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AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 

 
Építési beruházás 
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Szolgáltatási koncesszió 
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A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki 

 

A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________ 

Azonosító kód_______________________________________ 

 

 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

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

Hivatalos név: 

Marcali Városi Önkormányzat 

Postai cím: 

Rákóczi u. 11. 
Város/Község: 

Marcali 
Postai 

irányítószám: 

8700 

Ország: 

Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 

 

Címzett: Arany Attila 

Telefon: 

 

85/501-022, 30/955-00-89 
E-mail: 

arany.attila@marcali.hu 
Fax: 

85/501-055 
Internetcím(ek) (adott esetben) 

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.marcali.hu  

 

A felhasználói oldal címe (URL):  

 

 

 

További információk a következő címen szerezhetők be:  

  Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

 Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet 

A dokumentáció a következő címen szerezhető be:  

  Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

 Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 

Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 

  Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

 Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 

 

I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA 

mailto:arany.attila@marcali.hu
http://www.marcali.hu/


Központi szintű  Közszolgáltató  

Regionális/helyi szintű  
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  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 

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?            igen  nem   

 



II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

II.1) MEGHATÁROZÁS 

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés 

Marcali Mesepark Óvoda akadálymentesítése és felújítása 2010 

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) Építési beruházás                         b) Árubeszerzés                             c) Szolgáltatás                           

Kivitelezés 

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 

Marcali város közigazgatási 

területe 

NUTS-kód    HU232 

A teljesítés helye  

NUTS-kód                 •••••   

A teljesítés helye  

NUTS-kód                  •••••   

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul 

Közbeszerzés megvalósítása                                               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 Marcali város területén a Park utcai Mesepark Óvoda 

felújítási munkálatai (részben nem építési engedély köteles munkálatok). 

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 45.33.11.00-7 ••••-•   ••••-•  

 

 

 

 

További tárgy(ak) 

 

45.26.12.10-9 

45.31.00.00-3 

45.33.24.00-7 

45.40.00.00-1 

45.42.11.30-4 

45.43.00.00-0 

••••-•   ••••-•  

••••-•   ••••-•  

••••-•   ••••-•  

••••-•   ••••-•  

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség 

szerint több példány használható)                                                                                                                igen      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)?                                                                   igen      nem  

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR  

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)  

Marcali Park utcai Mesepark Óvoda felújítása a következők szerint: 

Mesepark Óvoda akadálymentesítése és felújítása (beépített alapterület: 531 m
2
, épület magasság: 

3,57 m, beruházás becsült nettó értéke – 27,8 MFt): 

 komplex akadálymentesítés összesen 403 m
2
 épület alapterületen, amely tartalmazza a 

 következő munkálatokat: akadálymentes parkoló építése, járda és rámpák, játszóterasz építése, 

 szélfogó, közlekedő-gyermeköltöző, iroda, egy csoportszoba komplex akadálymentesítése, 

 épületbővítés  akadálymentes vizesblokkal; ill. az érintett  épületrészeken festés-mázolás, 

 vezetősávok beépítése, burkolatok, nyílászárók akadálymentes kialakítása; 

 felújítási munkálatok: belső tér felújítása (kb. 180 m
2
), homlokzati nyílászárók cseréje,  ill. 

 beépítése (33 db), épület külső és belső felújítása, épület fűtés- és elektromos rendszerének 

 felújítása. 

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)                                                                                                    igen      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           2010/06/21    (év/hó/nap)    

                                                   ÉS/VAGY 

             befejezés   2010/09/01      (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) 

Jótállási biztosíték (a szerződéses nettó ellenérték 5%-a, teljesítendő a szerződéskötés napjáig a Kbt. 

53. § (6) bek. a) pont szerinti módon), késedelmi kötbér (50 eFt/nap, de legfeljebb 250 eFt), 

meghiúsulási kötbér (szerződéses nettó ellenérték 6%-a) 

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre  

Az ellenérték kifizetése két részletben történik, a szerződésszerű teljesítéstől számított 30 napon belül, 

a teljesítésigazolás tartalmának és a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla ellenében, banki 

átutalással a Kbt. 305. §-a szerint. Az Óvoda akadálymentesítéssel összefüggő munkálatai részben EU 

forrásból támogatott, ezért e munkálatok ellenértékének kifizetére – a Kbt. 305. §-a szerint – a 

szerződésszerű teljesítéstől számított 60 napon belül, banki átutalással kerül sor. 

Benyújtható részszámla legalább 50 %-os készültségi foknál a dokumentációban részletezettek szerint 

és egy végszámla – mind az akadálymentesítési, mind a felújítási munkálatok esetében. (A két 

munkarész az elszámolás szempontjából külön-külön költségvetési egységet képez.) 

Ajánlatkérő az akadálymentesítéssel összefüggő munkálatok összköltsége tekintetében 20% előleget 

fizet. 

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

Nem követelmény 

III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?  (adott esetben)              igen    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: 

Kizárásra kerül az ajánlattevő és alvállalkozója, valamint az erőforrást nyújtó szervezet, ha 

bármelyikük tekintetében fennáll a Kbt. 60. § (1) bekezdésében, a 61. § (1) bekezdés d) pontjában, 

valamint a 61. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike.  

Kizárásra kerül az ajánlattevő és a beszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni 

kívánt alvállalkozója, valamint az erőforrást nyújtó szervezet, ha bármelyikük tekintetében fennáll a 

Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-c) pontjában, illetőleg a 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok 

bármelyike.  

Az ajánlattevőnek és a beszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 

alvállalkozójának, valamint az erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 249. § (3) bekezdése szerint 

kell nyilatkoznia, hogy vele szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében, a 61. § (1) bekezdés a)-d) 

pontjában, illetve a 61. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okok nem állnak fenn.  
 

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok 

és a megkövetelt igazolási mód: 

Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőknek, valamint 

a beszerzés értékének 10%-át meghaladó 

mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak 

csatolniuk kell: 

I.) Az előző kettő lezárt üzleti év számviteli 

jogszabályoknak megfelelő beszámolóját, 

kiegészítő mellékletek nélkül (mérleg és 

eredménykimutatás), egyszerű másolati 

példányban (Kbt. 66. § (1) bek. b) pont) 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

 

Alkalmatlan az ajánlattevő, a közös ajánlattevők 

és a beszerzés értékének 10%-át meghaladó 

mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha: 

 

I.) a mérleg szerinti eredménye az elmúlt kettő 

lezárt üzleti év mindegyikében negatív volt 

(önálló megfelelés) 

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok 

és a megkövetelt igazolási mód: 

Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőknek, valamint 

a beszerzés értékének 10%-át meghaladó 

mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak 

csatolniuk kell: 

I.) a szerződésszerű teljesítéshez rendelkezésre 

álló munkagépek, berendezések adatait 

 

 

 

II.) az ajánlattevő vezető tisztségviselőjének és a 

teljesítésben részt vevő felelős műszaki vezető(k) 

végzettségének, képzettségének ismertetését és 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

 

Alkalmatlan az ajánlattevő, a közös ajánlattevők 

és a beszerzés értékének 10%-át meghaladó 

mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha: 

 

I.) nem rendelkezik legalább: 

 a) 1 db, legalább 1,5 tonna összteherbírású 

 kisteherautóval (együttes  megfelelés) 

 b) 1 db legalább 250 literes 

 betonkeverővel (együttes  megfelelés) 

II.) nem rendelkezik legalább 3 év építési 

beruházások területén szerzett szakmai 

tapasztalattal rendelkező, legalább középfokú 



gyakorlati idejét, a vezető tisztségviselő esetében 

csatolva az irányadó legmagasabb végzettségről 

szóló dokumentum(oka)t 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.) a teljesítésben részt vevő szakemberek 

létszámadatait végzettség, ill. képzettség szerinti 

bontásban – a végzettséget igazoló 

dokumentumok másolatával 

 

 

 

 

IV.) az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 

három évben a beszerzés tárgyában végzett, 

műszaki átadás-átvétellel befejezett és teljesített 

legjelentősebb referenciák ismertetését a Kbt. 67. 

§ (2) bek. a) pontja és 68. (2) bek. szerint 

iskolai végzettségű vezető tisztségviselővel; 

illetőleg ha nem rendelkezik legalább 1 fő, 

legalább MV-Ép/A jogosultsággal, és egyúttal 

legalább 1 fő, legalább MV-Ép/ÉG 

jogosultsággal rendelkező, névjegyzékben 

nyilvántartott felelős műszaki vezetővel, aki 

legalább 2 év – a jogosultságához kapcsolódó 

bármilyen – szakmai gyakorlattal rendelkezik 

– a kétféle jogosultság egy személy által is 

biztosítható (együttes megfelelés) 

III.) nem rendelkezik legalább 5 fő fizikai 

dolgozóból álló létszámmal, akik közül legalább 

1 fő kőműves vagy azzal egyenértékű, legalább  1 

fő vízvezeték- és központi-fűtés szerelő vagy 

azzal egyenértékű és legalább 1 fő villanyszerelő 

vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkezik 

– egy személy többféle képzettséget is biztosíthat 

(együttes megfelelés) 

 

IV.) nem rendelkezik az előző három évben 

műszaki átadás-átvétellel befejezett és teljesített, 

a beszerzés tárgya szerinti referenciákkal, 

melyeknek együttes ellenértéke a három évben 

összesen elérte a nettó 38  MFt-ot (együttes 

megfelelés). 

III.2.4) Fenntartott szerződések  

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott                                                                             igen    nem  

 

A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott                                                                                             igen    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   



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                                                      

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

Részszempont 

1. Ajánlati ár (HUF) 

2. Vállalt jótállási időtartam 

(hónap) 

3. Vállalt teljesítési idő (nap) 

4.  

5.  

Súlyszám 

8 

1 

 

1 

 

Részszempont 

6.   

7.  

8.  

9.  

10.  

Súlyszám 

 

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e?                                                                             igen     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) 

10216/2010. 

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?               igen      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:  2010/05/17  (év/hó/nap )                                                                      Időpont: 10.00 óra 

Kell-e fizetni a dokumentációért?                                                                                                    igen      nem  

Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 5.000.- + ÁFA  Pénznem: HUF  

A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ellenértéke átutalással, avagy készpénzátutalási-

megbízással az ajánlatkérő Marcali Városi Önkormányzat K&H Bank Zrt-nél vezetett 

10403947-39411321-00000000 számlájára teljesíthető.  
 

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  

   ES     CS     DA    DE     ET    EL    EN    FR    IT     LV   LT     HU   MT   NL   PL   PT   SK   SL    FI    SV     

                                                                                                 

Egyéb:   

IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén) 

 •••• / •• /•• -ig   (év /hó/nap ) 

VAGY hónap(ok)ban:  •••  vagy napokban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei  

Dátum:     2010/05/17   (év/hó/nap)                                                                     Időpont: 10.00 óra 

Helyszín : Marcali Polgármesteri Hivatal 8700 Marcali Rákóczi u. 11. 

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek  

A Kbt. 80. § (2) bekezdésében foglaltak szerint 

 

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK  

V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ  JELLEGŰ-E? (adott esetben)                                       igen      nem  

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:  

 



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

                 igen      nem  

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

Az Óvoda akadálymentesítési munkálatai a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt, DDOP 3.1.1-09 kódszámú, 

„Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés)” elnevezésű pályázathoz kapcsolódnak. 

V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) 

V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 

2010.05.28.  10.00 óra 

V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja: 

2010.06.18.  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      nem  

V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)  

A dokumentáció rendelkezésre bocsátása (és a kiegészítő tájékoztatás megadása) elektronikus 

úton történik, az ajánlattevő által megadott megadott elektronikus elérhetőségre a Kbt. 54. §-a 

szerint. Feltétele az ár befizetését igazoló bizonylat bemutatása. 

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:  

A megadott részszempontokra adható legmagasabb pontszámok: 1-10 pont között. 

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: 

Az értékelés minden részszempont esetén egyszerű matematikai arányosítással történik úgy, 

hogy az adott részszempont szerinti legkedvezőbb ajánlat kapja a legmagasabb pontszámot, az 

arányosítás során ez tekintendő 100%-nak. 

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      nem  

V.7) Egyéb információk: 

I.) Amennyiben az ajánlatkérő az eredményhirdetéskor megjelöli a második legkedvezőbb 

ajánlattevőt, úgy a Kbt. 91. § (2) bekezdésének eseteiben a megnevezett második 

legkedvezőbb ajánlattevővel köti meg a szerződést. 

II.) Az ajánlathoz mellékelni kell az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy(ek) 60 

napnál nem régebbi hiteles aláírási címpéldányát. 

III.) Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a beszerzés pályázati forrásból 

valósul meg, és ha a támogatáshoz nem jut hozzá, az a Kbt. 82. §, 99/A. § (1) bek. és a 303. 

§-a szerinti oknak minősül. 

IV.) Az ajánlatokat 1 eredeti és 1 másolati példányban, összefűzve, roncsolásmentesen nem 

bontható kötésben, minden oldalt szignálva kell benyújtani. A borítékra rá kell írni: „Marcali 

Mesepark Óvoda akadálymentesítése és felújítása 2010, 2010.05.17-én 10.00 óráig 



felbontani tilos”. 

V.) Az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz 

igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, a beszerzés értékének 10%-át meg nem 

haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében sem. (Kbt. 71. § (3) bek.) 

VI.) Az ajánlattevő köteles nyilatkozni a Kbt. 71. (1) bek. a)-c) pontokra, valamint a 70. § (2) 

bekezdésére vonatkozóan. 

VII.) Az ajánlattevőnek, amennyiben rendelkezik érvényes felelősségbiztosítással, akkor 

ajánlatában csatolnia kell a biztosítás meglétét és érvényességét igazoló kötvény (szerződés) 

másolatát; amennyiben nem rendelkezik ilyen felelősségbiztosítással, akkor ajánlatában 

csatolnia kell nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a megfelelő felelősségbiztosítást a 

szerződéskötés időpontjáig megköti. A biztosításnak ki kell terjednie a beszerzés tárgyával 

kapcsolatos tevékenységekre, a bevont alvállalkozókra és egyéb közreműködőkre 

kiterjedően. 

VIII.) Az ajánlatkérő 2010. május 7-én 8.00-tól helyszíni bejárást tart. Találkozó helyszíne: 

park utcai Mesepark Óvoda, Marcali, Park u. 13. 

IX.) Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83. §-a alapján biztosítja. 
 

 

 

V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:   2010/05/11 (év/hó/nap) 

 

 


