
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: Lenti Város Önkormányzata
Postai cím: Zrínyi Miklós u. 4.
Város/Község: Lenti
Postai irányítószám: 8960
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Szabóné Gáspár Marianna, Aljegyző, önkormányzati és városfejlesztési
osztályvezető
Telefon: 92/553-938
E-mail: -
Fax: 92/553-957
Az ajánlatkérő általános címe (URL): -
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:
xAzonos 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
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): Fenti tevékenységek a védelem, közrend, biztonság és
vallás kivételével az önkormányzat tevékenységi körébe tartoznak
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
A lenti Polgármesteri Hivatal energia-racionalizálással egybekötött felújítása
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
xKivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően



Építési koncesszió
A teljesítés helye
Lenti, Zrínyi M. u. 4., 415 hrsz.
NUTS-kód HU223
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
A lenti Polgármesteri Hivatal energia-racionalizálással egybekötött felújítása
vállalkozási szerződés keretében.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
További
tárgyak:

45421100-5
45321000-3
45232460-4
45331000-6

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)
Az épület műszaki adatai:
helyrajzi száma: 415; hasznos alapterület: 1306.32 m2; telek területe: 5077 m2;
övezeti besorolás: TV-013. A beépítettség, a zöldfelületi fedettség és az építmény
magasság nem változik.
Építési tevékenység jellege: meglévő épület felújítása
Meglévő állapot:
Az irodaház 1970-es évek elején épült. Az épület monolit pillérvázas szerkezetű,
30 cm-es blokktégla homlokzati kitöltő falazattal. A födémek monolit vasbeton
gerendára támaszkodó födémpanelek. Homlokzata kőporvakolatos, homlokzati
nyílászárói fém kivitelűek kettős üvegezéssel.
Az épület 2006-ban „közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés” című
pályázati program keretében akadálymentesítésre került. Ezen akadálymentesítés
keretében mozgáskorlátozott parkoló lett kialakítva, valamint a bejárat
akadálymentes megközelítése és a földszinten 1 db mozgáskorlátozott WC készült
el.
Pályázati felújítási program:
A felújítás keretében a meglévő fém homlokzati nyílászárók kicserélésre kerülnek
5 kamrás műanyag nyílászárókra, 2 rétegű, egy légkamrás hőszigetelt, gáztöltéses
üvegezéssel (U=1,1 W/m2K). A 270/160 cm névleges méretű ablakok, a 180/160
cm névleges méretű és az I. emeleti erkélyajtó belső felületi fény- és hővédő
fóliával ellátott kivitelben készülnek. Az épület homlokzata 8 cm vastag kőzetgyapot
hőszigetelést, míg a nyílásbefordításoknál és a homlokzati vb. pillérek 4 cm vastag
kőzetgyapot hőszigetelést kap. A homlokzaton DRYVIT rendszer kerül kialakításra.
A homlokzaton 2 mm-es nemes vakolatot készül. A lábazaton 4 cm vastag
kőzetgyapot szigetelés készül, 2 mm-es műgyanta kötőanyagú lábazatvakolattal. A
lapostetőn 2 x 5 cm vastag kőzetgyapot szigetelés készül.
Az épületben lévő vizesblokkok a mozgáskorlátozott WC kivételével felújításra
kerülnek. A WC-kben a meglévő padló és csempe burkolatokat elbontjuk és
helyettük új hidegburkolat készül. A meglévő 10 WC, 5 vizelde, 6 mosdó és 2
falikút szerelvényekkel együtt kicserélésre kerül. Az elválasztó paravánok és a
vizesblokkok ajtajai fedőmázolást kapnak.
A felújítás keretében 2 csöves fan-coil fűtőrendszer lesz kiépítve az épületben.
Parapettes fan-coil készülékek kerülnek elhelyezésre, kézi termosztáttal ellátva.
A kazánházban meglévő 4 db kazán helyett 1 db kondenzációs gázkazán kerül
elhelyezésre a meglévő kéménybe beépített gyári kéményszerkezettel. Az új fűtési
rendszerhez elkészül a villamos hálózat átalakítása.
Az épület belső felületein 2 rtg-ben műanyag alapú diszperziós festékkel
frissítőfestés készül.



Hűtési rendszer kiépítése:
Az épületben kerül kiépítésre hűtési rendszer, mely a fan-coil fűtési rendszeréhez
lesz hozzáépítve. A hűtési rendszere a kazánhelyiségbe elhelyezendő
folyadékhűtőből, hűtőfolyadék tárolóból, a lapostetőre kihelyezendő léghűtéses
kondenzátorból, valamint ezek összekapcsolásához szükséges csővezetékek
és szerelvények elhelyezésével lesz kialakítva. A hűtési rendszer kiépítéséhez
szükséges villamos hálózat átépítésre kerül.
Az ajánlattételi dokumentációban részletezettek szerint.
II.2.2)
Vételi jog (opció) (adott esetben)
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 2011/05/02 (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés 2011/08/31 (év/hó/nap)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Késedelmi kötbér mértéke: Késedelmi kötbér, melynek 30 napra számított mértéke
a nettó ajánlati ár 15%-a. Hibás teljesítési kötbér: a hibásan teljesített feladat
nettó értékének 10%-a. Teljesítési biztosíték, amely rendelkezésre bocsátható
az ajánlattevő választása szerint a Kbt. 53/A.§ (6) bekezdés a) pontja szerint az
ajánlattételi dokumentációban részletezettek alapján. A teljesítési biztosíték mértéke
a nettó ajánlati ár 5 %-a.
Jólteljesítési biztosíték, amely rendelkezésre bocsátható az ajánlattevő választása
szerint a Kbt. 53/A.§ (6) bekezdés a) pontja szerint az ajánlattételi dokumentációban
részletezettek alapján. A jólteljesítési biztosíték mértéke a nettó ajánlati ár 5 %-a.
A biztosítékok vállalásáról, és azok nyújtásának formájáról az ajánlatban
nyilatkoznia kell.
Az ajánlatkérő kötelezően előírja 3 év jótállási idő és a kötelező alkalmassági idő,
mint szavatossági idő jogszabályban rögzített minimumának vállalását.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a beszerzés részben uniós
támogatásból (projektből) valósul meg. A beszerzést az Európai Unió és az
ajánlatkérő együttesen finanszírozza.
Az ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a szabályszerűen kiállított és igazolt
számla ellenében a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való



teljesítést követően a Kbt. 305. § (3) bekezdésében előírtakra figyelemmel banki
átutalással teljesíti. Ajánlattevő a szerződésszerű (hiba- és hiánymentes) teljesítés
igazolását követően nyújthat be számlát. A teljesítést igazoló okiratok a számla
mellékletét kell, hogy képezzék.
Ajánlattevőnek 2 részszámla és 1 végszámla benyújtására van lehetősége az
alábbiak szerint.
- A részszámla 50 %-os teljesítését követően nyújtható be.
- Ezeken túlmenően Ajánlattevőnek külön kell számlát benyújtania a fan-coil hűtési
rendszer kiépítésére vonatkozóan.
- Az ajánlattevő a végszámla benyújtására a műszaki átadás átvételi eljárás sikeres
lezárását követően jogosult.
A számlák vállalkozót megillető bruttó összegei – a támogatási szerződésnek
megfelelően – kerülnek kifizetésre. Az Ajánlatkérő a számlák értékének támogatási
szerződésben rögzített 28,38 %-os önerejét közvetlenül teljesíti a vállalkozó
felé, a fennmaradó rész teljesítése érdekében Lenti Város Önkormányzata, mint
Kedvezményezett a folyósító hatóságtól szállítói kifizetést kér, mely értelmében a
Közreműködő Szervezet (folyósító hatóság) a jogosult támogatást közvetlenül a
számla kiállítójának bankszámlájára fizeti ki. A fan-coil hűtési rendszer kiépítéséhez
kapcsolódó számla teljes összegét közvetlenül az ajánlatkérő fizeti ki a Vállalkozó
számlájára.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint. Ajánlatkérő
előleget nem 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) 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: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, vagy alvállalkozó, vagy a Kbt.
65.§ (3) bekezdése szerinti szervezet, akivel szemben a Kbt. 60.§ (1) bekezdésében
foglalt kizáró okok fennállnak. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy a Kbt. 71.§
(1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, vagy a Kbt. 65.§ (3) bekezdése szerinti
szervezet, aki a Kbt. 62.§ (1) bekezdésének hatálya alá tartozik.
Igazolási mód: A Kbt. 249.§ (3) bekezdésének megfelelően, a kizáró okok fenn nem
állásáról az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő részére a
szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
1./ Az ajánlattevőnek (valamint ha van, úgy a 10% feletti alvállalkozónak is)
valamennyi számlájáról, a számlát vezető banktól származó, a számlaszámokat is
tartalmazó, az ajánlattételi határidőt megelőző 45 napnál nem régebbi nyilatkozatot
az alábbi kötelező tartalommal:
- mióta vezeti az adott számlá(ka)t,



- volt –e sorban álló tétele jelen felhívás feladását megelőző két évben a számlá(i)n.
(Kbt. 66.§ (1) bekezdés a) pontja)
2./ Az ajánlattevő(k) és ha van úgy a 10% feletti alvállalkozó, vagy ezek jogelődje
csatolja az elmúlt két lezárt gazdasági év számviteli jogszabályok szerinti,
„A számvitelről” szóló 2000. évi C. törvénynek megfelelő módon elkészített
beszámolójának mérlegét és eredménykimutatását, (ha az ajánlattevő és a 10%
feletti alvállalkozó letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét).
(Kbt. 66.§ (1) bekezdés b) pontja)
3./ Az ajánlattevő és ha van, a 10 % feletti alvállalkozó nyilatkozzon az előző
három évi (2007., 2008., 2009.) teljes árbevételéről, és ugyanezen időszakban a
közbeszerzés tárgyából (épület-felújítás) származó árbevételéről (nettó forintban),
évenkénti bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor
kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek a forgalmi adatok rendelkezésre
állnak. (Kbt. 66.§ (1) bekezdés c) pontja)
Ha az ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozója az 1./ és 2./ pont szerinti irattal azért nem
rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete
után kezdte meg működését, az alkalmasságát az 1./ és 2./ pont szerinti -
működésének időszakáról szóló - irat beadása mellett a 3.b/ pont szerinti - a
közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló - nyilatkozattal jogosult igazolni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
1./ Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők, illetve 10%
feletti alvállalkozó (külön –külön), ha jelen felhívás feladását megelőző két évben
bármelyik élő pénzforgalmi számláján volt sorban álló tétel.
2./ Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők, valamint
a 10% feletti alvállalkozó külön- külön) vagy ezek jogelődje, ha az elmúlt két lezárt
gazdasági év jogszabályok szerinti beszámolója alapján bármelyik évben a mérleg
szerinti eredménye negatív.
3.a./ Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a teljes árbevétele az előző három évben
(2007., 2008., 2009.) összesen nem éri el a nettó 60.000.000,- Ft-ot.
3.b./ Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző három évben (2007., 2008.,
2009.) épületek felújításából származó árbevétele összesen nem érte el a nettó
60.000.000,- Ft-ot.
Az ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó alkalmasnak minősül, ha működésének ideje alatt
az 1./ és 2./ pontja szerinti irat alapján nem alkalmatlan és működésének ideje alatt a
beszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele
eléri vagy meghaladja:
a) ajánlattevő esetén a közbeszerzési eljárás becsült értékét;
b) a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó esetén a közbeszerzési eljárás becsült értékének 10 %-át.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
1./ Az ajánlattevő és a 10% feletti alvállalkozója mutassa be a Kbt. 67. §
(2) bekezdés a) pontjában meghatározottak alapján, (a felhívás feladásától
számított) előző legfeljebb három évben befejezett legjelentősebb, befejezett
(sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással lezárt) referenciáit. A bemutatott
referenciákat az ajánlattevő a Kbt. 68. § (2) bekezdésének írtak szerint támassza



alá. Ennek megfelelően ajánlattevő a becsatolt referenciákkal kapcsolatban a
referencialevélben és/vagy nyilatkozatban adja meg Kbt.-ben előírtakon túl a
kezdési és a befejezési határidőt (naptári nap pontossággal), továbbá jelölje meg
a felvilágosítást adó személy nevét, telefonszámát, a főbb műszaki adatokat, olyan
részletezettséggel, hogy abból az ajánlatkérő az alkalmasságánál előírtaknak való
megfelelést meg tudja állapítani. A bemutatásnál elegendő kitérni az alkalmassági
előírásoknak megfelelő számú referenciákra.
2./ Az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója
mutassa be az alkalmassági feltételnek való megfelelését azoknak a
szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, képzettségük ismertetésével,
akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A bevont szakemberek, szervezetek
tekintetében csatolni kell a szakemberek szakmai gyakorlatát is bemutató
önéletrajzait és a szakmagyakorlási jogosultság fennállását igazoló okiratot,
egyszerű másolatban, és csatolja a rendelkezésre állást igazoló nyilatkozatukat.
3./ Az ajánlattevő a Kbt. 67.§ (2) bekezdés b) pontja alapján leírással mutassa be
(darabszám, műszaki paraméter megjelölésével) a teljesítésre rendelkezésre álló
eszközeit, berendezéseit illetőleg a műszaki felszereltségét. A felsorolt eszközökkel
való rendelkezés jogát az ajánlatban igazolni kell, tulajdonjog esetén a nyilvántartási
számot is tartalmazó ajánlattevői nyilatkozattal, bérlet, lízing esetén a szerződés,
vagy kötelező erejű szándéknyilatkozat csatolásával, azzal, hogy a bérbeadó
rendelkezési jogát is igazolni kell, az előbbiekben előírtak szerint.
Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása
érdekében más szervezet (szervezetek) erőforrására is támaszkodhat, úgy is, ha
az alkalmassági minimum követelményeknek való saját részbeni megfelelését az
erőforrást nyújtó szervezettel csak kiegészíteni kívánja.
Ebben az esetben az erőforrást nyújtó szervezet az itt előírt igazolási módokkal
azonos módon köteles igazolni, hogy ő alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá,
köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
1./ Alkalmatlan az ajánlattevő(k) és a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója együttesen, ha nem
rendelkezik a hirdetmény feladását megelőző három évben befejezett, épületek
felújítására vonatkozóan összesen legalább 2 db referenciával, amelyből
- legalább az egyik esetében a teljes beruházás értéke legalább nettó 50 millió forint
volt.
- legalább az egyik esetében az épület hasznos alapterülete elérte a 1000 m2-t.
2./ Alkalmatlan az ajánlattevő(k) és a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója együttesen, ha
nem rendelkezik (rendelkeznek) legalább a kivitelezés idejére vonatkozóan az
alábbiakban meghatározott szakemberekkel:
- legalább egy fő („A” kategóriás) magasépítési szakterületen nyilvántartásba vett
felelős műszaki vezetővel,
- legalább egy fő „ÉG” kategóriás felelős műszaki vezetővel,
- legalább egy fő „ÉV” kategóriás felelős műszaki vezetővel,
akik a névjegyzékben szerepelnek a 244/2006. (XII. 05.) Korm. rendelet szerint.
3./ Alkalmatlan az ajánlattevő, ha 10% feletti alvállalkozójával együtt sem
rendelkezik legalább az alábbiakban megjelölt műszaki-technikai felszereltséggel:



- legalább 350 m2 homlokzati állvány
- legalább 1 db építőipari felvonó (vagy emelőgép) min. 5 m magassággal
- legalább 1 db bontókalapács.
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
Tárgyalásos x
IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x
xAz alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat
súlyozással kell megadni)

Szempont Súlyszám
Nettó ajánlati ár (Ft) 10
Jótállás ideje (év) (min. 3, max 6) 3
Teljesítési időtartam (nap) (max. 122) 3
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)
13740/2010.
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: 2011/01/12 (év/hó/nap )
Időpont: 12:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 50000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció ellenértékét (40.000 Ft + Áfa) az ajánlatkérő nevében eljáró, CITI
Banknál vezetett 10800014-20000006-12081697 számú számlájára átutalással lehet
rendezni.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2011/01/12 (év/hó/nap) Időpont: 12:00
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: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2011/01/12 (év/hó/nap)
Időpont: 12:00
Helyszín : Deák Ügyvédi Iroda, 7100 Szekszárd, Jókai u. 22. fszt. 2.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80.§ (2) bekezdése szerinti 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?
igen
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb hivatkozási alapot:
A lenti Polgármesteri Hivatal energia-racionalizálással egybekötött felújítása; Projekt
azonosító száma: NYDOP-3.1.1/C-09-2009-0002
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
Az ajánlattételi határidő lejártát követő 30. nap 11.00 óra. (Amennyiben ez a
nap nem munkanap, akkor az azt követő első munkanap 11.00 óra.) Helyszín:
Deák Ügyvédi Iroda, 7100 Szekszárd, Jókai u. 22. fszt. 2. Az ajánlatkérő az
eredményhirdetésre ezennel meghívja az ajánlattevőket, további értesítést már nem
küld.
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
Az összegezés eredményhirdetésen történő átadását, vagy megküldését követő
naptól számított 10. nap (Helyszín: Lenti Város Polgármesteri Hivatala, 8960 Lenti,
Zrínyi Miklós u. 4.)



V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető
szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártát követő 20. napon (amennyiben
ez a nap nem munkanap, akkor az azt követő első munkanapon) 11.00 órától
folytatja le a tárgyalást, valamennyi érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevővel együtt
(közösen történő tárgyalás) 60 perces időtartamban. A tárgyalás helye: Lenti Város
Polgármesteri Hivatala, Zrínyi M. u. 4. sz. I. emeleti Tanácsterem.
Az ajánlatkérő előreláthatólag csak egy tárgyalási fordulót kíván tartani, amennyiben
szükségesnek tartja, az első tárgyalás végén dönt újabb tárgyalási forduló tartásáról.
A tárgyalásos eljárásban a felek a szerződéses feltételekről tárgyalnak, mivel
nem áll fenn az ajánlattevőnek, illetőleg az ajánlatkérőnek az ajánlati kötöttsége.
A tárgyalás végén az ajánlattevők cégszerűen aláírt ajánlati adatlapon nyújtják
be végleges ajánlatukat, mely alapján az ajánlatkérő értékeli az ajánlatokat. A
tárgyalásról a tárgyalás befejeztével jegyzőkönyv készül, melyet az ajánlattevők
jelenlévő képviselői is aláírnak, és a tárgyalási jegyzőkönyv 1 eredeti példányát
a tárgyalás befejezésekor valamennyi ajánlattevő megkapja. Az ajánlatkérő az
utolsó tárgyalás befejezését követően két munkanapon belül minden ajánlattevővel
egyidejűleg ismerteti az ajánlatok azon számszerűsíthető adatait, amelyek a
bírálati részszempont alapján értékelésre kerülnek. A tárgyalás befejezésével
ajánlati kötöttség jön létre. Miután az ajánlatkérő az eljárás eredményét kihirdette, a
szerződést a felhívásnak, illetőleg a dokumentációnak és az ajánlatnak a tárgyalás
befejezésekori tartalma szerint fogja megkötni.
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 a felhívás megjelenése napjától az ajánlatkérőnél rendelkezésre
áll, és megigényelhető. A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek
vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozónak meg kell vásárolnia. A dokumentáció megvásárlásának
feltétele az írásos igénylés személyes leadása vagy elektronikus és telefaxon
történő megküldése az ajánlatkérő részére. Amennyiben elektronikus és telefaxon
kívánja az ajánlattevő megigényelni a dokumentációt, úgy az eredeti okmánynak
az ajánlatkérő postacímére történő megküldését is előírja az ajánlatkérő, ennek
elmaradása esetén az ajánlattevő nem hivatkozhat arra, hogy nem, vagy nem
megfelelő időben kapta kézhez a dokumentációt. Az igénylés tartalmazza az
igénylő cég megnevezését, székhelyét (számla kiállítási címet), a kapcsolattartó
személy nevét, telefonszámát, fax számát, email címét, és postai megkérés
esetén postacímét, ahová az ajánlatkérő postai küldeményként, a dokumentációt
megküldheti, továbbá a dokumentáció ellenértékének megfizetését igazoló okmányt.
A dokumentáció megvásárolható az ajánlattételi határidőig, személyesen is az
átutalás banki kivonattal történő igazolásával az ajánlatkérőnél, telefonon történő
előzetes egyeztetést követően, munkanapokon naponta 9- 12 óráig, az ajánlattételi
határidő lejártának napján 12.00 óráig.
V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati
szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek
értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:



1-100 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:
Az értékelést a felülről történő arányosítás elvével végzi az ajánlatkérő, azaz a
legkedvezőbb megajánlás kapja a maximális pontszámot, a többi megajánlás a
vállalás alapján ehhez képest arányosan kevesebb pontot kap, de legalább 1 pontot,
kettő tizedes jegyig kerekítve, az ajánlattételi dokumentációban részletezettek
szerint.
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. 91.§ (2) bekezdésének megfelelően a szerződést az eljárás
nyertesével vagy - visszalépése esetén - a következő legkedvezőbb ajánlatot
tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt a 93. § (2) bekezdése szerinti
összegezésben megjelölte.
2.) Az ajánlatkérő kiköti, hogy személyesen ajánlatokat leadni csak munkanapokon
9.00-14.00 óráig lehetséges előzetes, telefonon történő egyeztetés alapján, azzal,
hogy az ajánlattételi határidő lejártának napján az ajánlatoknak 12.00 óráig be kell
érkeznie. Az ajánlat postai megküldése esetén az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét arra, hogy az ajánlatoknak az ajánlattételi határidő lejártának napján
12.00 óráig be kell érkeznie. Az ajánlat beadási módja megválasztásának minden
következményét az ajánlattevő köteles viselni!
3.) Az ajánlatban bemutatott referenciamunkák esetében - esetlegesen - a
különböző devizák forintra, illetve euróra történő átszámításánál az ajánlattevőnek
a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott
devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar
Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja
által a teljesítés napján érvényes árfolyam az irányadó. Az ajánlattevőnek az
alkalmazott átszámítási árfolyamot meg kell adnia ajánlatában akként, hogy feltünteti
az általa irányadónak tartott értéket és devizanemet, majd ezt követően feltünteti az
átszámításnak megfelelő értéket és devizát.
4.) Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. szerint teljes körben biztosítja.
5.) Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 70. § (2) bekezdésben, a 71.§ (1) bekezdés
a)-d) pontjában (nemlegesség esetén is nyilatkozni kell!), valamint a 63.§ (3)
bekezdésében foglaltakra vonatkozóan.
6.) Az ajánlattevő - a Kbt-ben meghatározott körben - a szerződés teljesítéséhez
szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet (szervezetek)
erőforrására is támaszkodhat a Kbt. 4.§ 3/E pontjában foglaltak szerint, úgy is, ha
az alkalmassági minimum követelménynek való saját részbeni megfelelését az
erőforrást nyújtó szervezettel csak kiegészíteni kívánja.
7.) Az ajánlatot egy eredeti és két másolati példányban kell benyújtani. Az eredeti
ajánlaton meg kell jelölni, hogy az az eredeti. Az ajánlat eredeti példányát zsinórral,
lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó
lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről
erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább



egy része a matricán legyen. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön
és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet
tartalmazó oldalakat számozni. Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell
tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján
megtalálhatóak. Az ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő vagy alvállalkozó,
vagy erőforrást nyújtó, vagy 69. § (8) bekezdés szerinti szervezet által készített
- dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó
szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k)
erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. Az ajánlat minden olyan
oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott
dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel
kell ellátni.
8.) Az ajánlat tartalmazzon kifejezett nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az
Ajánlattevő:
o az ajánlatot az Ajánlati felhívásban és az ahhoz kiadott Dokumentációkban előírt
formai és tartalmi követelményeknek megfelelően készítette el és nyújtja be,
o az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglaltakat elolvasta, azokat magára
nézve kötelezőnek ismeri el, és nyertessége esetén az ajánlatában megjelölt
ellenszolgáltatásra tart igényt,
o kijelenti és teljes körű felelősséget vállal arra, hogy az Ajánlati Dokumentációt,
és az abban foglaltakat a jelen közbeszerzési eljáráson kívül egyéb célra sem
közvetlenül, sem közvetetten nem használja fel.
o részéről a közbeszerzési eljárás megnyerése esetén a Szerződés aláírására név
szerint ki jogosult.
o mikro-, kis-, középvállalkozásnak minősül, vagy egyéb kategóriába tartozik.
o A teljesítési és a jólteljesítési biztosíték ………… formában, az előírt határidőre és
előírt feltételekkel történő átadását vállalja.
9.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti alvállalkozó, és az erőforrás-szervezet képviseletére (cégjegyzésére)
jogosult azon személy aláírási címpéldányát (aláírási mintáját vagy ezzel
egyenértékű okmányát) aki az ajánlat tekintetében ténylegesen cégszerű aláíróként
szerepelnek, valamint a képviseleti jogosultság igazolására a 60 napnál nem régebbi
cégokmányokat (cégkivonatot), mindkét okiratot egyszerű másolatban.
10.) Az ajánlatkérő a Kbt. 251.§ (5) bekezdése alapján az eljárásban való részvételt
ajánlati biztosíték nyújtásához köti, melynek összegszerűen meghatározott mértéke
300. 000,- Ft, azaz háromszázezer forint. Az ajánlati biztosíték nyújtásának
formája lehet készpénz befizetése az ajánlatkérő nevében eljáró személy AXA
Banknál vezetett 17000019-12308903 számú számlájára; vagy teljesíthető
biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó
- kötelezvénnyel; vagy teljesíthető bankgaranciával. Az ajánlati biztosítéknak a
szerződéskötés tervezett időpontjáig kell az ajánlatkérő rendelkezésére állnia,
érvényesnek lennie. Az ajánlati biztosíték nyújtását igazoló eredeti okiratot az
ajánlattól elkülönülten, borítékba zártan kell csatolni. Az ajánlati biztosítékot
legkésőbb az ajánlattételi határidőig kell rendelkezésre bocsátani. Az ajánlatkérő
kijelenti, hogy az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet. Az ajánlati biztosíték
visszafizetésére a Kbt. 59.§ (5) és (6) bekezdései az irányadóak. Az ajánlati
biztosíték rendelkezésére bocsátásával kapcsolatos részletes előírásokat a
dokumentáció tartalmazza.



11.) Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges
felelősségvállalásról szóló megállapodást (konzorciális szerződést) legalább
az alábbiak szerint: tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési
eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki
a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg aki a közös
ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is
tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben
vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért készfizető kezesként együttes
és egyetemleges felelősséget vállalnak, illetve szerepelni kell benne, hogy a
teljesítést milyen százalékos arányban osztják meg a felek egymás között,
tartalmazza a vezető konzorciumi tag megjelölését, aki felel a közbeszerzési eljárás
eredményeként megkötendő szerződés végrehajtásáért, a kifizetéseket is beleértve.
A megállapodásnak az ajánlat benyújtásának napján érvényesnek és hatályosnak
kell lennie, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem
függhet felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől és harmadik személy
illetve hatóság jóváhagyásától.
12.) Az ajánlattevő csatoljon ajánlatában „Olvasólap”ot, mely tartalmazza az alábbi
adatokat: 1. ajánlattevő(k) neve; 2. ajánlattevő(k) címe/székhelye/lakóhelye; 3. nettó
ajánlati ár (HUF); 4. jótállás ideje (év); 5. teljesítési időtartam (nap).
13.) A dokumentációban található szerződéstervezet elfogadása az ajánlat
érvényességi feltétele.
14.) Ajánlatkérő jelen felhívás III.2.2. 1./ pontjában nevezett „élő pénzforgalmi
számla” alatt az ajánlattevő ajánlata benyújtásakor élő pénzforgalmi számlát érti.
15.) Amennyiben ajánlattevő a jelen felhívás III.2.3. pontjában a műszaki szakmai
alkalmasság körében előírt alkalmassági feltételeket olyan bemutatott teljesítéssel
kívánja igazolni, amely konzorciumi teljesítésre vonatkozik, Ajánlatkérő azt fogadja
el az alkalmasság igazolásaként, amelyben a konzorciumi tag által teljesített
hányadban elégíti ki az előírt feltételt, vagy ha a konzorcium valamennyi tagjai közös
ajánlattevőként együtt indul jelen eljárásban is. Alvállalkozói teljesítés esetén pedig
az Ajánlatkérő azt a teljesítést fogadja el, ahol az alvállalkozó által teljesített rész
nagysága éri el az alkalmasságként előírt feltételeket. Kérjük emiatt a teljesítés
bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékének
nagyságát is a beruházás illetve az ellenszolgáltatás értékénél!
16.) A közbeszerzési eljárás nyelve magyar. Az ajánlatot magyar nyelven kell
beadni, az eljárás során mindennemű levelezés, írásbeli és szóbeli cselekmény
magyar nyelven történik. A joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok,
okiratok alkalmasak. Ajánlatkérő a fentiekre tekintettel idegen vagy részben idegen
nyelvű okiratokat, nyilatkozatokat nem fogad el. Abban az esetben, amennyiben
a nyilatkozat vagy okirat egészben vagy részben nem magyar nyelven kiállított,
az Ajánlattevő által készített vagy készíttetett fordítást kell csatolni közvetlenül
a nyilatkozat vagy okirat után, melynek szöveghűségét cégszerű aláírással kell
igazolni. Amennyiben a fordítás nem felel meg az alapnyilatkozatnak, alapokiratnak,
akkor az hamis nyilatkozattételnek minősül.
17.) Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (3) bekezdésére tekintettel előírja, hogy az
ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, a munkavállalók
védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó azon kötelezettségekről, amelyeknek
a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. A Kbt.
55. § (4) bekezdésére tekintettel Ajánlatkérő a dokumentációban bocsátja



ajánlattevők rendelkezésére azon szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét
(elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat.
18.) Az ajánlatkérő a Kbt. 20. §-ának (3) bekezdése értelmében előírja, hogy ahol e
törvény vagy e törvény alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során igazolás
benyújtását írja elő, az igazolás egyszerű másolatban is benyújtható.
19.) A közbeszerzési eljárás során kiadott dokumentumokban az esetleges
konkrét termékre, vagy folyamatra utalás csak a termék, vagy folyamat egyértelmű
beazonosítását szolgálja, az Ajánlattevő ajánlatában szerepeltethet ettől eltérő
terméket, folyamatot is, amennyiben az a kiírás feltételeit legalább minimális szinten
teljesíti. Az Ajánlattevő ajánlatában műszaki bizonylatokkal, igazolásokkal és
leírásokkal bizonyítania kell, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon
megfelelnek a műszaki leírásokban meghatározott követelményeknek.
20.) Azon szakemberek esetében, akiket nem saját állományú munkaviszonyban
alkalmaznak, az ajánlatnak tartalmaznia kell olyan, saját kezűleg aláírt,
rendelkezésre állásukat bizonyító iratot (szándéknyilatkozatot), amelyben nevezett
szakember kötelezettséget vállal, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a
szerződés teljesítésében közreműködik.
21.) Az Ajánlattevők csatoljanak a főbb munkafolyamatokra lebontott műszaki
ütemtervet legalább heti bontásban. Az ütemterv tartalmazza az egyes ütemek alatt
munkavégzés alá vonni kívánt épületrész megjelölését (helyiségek felsorolásával)
és az egyes ütemek időintervallumát a kezdési és befejezési dátum megadásával,
annak figyelembevételével, hogy az épületen elvégzendő munkák ütemezését
legalább 7 ütemre bontva kell elvégezni. A műszaki ütemterv a tárgyaláson kerül
véglegesítésre. Az Ajánlattevő csak az Ajánlatkérő által jóváhagyott műszaki
ütemterv szerint végezheti el a munkát.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/12/02 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: Deák Ügyvédi Iroda
Postai cím: Jókai u. 22. fszt. 2.
Város/Község: Szekszárd
Postai irányítószám: 7100
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Bakó Zoltán
Telefon: 06/74/411-124
E-mail: chris.deak@t-online.hu
Fax: 06/74/510-224
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: Deák Ügyvédi Iroda
Postai cím: Jókai u. 22. fszt. 2.
Város/Község: Szekszárd
Postai irányítószám: 7100
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Bakó Zoltán
Telefon: 06/74/411-124
E-mail: chris.deak@t-online.hu
Fax: 06/74/510-224
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) ----------------------


