
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 
 

A Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárás 
 
X Építési beruházás 
 Árubeszerzés 
 Szolgáltatás megrendelés 
 Építési koncesszió 
 Szolgáltatási koncesszió 

 
 

 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

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

Hivatalos név:  Méhkerék Község Önkormányzata 
 
Postai cím:   Kossuth Lajos u. 80. 
 
Város/Község:  Méhkerék   
 

Postai 
irányítószám: 5726                  

Ország:  Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett:  Tát Margit  polgármester 

Telefon:  +3666/277-760 

E-mail:  
 mehkerek@freemail.hu,  
 mehkerek@gmail.com 
 

Fax: +36/66/277-783 

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkérő általános címe (URL): 
A felhasználói oldal címe (URL):  
 
További információ a következő címen szerezhető be:  
 X A fent említett kapcsolattartási pont(ok) 

  Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet) 
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre 
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:  
 X  A fent említett kapcsolattartási pont(ok) 

Egyéb ( töltse ki az A.II mellékletet) 
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: 
 X A fent említett kapcsolattartási pont(ok) 

Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet) 

I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA 

Központi szintű  Közszolgáltató  

Regionális/helyi szintű X Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
   

Közjogi szervezet  Egyéb  

 
I.3.) FŐ TEVÉKENYSÉG 

I.3.1) KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK  

X  Általános közszolgáltatások   Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

 Honvédelem                                           Szociális védelem 
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 Közrend és biztonság   Szabadidő, kultúra és vallás 

 Környezetvédelem   Oktatás 

 Gazdasági és pénzügyek  Egyéb (nevezze meg):                      

 Egészségügy  

 
I.3.2) KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐK  

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és 
elosztása 

 Villamos energia  

 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése 

 Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és 
kitermelése  

 Víz 

 Postai szolgáltatások   

 Vasúti szolgáltatások  

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz 
szolgáltatások                                         

 Kikötői tevékenységek  

 Repülőtéri tevékenységek  

 Egyéb (nevezze meg):                      

 
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében 
 
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést:             igen X nem  
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.) 

 
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
II.1) MEGHATÁROZÁS 

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: 

Meglévő ingatlan átalakítása és bővítése – Mezőgazdasági Kereskedelmi Központ építési munkálatai.  

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

 X Építési beruházás                       Árubeszerzés                            Szolgáltatás megrendelés                

Kivitelezés 

Tervezés és kivitelezés 

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

Építési koncesszió 

X
 

 

  

 

 

 

Adásvétel 

Lízing 

Bérlet 

Részletvétel 

Ezek kombinációja 

Szolgáltatási kategória száma:         

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

 

Szolgáltatási koncesszió              

A teljesítés helye: 
5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 78. 
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NUTS-kód                    HU 332            NUTS-kód                                        
NUTS-kód                                       NUTS-kód                                        
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó 
információk 

X  A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul                                               

 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul                        

 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul   

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) 

Keretmegállapodás több ajánlattevővel                               

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma       
VAGY  

(adott esetben) maximális létszáma       

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel          

A keretmegállapodás időtartama:  

Időtartam év(ek)ben:       vagy  hónap(ok) ban:       

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéket (csak számokkal) 

Becsült érték áfa nélkül:          Pénznem: HUF 

VAGY:    

                  és                    között  Pénznem:            

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):  

                                                                                           

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya 

„Magyarország – Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013”  keretében Méhkerék Község 
Kossuth Lajos u. 78. szám alatti ingatlan átalakítása és bővítése – Mezőgazdasági Kereskedelmi Központ építési 
munkálatai” 

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 45000000-7 

 

        -              -    

 
 
 
 
További tárgy(ak) 
 

45100000-1 

45200000-9 

45310000-3 

45320000-6 

45330000-9 

        -              -   

        -              -   

        -              -   

        -              -   
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45350000-5 

45400000-1 

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet 
szükség szerint több példányban is használható)                                                                                                                

 igen     X nem  

(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):  

egy részre                                   egy vagy több részre                      valamennyi részre                           

II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk 

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)                                                         igen      X nem  

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG  

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

A beruházás az alábbi mennyiségi adatokat foglalja magába: 
 
 Mezőgazdasági Kereskedelmi Központ építési munkálatai 
A tervezési program alapján a meglévő épület teljes körű külső-belső átalakítása, bővítése és korszerűsítése: 297,78 
m2. 
Udvar kialakítása, környezetrendezés, a telek területe: 1 665 m2 
Számított építmény magasság: 4,75 m 
Elhelyezendő: 8 db parkolóhely (ebből 2 db meglévő garázsban történik,  6 db személygépkocsi elhelyezése a 
tervezett parkolóhelyen történik, amelyből 1 db mozgáskorlátozottak számára kerül kialakításra. 
 
Részletes műszaki leírást, mennyiségi adatokat, ajánlatkérő elvárásait a  dokumentáció és mellékletei tartalmazzák. 
 
 (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül:                       Pénznem:  HUF  

VAGY:                          és                           között         Pénznem:            
 

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)                                                                                  

Vételi jog (opció):  igen      X nem  

(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:                                                          

(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:   

hónapban:        vagy    napban:       (a szerződés megkötésétől számítva) 

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben) 

A szerződés meghosszabbítható:  igen      X nem 
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert):          vagy:        és         között   

(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében 

a további szerződések tervezett ütemezése:    

hónapban:        vagy    napban:       (a szerződés megkötésétől számítva) 
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II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE 

A (tervezett) időtartam hónapban:       vagy  napban:    (a szerződés megkötésétől számítva)  

VAGY:   

Kezdés     2012/08/15  (év/hó/nap)    

Befejezés  2012/12/31 (év/hó/nap)  

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK  
III.1) A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK  

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) 

A dokumentáció részét képező szerződéstervezetben meghatározottak szerint: 

1. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási (szavatossági) igények biztosítékaként a szerződés szerinti, 
áfa nélkül számított ellenszolgáltatás három százalékát elérő biztosíték a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerint. 
 
2. Jótállás, melynek időtartama 24 hónap (kivéve ha jogszabály ettől eltérően rendelkezik). 
 
3. Késedelmi kötbér: a szerződésben meghatározott teljesítési határidő ajánlattevőnek felróható késedelmes 
teljesítése esetére az ajánlattevő késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér mértéke késedelmes 
naponként az ajánlati ár nettó értékének 0,1 %-a, azonban Ajánlatkérő legfeljebb 30 napig jogosult érvényesíteni. 
 

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

A Kbt. 130.-131. §-a, valamint az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. 
(XII. 23.) Korm. rendelet szerint.  
A kifizetés az Adózás rendjéről szóló törvény (2003. évi XCII. törvény) 36/A. § rendelkezéseinek megfelelően 
történik.  
Ajánlattevők kötelesek figyelembe venni az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 142. § 
rendelkezéseit. 
 
Ajánlattevő az építési kivitelezés esetében 2 db részszámla+ 1 végszámla benyújtására jogosult ajánlatkérő által 
igazolt  részteljesítés alapján az alábbiak szerint: (az ellenszolgáltatás összegének %- ában) 
 

1. résszámla benyújtása - a feladatok 30 %-os (műszaki tartalom szerinti) készültsége esetén az 
ellenszolgáltatás összegének 30 %-a); 
2. részszámla benyújtása - a feladatok 30 %-os (műszaki tartalom szerinti) készültsége esetén az 
ellenszolgáltatás összegének 30 %-a); 
3. végszámla benyújtása - a feladatok elvégzése esetén, sikeres műszaki átadást követően. 
 

Az igazolt részteljesítést követően a benyújtott számlák átutalással kerülnek kiegyenlítésre a Kbt. 130.-131. §-a, 
valamint az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 
szerint. 
Alvállalkozó igénybevétele esetén a kifizetés rendjére az építési beruházások közbeszerzésének részletes 
szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1)-(3) bekezdése az irányadó. 
Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF. 
A fizetési feltételekre vonatkozó részletes leírást a szerződéstervezet tartalmazza. 
 

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott 
esetben) 

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó 
szervezet (projekttársaság) létrehozását. 
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III.1.4) Egyéb különleges feltételek  (adott esetben)   igen    X nem  
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:  

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

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

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

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági 
szereplő, akivel szemben a Kbt. 56.§ (1) bekezdésében, illetve a 57.§ (1) bekezdés a)-d) és f) pontja szerinti kizáró 
okok bármelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében 
meghatározott kizáró ok fennáll. 

Megkövetelt igazolási mód: 

Ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. 122.§ (1) bekezdése szerint nyilatkozni kell, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1) 
és (2) bekezdésének és a 57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontjainak hatálya alá, valamint a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) 
pont kc) pontját a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2.§ i) pont ib) alpontja és a 4.§ f) pont fc) alpontjában 
foglaltak szerint kell igazolnia.  

Az ajánlattevő ajánlatában csak nyilatkozatot köteles benyújtani arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz 
igénybe az 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására 
igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá. (Kbt. 58. § (3) bekezdés) 

Az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni/az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát csatolni köteles arról, hogy 
a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontja szerinti kizáró okok hatálya 
alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet (Kbt.55.§ (5) 
bekezdés) nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. A nyilatkozatra 
vonatkozó előírásokat a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10.§ a) és b) pontja tartalmazza. 

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód:  
 
P.1. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a 
kizáró okok  igazolásának, valamint a közbeszerzési 
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. 
 (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének a) pontja 
alapján ajánlattevő csatolja valamennyi számlavezető 
pénzügyi intézménytől származó a jelen felhívás feladásától 
visszafelé számított 12 hónapra vonatkozó - attól függően, 
hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte 
meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok 
rendelkezésre állnak - nyilatkozat az alábbi tartalommal: 
- mióta vezeti a bankszámlát; 
- számláján a felhívás feladásától visszafelé számított 12 
hónapon belül volt-e 30 napot meghaladó mértékű sorban 
állás.  
 
P.2. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a 
kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési 
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. 
(XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) d) pontja alapján 
ajánlattevő csatolja hatályos, építés-szerelési kivitelezői 
felelősségbiztosítási szerződésének vagy kötvényének 
másolatát.  
 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
 
 
P1. Ajánlattevő alkalmatlan, ha a jelen felhívás 
feladásától visszafelé számított 12 hónapban - attól 
függően, hogy mikor kezdte meg a tevékenységét –
bankszámlái bármelyikén (a bezárt számlákat is 
beleértve) - 30 napot meghaladóan sorban állás 
előfordult. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.2. Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik az 
ajánlati kötöttség időszakában érvényes, legalább 50 
millió Ft/év és legalább 10 millió Ft/káresemény 
kifizetési limitértékű építés-szerelési kivitelezői 
felelősségbiztosítással. 
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III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód: 

M.1. A felhívás megküldését megelőző 3 évben végzett, 
sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, az előírásoknak, és 
a szerződésnek megfelelő, a közbeszerzés tárgya 
(magasépítési beruházás kivitelezése) szerinti 
legjelentősebb kivitelezési munkáinak az ajánlattevő, illetve 
az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet 
nyilatkozatát, vagy a szerződést kötő másik fél által adott 
igazolását legalább az alábbi tartalommal a 310/2011. 
(XII.23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdésében foglaltak 
szerint:  
- az elvégzett munka műszaki tartalmának leírása úgy, hogy 
az előírt alkalmassági követelmény megléte megállapítható 
legyen, 
- az ellenszolgáltatás nettó összeg (kivitelezés összege) 
- teljesítés helye 
- teljesítés időpontja (sikeres műszaki átadás-átvétel 
időpontja 
- teljesítés megfelelőségének, minőségének  igazolása 
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe. 
 
M.2. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) 
bekezdés e) pontja  alapján a teljesítésben résztvevő 
szakemberek, felelős műszaki vezető(k) megnevezése, 
képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése. 
A felelős műszaki vezetők esetében a tevékenység 
végzésére való érvényes jogosultságot és a névjegyzékben a 
megfelelő besorolással való szereplést az ajánlatkérő a 
Magyar Mérnöki Kamara honlapján elérhető 
nyilvántartásból ellenőrzi. 
A felelős műszaki vezető(k) bemutatása során külön 
csatolandó a felsőfokú végzettséget igazoló dokumentum és 
a szakmai gyakorlat ismertetése. 
A szakmai gyakorlat tartalmával szembeni követelmény, 
hogy az előírt alkalmassági követelmény megléte 
megállapítható legyen. 
Csatolni szükséges a megnevezett szakember nyilatkozatát, 
mely szerint a szerződés teljesítéséhez ajánlattevő 
rendelkezésére áll. 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  
 

M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik 
a felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 
évben sikeres műszaki átadás- átvétellel lezárt, 
közbeszerzés tárgya szerinti (magas építési 
kivitelezés) munkából származó az előírásoknak és a 
szerződésnek megfelelően teljesített referenciával az 
alábbiak szerint: összesen három darab, egyenként 
legalább nettó 20 000 000.-Ft kivitelezési értékű, 
műszaki átadás-átvétellel befejezett, magasépítési 
beruházás kivitelezésére vonatkozó a vonatkozó 
előírások szerint teljesített  referenciával vagy 
referenciákkal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem 
rendelkezik: 
a) nem rendelkezik legalább 1 fő  szakmai vezetővel, 
aki felsőfokú végzettséggel, legalább 5 éves 
szakirányú szakmai gyakorlattal és a 244/2006. 
(XII.5.) Korm. rendelet 1 . melléklete szerinti MV-
ÉP/AM besorolással vagy a korábbi szabályozás 
szerinti egyenértékű érvényes besorolással 
rendelkezik, és a ki szerepel a fenti besorolással a 
felelős műszaki vezetői névjegyzékben és  
b) legalább 1 fő, felsőfokú végzettségű, a 244/2006. 
(XII. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti 
épületgépészeti munkákra vonatkozó MV-Ép/ÉG 
besorolással vagy a korábbi szabályozás szerinti 
egyenértékű érvényes besorolással rendelkező felelős 
műszaki vezetővel, aki szerepel az épületgépész 
felelős műszaki vezetői névjegyzékben a fenti 
besorolással; és 
c) legalább 1 fő, felsőfokú végzettségű, a 244/2006. 
(XII. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti 
épületvillamossági munkákra vonatkozó MV-Ép/ÉV 
besorolással vagy a korábbi szabályozás szerinti 
egyenértékű érvényes besorolással rendelkező felelős 
műszaki vezetővel, aki szerepel a műszaki ellenőri 
névjegyzékben a fenti besorolással. rendelkezik 
 

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)  

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott                                                       igen    X nem  
 
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott                                     igen    X nem  
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III. 3) SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES 
FELTÉTELEK 
 

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk 

A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve    X igen     nem  

(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:  

- a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet 1 . melléklete szerinti MV-ÉP/AM besorolással vagy a korábbi 
szabályozás szerinti egyenértékű érvényes besorolással rendelkezik, és aki szerepel a fenti besorolással a 
felelős műszaki vezetői névjegyzékben; 

- a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti épületgépészeti munkákra vonatkozó MV-
Ép/ÉG besorolással vagy a korábbi szabályozás szerinti egyenértékű érvényes besorolással rendelkező 
felelős műszaki vezetővel, aki szerepel az épületgépész felelős műszaki vezetői névjegyzékben a fenti 
besorolással;  

- a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti épületvillamossági munkákra vonatkozó MV-
Ép/ÉV besorolással vagy a korábbi szabályozás szerinti egyenértékű érvényes besorolással rendelkező 
felelős műszaki vezetővel, aki szerepel a műszaki ellenőri névjegyzékben a fenti besorolással. rendelkezik 

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek 

A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és 
képzettségét       igen   X nem           

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA 

IV.1.1) Az eljárás fajtája 

Klasszikus ajánlatkérők  Közszolgáltató ajánlatkérők 

A Kbt. Harmadik Részében meghatározott 
122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti 
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 
eljárás. 

 

IV. 2) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK  

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

X A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás                                                                              

VAGY 

Az összességében legelőnyösebb ajánlata következő részszempontok alapján                                                    

Részszempont 

1.                                

2.                                

3.                                

4.                                

5.                                

Súlyszám 

           

           

           

           

           

Részszempont 

6.                                 

7.                                 

8.                                 

9.                                 

10.                               

Súlyszám 

           

           

           

           

           

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 

Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni                                                                              igen    X nem  
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(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: 

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 

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

                                                                                           

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre                 igen     X nem  

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat) 

  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:  /  (KÉ-szám/évszám)  

A hirdetmény közzétételének dátuma: / /   (év/hó/nap)                 
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)         

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: /  (KÉ-szám/évszám)  

A hirdetmény közzétételének dátuma: / /   (év/hó/nap)                 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: /  (KÉ-szám/évszám)  

A hirdetmény közzétételének dátuma: / /   (év/hó/nap)                 

 
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben) 

A dokumentáció beszerzésének határideje  

Dátum:  :  2012/07/12  (év/hó/nap )                                                                      Időpont: 11:00 ÓRA 

A dokumentációért fizetni kell                                                        igen     X  nem  
(Igen válasz esetén,csak számokkal) Ár:                 Pénznem:       

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő  
Dátum:  2012/07/12     (év/hó/nap)                                                                      Időpont: 11:00 ÓRA 

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén) 

Dátum:  / /    (év/hó/nap)                                                                       

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók  

 

 Az EU bármely hivatalos nyelve 

 Az EU következő hivatalos nyelve(i):                                                        

 Egyéb:                                          

X   Magyar 



 10

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén) 

Ajánlatkérő a tárgyalások során meghatározott időpontban végső ajánlat megtételére kéri ajánlattevőt.  
A végső ajánlat megtétele után ajánlati kötöttség áll be: 

 Az időtartam hónapban:         vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei  

Dátum:     2012/07/12  (év/hó/nap)                                                                     Időpont: 11:00 ÓRA 

Hely : 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. 

Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek X igen    nem           

(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:  

Kbt. 62.§ (2) bekezdése szerinti személyek 

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK  

V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ  JELLEGÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK (adott esetben)                                       
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen      X nem  

(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 
                                                                                           

V.2) EURÓPAI UNIÓS ALAPOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 
 
A SZERZŐDÉS EURÓPAI UNIÓS ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL 
KAPCSOLATOS 

                X  igen      nem  

(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:  

„Magyarország – Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013” 

V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) 

V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás 
időpontja :(ha az eljárás tárgyalásos)   
Az első tárgyalás tervezett időpontja: 2012. július 19. , melynek pontos időpontjáról ajánlattevőket ajánlatkérő 
írásban tájékoztatni fogja.  
Ajánlatkérő egy tárgyalási forduló megtartását tervezi, de fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben azt 
szükségesnek ítéli, újabb tárgyalási fordulót, fordulókat tartson. A tárgyalás(ok) az ajánlattevőkkel egyszerre 
folytatódnak le.  
Ajánlatkérő minden egyes tárgyalásról jegyzőkönyvet készít, és az ajánlattevőkkel aláíratja.  
Ajánlatkérő a tárgyalások lefolytatásának lezárásaként a tárgyalást követően tájékoztatást ad a szerződéses feltételek 
és műszaki tartalom véglegesítéséről, és a tárgyalások során meghatározott időpontban végső ajánlat megtételére 
kéri az ajánlattevőket.  

A végső ajánlat megtétele után ajánlati kötöttség áll be.  

A tárgyalás helyszíne: Méhkerék Község Önkormányzata  - 5726  Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. 

 

V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való 
részvétel feltétele? (adott esetben) 

X igen      nem  

V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával 
kapcsolatos további információk: (adott esetben)  
A dokumentációt ajánlatkérő jelen ajánlattételi felhívással együtt díjtalanul, elektronikus formában bocsátja az 
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ajánlattevők rendelkezésére. Az eljárásban való részvétel feltétele a dokumentáció ajánlatkérő által jelen felhívással 
együtt történő megküldése.  

A megküldött ajánlattételi dokumentáció át nem ruházható, közzé nem tehető. 

V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok 
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:  

                                                                                           

V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer 
(módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti 
pontszámot: 

V.3.4) 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 szigorúbbak              

  X  igen      nem  

Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a 
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz 
képest szigorúbbak:              

- III.2.2. és 
- III.2.3. pontokban meghatározott valamennyi alkalmassági előírás. 
 

V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben) 

V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra:     igen   X nem  

V.4) Egyéb információk: 

1./ Kiegészítő tájékoztatás: ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás nyújtásánál a Kbt. 122. § (5) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően jár el. 

2./ Ajánlatok benyújtása: 

a) Az ajánlatot magyar nyelven, cégszerűen aláírva, minden – információt tartalmazó - oldalát sorszámozva és 
szignálva, felolvasó lappal ellátva, megbonthatatlanul összefűzve, zárt, sérülésmentes csomagolásban 3 (három) 
példányban (1 eredeti, 2 másolat) kell benyújtani. Minden példányon fel kell tüntetni az eredeti vagy másolati 
megjelölést. A csomagoláson fel kell tüntetni az ajánlat tárgyát:  „Magyarország – Románia Határon Átnyúló 
Együttműködési Program 2007-2013”  keretében Méhkerék község Kossuth Lajos u. 78. szám alatti ingatlan 
átalakítása és bővítése – Mezőgazdasági Kereskedelmi Központ építési munkálatai -, és berendezések beszerzése”, 
továbbá: „Az ajánlattételi határidőig nem bontható fel!”. 

b) Amennyiben az egyes példányok között eltérés mutatkozik, úgy az eredeti példányban foglaltak az irányadóak. 
Postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az 
ajánlattételi határidőig sor kerül az I.1 pontban megjelölt címen. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai 
küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. A postán feladott ajánlati példányokat tartalmazó 
csomagon fel kell tüntetni „Iktatóban nem bontható, azonnal a címzetthez továbbítandó.” 

c) Személyes leadás esetén:  Méhkerék Község Polgármesteri Hivatal jegyzői iroda 
                                      5726 Méhkerék, Kossuth L. u. 80. 
                            (Munkanapokon: 8,00 – 15,30 között; Ajánlattételi határidő napján: 8,00 - 10,00 óra között) 
3./ Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatosan felmerülő összes költség az ajánlattevőt terheli. Az 
eljárás eredményétől függetlenül az Ajánlatkérő nem tehető felelőssé az ajánlattétel költségeivel kapcsolatosan. 

4./ Az ajánlattevőnek, valamennyi közös ajánlattevőnek nyilatkozat formájában meg kell jelölnie: 

a) A közbeszerzés azon részét, amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni ( Kbt. 40. § (1) bek. a)  
pont.). 

b) A közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a 
közbeszerzés azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében közre fognak működni. ( Kbt. 40. § (1) bek. b)  
pont.). 

c) Azt a szervezetet, amelynek kapacitására támaszkodva az előírt alkalmassági követelményeknek megfelelnek. A 
nyilatkozatban meg kell jelölni a felhívás azon alkalmassági követelményt, követelményeket, amelynek igazolása 
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására támaszkodik. (Kbt. 55. § (5) bekezdés.) 
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d) Nyilatkozat a számlavezető pénzintézetekről, amely tartalmazza, hogy az ajánlat részeként becsatolt pénzintézeti 
nyilatkozatokban feltüntetetteken kívül az ajánlattevő más pénzintézetnél további számlát nem vezet. Amennyiben 
az ajánlattevő hatályos cégkivonata további – megszűnt – számlát tartalmaz, akkor ezt a tényt a pénzintézetnek kell 
igazolnia 

5./ Az ajánlattevőnek, valamennyi közös ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell: 

a) Az eljárást megindító felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért 
ellenszolgáltatásra vonatkozóan (Kbt. 60. § (3) bekezdés) 

b) Arról, hogy a kis- középvállalkozásokról, támogatásuk fejlődéséről szóló törvény szerint mikro,- kis- vagy 
középvállalkozásnak minősül-e (Kbt. 60. § (5) bekezdés) 

c) Arról, hogy ajánlattevő  teljes körűen tájékozódott az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a 
fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó 
olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. A 
tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik elérhetővé (Kbt. 54. § (1) bekezdés). 

6./ Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek, valamennyi közös ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10 
százalékát meghaladóan igénybe venni kívánt alvállalkozók, valamint az erőforrást nyújtó szervezetek esetében az 
alábbi iratokat: 

a) a cég képviseletére, cégjegyzésre jogosultak, valamint az ajánlatban a dokumentumokat aláíró személy aláírási 
címpéldánya 

b) Ajánlattevő nyilatkozni köteles, hogy a cégadatokra vonatkozó esetlegesen el nem bírált változásbejegyzés van-e 
folyamatban. Amennyiben igen, úgy köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az  
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.  
 
7./ Az igazolások formája: A Kbt. 36. § (3) bekezdés alapján az ajánlatban minden dokumentumot egyszerű 
másolatban elegendő benyújtani. 

8./ Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Idegen nyelvű 
dokumentumot, igazolást le kell fordítani. A fordítás tartalmi helyességéért ajánlattevő felel. 

9./ Hiánypótlás: ajánlatkérő a Kbt. 67. § - ban foglaltak szerint biztosítja. 

10./A közbeszerzési eljárás nyertese: az az ajánlattevő, aki az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban 
meghatározott feltételeknek megfelelnek és a felhívás IV.2.1. pontban meghatározott értékelési szempont alapján a 
legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. 

11./ Helyszíni bejárás: 2012.06.26.   10:00 óra, 

       Helyszín: 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 78. (kivitelezési hely) 

12./ Az ajánlattevőnek az ajánlati árat - a felolvasólapon - nettó HUF/hó + ÁFA összegben kell meghatároznia. 

15./ A szerződés megkötésének tervezett időpontja:  
A szerződéskötés tervezett időpontja: Az írásbeli összegezés megküldését követő 11. nap 11.00 óra. 
Amennyiben ez nem munkanap, az azt követő első munkanapon.  

 
A jelen eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 
CVIII. törvény előírásai az irányadóak. 

 
V.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA:   2012/06/21 (év/hó/nap) 

 


