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott módokon. 
Késedelmes teljesítés esetén kötbér kerül megállapításra, mértéke: napi 200.000,- Ft. 
Meghiúsulás esetén kötbér kerül megállapításra, mértéke 18 millió Ft.  
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezésekre  
Ajánlattevő a teljesítés során 3 részszámlát és végszámlát jogosult benyújtani a 
dokumentációban meghatározottak szerint. A részszámlák értéke a bruttó vállalási ár 25%-áig 
terjedhetnek. Első résszámla: 25%-os készültségi foknál, a második résszámla: 50%-os 
készültségi foknál, harmadik résszámla: 75%-os készültségi foknál, valamint végszámla: 
100%-os készültségi foknál. A készültségi fokok szerződésben rögzítésre kerülnek. 
Teljesítését a munkálatok műszaki ellenőre ellenőrzi és igazolja. Az ellenszolgáltatás 
teljesítése a Kbt. 305.§. (3) bek. figyelembevételével a teljesítéstől számított 20 napon belül 
átutalással történik.  
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott 
esetben)  
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:  
Kizáró okok:  
Kbt. 60.§. (1) bek, 61.§. (1) bek a)-d) pontok, 61.§. (2) bek, 62.§. (1) bek. 
Igazolási mód:  
Kbt. 249.§. (3) bek. szerint.  
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:  
A Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő és a Kbt. 71 § (1) bekezdés b) 
pontja szerinti alvállalkozó  
P.1. valamennyi számlavezető pénzintézetétől származó, a vizsgált időszakra vonatkozó, 
valamennyi számlaszámára vonatkozó, a felhívás megjelenését követően kiállított 
nyilatkozata az alábbi tartalommal: 
• a bankszámla száma,  
• a számla technikai jellegű számla-e vagy sem,  



• a számlanyitás napja azaz, hogy mióta vezeti a bankszámláját,  
• volt-e sorban állás a vizsgált időszakban, ha igen hány napig. 
• Jelenleg van-e bírósági végrehajtás a számlával szemben, 
• Jelenleg van-e adóhatósági végrehajtás a számlával szemben. 
P.2. A Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja alapján a megelőző három teljes lezárt üzleti év 
számviteli jogszabályok szerint elkészített, cégbírósági érkeztető bélyegzővel ellátott 
beszámolóját és - amennyiben ez kötelező - könyvvizsgálói hitelesítő záradékát.  
P.3. A Kbt. 66. § (1) bekezdés d) pontja alapján, a 45 millió forint rendelkezésre állásának 
igazolására be kell nyújtania a pénzintézet által kiadott igazolást, mely szerint az ajánlattevő, 
a konzorciumi partnerek bármelyike vagy együttesen, és/vagy a Kbt. 71 § (1) bekezdés b) 
pontja szerinti alvállalkozó számára az előírt értékű pénzeszköz rendelkezésre áll. Az összeg 
származhat a folyószámlán lévő likvid pénzeszközből, szabad készpénzállományból, 
folyószámla hitelkeretből, folyószámláról történő átvezetésből, kölcsönből, tagi kölcsönből, 
stb. Az ajánlatkérő a fent megjelölt szabad pénzeszközzel egyenértékűnek tekinti a 
kifejezetten a konkrét projektre vonatkozó az előírt értéket elérő vagy meghaladó pénzintézeti 
hitelfelvételt igazoló hitelígérvényt vagy hitelszerződést is. Ebben az esetben a hitelígérvényt 
vagy a hitelszerződést kell benyújtani.  
Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági feltételek meglétének igazolására más 
szervezet erőforrására támaszkodik, úgy - a Kbt. 65. § (4) bekezdésben foglaltak szerint, e 
szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatát kell benyújtani, ha a Ptk. szerinti 
többségi befolyás áll fenn, ennek hiányában az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet 
által kötött megállapodást és az erőforrást nyújtó szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó, 
közjegyző által hitelesített nyilatkozatát kell benyújtani.  
A nyilatkozaton felül be kell továbbá nyújtani a felhívásban előírt, az alkalmasság 
megítéléséhez bekért dokumentumot is azon alkalmassági kritérium vonatkozásában, melyre 
tekintettel az erőforrást biztosító szervezet bevonásra kerül. Az erőforrást biztosító szervezet 
tekintetében a Kbt. 4. § 3/D. pontja az irányadó, míg az erőforrás fogalmát a Kbt. 4. § 3/E 
pontja szerint kell értelmezni.  
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  
Alkalmatlan az ajánlattevő, a közös ajánlattevők, vagy a 10% feletti mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozó ha: 
P1. bármely számlavezető hitelintézetétől származó, 60 napnál nem régebbi nyilatkozat 
alapján, bármely számláján a nyilatkozat kiállítását megelőző három éven belül a nem 
technikai számláinak bármelyikén, 30 napon túli sorban állás jelentkezett, vagy bármely nem 
technikai jellegű számlájával szemben bírósági vagy adóhatósági végrehajtás van 
folyamatban. 
P.2. Az előző három pénzügyileg lezárt üzleti év bármelyikében a számviteli jogszabályok 
szerinti beszámolója alapján adózás előtti eredménye kisebb, mint nulla.  
P.3. nem igazolja, hogy a kifizetésig terjedő időtartamban a teljesítéshez szükséges legalább 
nettó 45 millió forint összegű szabad felhasználású pénzeszközzel rendelkezik. 
Az ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőnek és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti 
alvállalkozónak az P.1-P.2 pontok esetében önállóan, a P.3. pont esetében együttesen kell 
megfelelniük.  
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság  
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:  
M.1. Az előző két év legjelentősebb építési beruházásainak az ismertetése (a szükséges 
mértékig) a Kbt. 67. § (2) bekezdés a) pontja szerint, a Kbt. 68. § (2) bekezdése szerinti 
tartalommal. A referenciának tartalmaznia kell továbbá valamennyi olyan adatot, melyből az 
alkalmasság megállapítható.  
M.2. A Kbt. 67. § (2) bekezdés c) és e) pontja alapján a teljesítésébe bevonni kívánt 



szakembereinek megnevezése, képzettségük és szakmai gyakorlati idejük ismertetése, és a 
képzettség igazolásául és a jogosultság igazolásául szolgáló okiratok (felsőfokú diploma, 
névjegyzékbe vételről szóló határozat ill. igazolvány) másolatai, valamint ajánlattevő vezető 
tisztségviselőjének, a teljesítésben résztvevő felelős műszaki vezetőjének végzettsége, 
képzettsége és gyakorlati idejének ismertetése. 
M.3. A szerződésszerű teljesítéshez rendelkezésre álló munkagépek, berendezések adatainak 
(darabszám, műszaki paraméter) megnevezése. 
M.4. a Kbt. 67. § (2) bekezdés d) pontja alapján mutassa be az előző három év (2007., 2008., 
2009.) átlagos statisztikai állományi létszámát a minimumkövetelményeknek megfelelően, és 
kimutatással támassza alá. 
Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági feltételek meglétének igazolására más 
szervezet erőforrására támaszkodik, úgy - a Kbt. 65. § (4) bekezdésben foglaltak szerint, e 
szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatát kell benyújtani, ha a Ptk. szerinti 
többségi befolyás áll fenn, ennek hiányában az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet 
által kötött megállapodást és az erőforrást nyújtó szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó, 
közjegyző által hitelesített nyilatkozatát kell benyújtani.  
A nyilatkozaton felül be kell továbbá nyújtani a felhívásban előírt, az alkalmasság 
megítéléséhez bekért dokumentumot is azon alkalmassági kritérium vonatkozásában, melyre 
tekintettel az erőforrást biztosító szervezet bevonásra kerül. Az erőforrást biztosító szervezet 
tekintetében a Kbt. 4. § 3/D. pontja az irányadó, míg az erőforrás fogalmát a Kbt. 4. § 3/E 
pontja szerint kell értelmezni.  
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  
Alkalmatlan az ajánlattevő, a közös ajánlattevők, és a 10% feletti mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozó, ha:  
M.1/a. nem rendelkezik az alábbi referenciákkal:Az előző két évben, teljesítésigazolással 
lezárt referenciaigazolással igazolt, legalább összesen 1 db magasépítési kivitelezésre 
vonatkozó referenciával, amely szerződés szerinti értéke eléri vagy meghaladja a nettó 45 
millió Ft-ot, 
M.1/b. nem rendelkezik az előző két évben összesen legalább 1 db középület 
felújítására/építésére vonatkozó referenciával. 
M.2. nem rendelkezik legalább 
M.2.1. egy fő, a feladat ellátásához szükséges MV-ÉP/A - a 290/2007. (X. 31.) és a 244/2006. 
(XII. 5.) kormányrendeleteknek megfelelő- besorolású, építőmérnöki szakirányú 
végzettséggel és legalább 5 év szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel, aki a 
szerződés teljesítésében a munkák irányításában részt vesz és a területi kamara által vezetett 
felelős műszaki vezetői névjegyzékben szerepel. 
M.2.2. Vezető tisztségviselője nem rendelkezik legalább középfokú végzettséggel és legalább 
3 év szakmai gyakorlati idővel. 
M.2.3. nem rendelkezik legalább 
- 3 fő kőműves 
- 3 fő ács 
- 2 fő villanyszerelő 
- 3 fő festő 
szakmunkásokkal 
M.3. nem rendelkezik (tulajdonjog, lízing, bérlet / alvállalkozó …stb.) az alábbi gépekkel: 
- 1 db vakológép 
- 1 db lézer szintező 
M.4. az előző három évben (2007., 2008., 2009.) az átlagos statisztikai létszáma nem éri el 
legalább a 10 főt, melyből a fizikai állományban lévő dolgozók létszáma legalább 8 fő. 
Az ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőnek és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti 



alvállalkozónak a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeknek együttesen kell 
megfelelniük.  
Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell csatolnia arra vonatkozóan, hogy rendelkezik olyan 
építésvezetővel/fő-építésvezetővel, akit teljes munkaidőben az építéshelyen alkalmaz, aki 
teljes felhatalmazással jár el a munka irányítása során. A nyilatkozatban a konkrét személyt 
meg kell nevezi.  
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 92 

Vállalt teljesítési határidő (napokban) 3 

Vállalt jótállási idő (hónapokban) 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? igen  
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) x 
Hirdetmény száma a KÉ-ben: 3622 / 2010 (KÉ-szám/évszám)  
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2010/02/22 (év/hó/nap)  
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)  



A dokumentáció beszerzésének határideje  
Dátum: 2010/05/17 (év/hó/nap )  
Időpont: 10.00 óra  
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen  
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 150.000,-  
Pénznem: HUF  
A fizetés feltételei és módja:  
Az ajánlatkérő részére átutalással kell megfizetni. A számlaszáma: Polgári 
Takarékszövetkezet: 61200216-11052733, a közlemény rovatban kérjük feltüntetni 
„közbeszerzési dokumentáció ára Napsugár Óvoda felújítása és bővítése Polgár” Ajánlatkérő 
a dokumentációt CD formában bocsátja rendelkezésre!  
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő  
Dátum: 2010/05/17 (év/hó/nap) Időpont: 10.00 óra  
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: 2010/05/17 (év/hó/nap)  
Időpont: 10.00 óra  
Helyszín : 4090 Polgár, Barankovics tér 5. I. emelet Kovács Istvánné (tárgyaló) terem  
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek  
A Kbt. 80.§ (2) bekezdésben meghatározott személyek.  
 
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. 05. 31. 10.00 óra  
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:  
2010. 06. 21. 10.00 óra  
V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az 
első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)  
V.3.4.1)  
A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott 
esetben) igen  
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott 
esetben)  
Az Ajánlattevők a dokumentációt hétfőtől-csütörtökig 8.00-16.00 óráig illetve pénteken 8.00-
13.00 óráig (az ajánlattételi határidő napján a bontás időpontjáig) vehetik át. Amennyiben 



Ajánlattevő a dokumentáció megküldését kéri, úgy azt ajánlatkérő a dokumentáció 
ellenértékének a Polgári Takarékszövetkezetnél vezetett, 61200216-11052733 számú 
számlájára történő beérkezését követően küldi meg a Kbt.54.§. (4) bek-ben foglaltak szerint.  
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:  
0-10.  
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 részszempontokon belül az értékelési pontszám arányosítással kerül kiszámításra. A 
legjobb ajánlat a maximális pontszámot kapja. A következő ajánlatok pontszámai a legjobb 
ajánlathoz történő arányosítással kerülnek kiszámításra.  
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 ajánlathoz csatolni kell: 
- az ajánlattevő és a 10 % feletti alvállalkozójának az ajánlattételi határidő lejártától számított 
60 napnál nem régebbi cégkivonatát másolati példányban; 
- az ajánlattevő és a 10 % feletti alvállalkozója cégkivonatban rögzített képviselőjének aláírási 
címpéldányát másolati példányban, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát kell 
csatolni. 
2.) Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a beruházás megvalósításához 
ÉARFT TEKI-2009 pályázatot nyújtott be, ezért a Kbt. 48.§. (3), illetve (4) bek-ét 
alkalmazza. 
3.) Az Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti. Az 
Ajánlattevőnek az ajánlattételi határidő lejártáig kell az Ajánlatkérő rendelkezésére 
bocsátania. Az ajánlati biztosíték összege: 500.000 Ft, azaz Ötszázezer forint. A biztosíték az 
Ajánlattevő választása szerint teljesíthető a pénzösszegnek az Ajánlatkérő fizetési számlájára 
történő befizetésével, bankgarancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított 
– kézfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Az Ajánlatkérő bankszámla száma: 
Polgári Takarékszövetkezet 61200216-11052733.  
4.) Ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést. 
5.) Az ajánlatot a dokumentációban meghatározott formai követelményeknek megfelelően 
kell elkészíteni és benyújtani. Az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania a Kbt. 70. § 
(2) bekezdésére vonatkozóan. 
6.) Az ajánlatban be kell nyújtani: A Kbt. 71. § (1) bekezdés a), b) és c) pontja, valamint a (3) 
bekezdése szerinti nyilatkozatot. Nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell.  
7.) Az ajánlattevő az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy az ajánlattétel során 
figyelembe vette-e a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre, valamint az 
akadálymentesítésre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket. 
8.) A Kbt. 83.§. (1) bek. szerinti hiánypótlás teljes körben biztosított. 
9.) Az Ajánlatkérő szervezett helyszíni bejárást tart, melynek időpontja: 2010. 04. 22. 10.00 
óra. Találkozó: Polgármesteri Hivatal épületében 4090 Polgár, Barankovics tér 5. I. em. 
Kovács Istvánné terem. 
11.) Érvénytelen az ajánlattevő ajánlata, ha nem nyilatkozik arról, hogy nyertessége esetén 
építési felelősség biztosítást köt, vagy meglévő biztosítását kiterjeszti a közbeszerzési 
eljárással kötött szerződés kivitelezésének tárgyára a következők szerint: a biztosítás fedezete 



építési munkára legalább 100 millió forint/év, káreseményenként legalább 45 millió forint. 
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell annak tudomásul vételéről, hogy a Kbt. 306.§ (2) bek. 
alapján a fentiek szerinti felelősségbiztosítás bemutatása a szerződéskötés feltétele. 
12.) Az ajánlatkérő a szerződéskötés napján biztosítani tudja a nyertes ajánlattevőnek az 
építéshely átadását. 
13.) Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart, melynek ideje: 2010. május 3. 10.00 óra, helye: 
Polgár, Bessenyei u. 4-5.  
V.8)  
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/04/20 (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)  
 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) 
----------------------  
 


