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Kivonat 
a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2012. május 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 

49/2012. (V. 24.) KT. sz. határozata 

 

A Képviselő-testület  

 

Egyetért azzal, hogy Az ÉAOP-3.1.3-A-11-2011-0002 azonosító számú „Kerékpárút 

hálózat fejlesztése Bocskaikertben” című pályázat kivitelezésére vonatkozó 

Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás ajánlattételi felhívás 2012. május 24-i 

határidővel a Közbeszerzési Értesítőben feladásra kerüljön. 

 

Felelős: Szőllős Sándor polgármester 

Határidő: 2012. május 24. 

 

 

 

Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 

ajánlattételi felhívása 

A tárgyalásos eljárás jogcíme: Kbt. 121. § (7) bekezdése 

 

 

[X] Építési beruházás 

[ ] Árubeszerzés 

[ ] Szolgáltatás megrendelés 

[ ] Építési koncesszió 

[ ] Szolgáltatási koncesszió 

 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) 

Hivatalos név: 
Bocskaikert Község Önkormányzat 

Postai cím: 
Poroszlay u. 20.      

Város/Község  Postai irányítószám: Ország: 
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Bocskaikert  4241 Magyarország  

Kapcsolattartási pont(ok): 

Szaniszló Tamás Polgármesteri Hivatal jegyzője, Bocskaikert Polgármesteri 

Hivatal, 4241 Bocskaikert, Poroszlay u. 20., polgármesteri iroda 

Címzett: 

Szőllős Sándor polgármester 

Telefon: 
52/583-452 

E-mail: 

jegyzo@bocskaikert.hu 

Fax: 
52/583-451 

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 

[ X] Regionális/helyi szintű 
[ ] 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 

[ ] Közrend és biztonság  [ ] Szabadidő, kultúra és vallás 

mailto:jegyzo@bocskaikert.hu
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[ ] Környezetvédelem  [ ] Oktatás 

[ ] Gazdasági és pénzügyek [ ] Egyéb (nevezze meg):  

[ ] Egészségügy   

I.3.2) KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐK 

  

[ ] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása 

és elosztása  

[ ] Vasúti szolgáltatások 

[ ] Villamos energia [ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és 

autóbusz szolgáltatások  

[ ] Földgáz és kőolaj feltárása és 

kitermelése 

[ ] Kikötői tevékenységek 

[ ] Szén és más szilárd tüzelőanyag 

feltárása és kitermelése 

[ ] Repülőtéri tevékenységek 

[ ] Víz [ ] Egyéb (nevezze meg):  

[ ] Postai szolgáltatások    

  

 

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: 

Gyalogos-és kerékpárút kivitelezése Bocskaikertben. 

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye 

(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik 
leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának) 

[ X ] Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [ ] Szolgáltatás 
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megrendelés  

[X] Kivitelezés 

[ ] Tervezés és kivitelezés 

[ ] Kivitelezés, bármilyen eszközzel, 

módon, az ajánlatkérő által 

meghatározott követelményeknek 

megfelelően 

  

[ ] Építési koncesszió 

[ ] 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:  

4241 Bocskaikert, 0159/46, 0159/47, 0159/48, 0159/49, 0165/66, 0165/68, 0165/69, 0165/70.. hrsz. 

ingatlanokat érintően, a Debrecen-Bocskaikert határ – Bocskaikert település belterületi határ 

között a 0+000 km – 1+683 km szelvények mentén. 
 

NUTS-kód:  HU321 

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 

összértéke(csak számokkal) 

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:  

VAGY: 

és között Pénznem:  

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

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya 

Gyalogos-és kerékpárút kivitelezése Bocskaikertben az ÉAOP-3.1.3/A-11-2011-0002. 

számú, „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” című pályázat kapcsán vállalkozási 
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szerződés keretében. 

 

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

45233162-2 

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) 

Vállalkozási szerződés keretében gyalogos-és kerékpárút kivitelezése Bocskaikertben az 

ÉAOP-3.1.3/A-11-2011-0002. számú, „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” című 

pályázat kapcsán, az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint. 

 

A tervezett kerékpárút építés a Debrecen-Bocskaikert határ – Bocskaikert település 

belterületi határ között a 0+000 km – 1+683 km szelvények mentén kerül megvalósításra.  

A tervezett kerékpáros létesítmény „C” hálózati szerepű út, tervezési sebessége a 

kerékpárút esetében (0+000 - 1+389,82) vt>20 km/h, az elválasztott rendszerű gyalog- és 

kerékpárút esetében (1+389,82 – 1+682,92) vt≤20 km/h.  
 

A fenti munka átalánydíjas elszámolású. A részletes specifikációt az ajánlati dokumentáció 

tartalmazza. Ahol az ajánlattételi felhívás vagy a rendelkezésre bocsátott közbeszerzési 

műszaki leírás – ide értve az árazatlan költségvetési kiírást is – bárhol konkrét típusra, 

gyártmányra utal, az kizárólag a beszerzés tárgyának egyértelműsítése érdekében történt, 

azokkal Ajánlatkérő egyenértékű megajánlásokat elfogad.  

 (adott esetben, csak számokkal) 

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:  

VAGY: 

és között Pénznem:  

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

Vételi jog (opció): [ ] igen [ ] nem  
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(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 [ ] 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) 

  

 II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE 

 

A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: 55 (a szerződés megkötésétől számítva)  

VAGY:  

Kezdés (év/hó/nap) 

Befejezés (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) 

Késedelmi kötbér: Késedelmi kötbér, amelyet Ajánlatkérő a szerződésben kikötött 

teljesítési határidők vonatkozásában beálló késedelem esetén érvényesít. Késedelmes 

teljesítés esetén a kötbér mértéke 50 000 Ft/nap. 

Ajánlatkérő kiköti, hogy ha a késedelmes napok száma eléri a 30 naptári napot, úgy a 

megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, amelynek gyakorlása esetén a meghiúsulási 

kötbér kerül érvényesítésre. 

Meghiúsulási kötbér: Az ajánlati dokumentációban meghatározott, kivitelezési 

munkálatokra vonatkozó szerződéses feltételek nem teljesítése esetén nyertesként szerződő 

Fél meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, az alábbiak szerint:  

A meghiúsulási kötbért ajánlatkérő abban az esetben érvényesít, ha a nyertes ajánlattevő 

olyan okból, amelyért felelős nem teljesít. A kötbér alapja a nettó ajánlati ár. A kötbér 

mértéke 30 %. 

 

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

jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben) 

Fő finanszírozási és fizetési feltételek a részben saját forrásból, részben Európai Uniós támogatásból 

megvalósuló feladatok kapcsán: 
Ajánlatkérő előleget nem fizet, résszámlázásra nincs lehetőség. A végszámla benyújtásának feltétele 

a lezárt műszaki átadás átvételi eljárás és a teljesítés igazolás Ajánlatkérő képviselője és a 
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Ajánlatkérő műszaki ellenőre által történő aláírása.  

Az igazolt teljesítés ellenszolgáltatásának kifizetése a Kbt. 130.§-131.§, a 306/2011. (XII.23.) 

Korm. rendelet 12.§-14.§ szerint valamit a  2007-2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési 

Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások 

felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet szerint 

történik, szállítói finanszírozással.  

Amennyiben ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Kbt. 130. § 

(3) bekezdésétől eltérően a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§-a alkalmazandó a kifizetés 

teljesítése során. 

A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még: 

 - Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, különösen, de nem kizárólagosan 

annak 36/A. §-a 

- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 

Kormányrendelet 

- A 2007-2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális 

Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási 

szabályairól szóló 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet 

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve 

jogi személy: (adott esetben) 

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:  

Kizáró okok: 

- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság 

igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében, 

valamint a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott kizáró okok valamelyike 

fenn áll.  

- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § 

(2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll. 

Megkövetelt igazolási mód:  

- Az ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 56. (1) bekezdése – kivétel Kbt. 56. § (1) bekezdés 

k) pont kc) alpont – és a Kbt. 56. § (2) bekezdése, valamint a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) 

pontjai szerinti kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt. 122. § (1) bekezdése alapján 

nyilatkoznia kell. 
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- Ajánlattevőnek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjára vonatkozóan a 

közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 

közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) 

Kormányrendelet (továbbiakban: VHR 310) 2. § i) pont ib) alpontja szerinti tartalmú 

nyilatkozatot kell benyújtania, ill. nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a 

VHR 310 4. § f) pont fc) alpontja szerinti tartalmú nyilatkozatot kell benyújtani. 

- Alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő 

(más szervezet) vonatkozásában a Kbt. 56. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok fenn 

nem állásáról az ajánlattevő a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles 

benyújtani a VHR 310. 10. §-a alapján. 

- Alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő 

(más szervezet) vonatkozásában a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban foglalt kizáró 

okok kapcsán az ajánlattevő választása szerint a VHR 310. 10. § a) vagy b) pontja szerinti 

igazolást kell benyújtani, azaz: 

- ajánlattevő saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) 

bekezdés a)-d) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa 

alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) 

bekezdés a)-d) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá (ld. VHR 310. 10. § a) pont) VAGY 

- csatolja az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát – a meg nem jelölt 

alvállalkozók esetén a VHR 310. 10. § a) pont szerinti nyilatkozat mellett -, valamint az 

alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát arról, hogy a szervezet 

nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá.  

A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő 

benyújtani. 

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

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok 

és a megkövetelt igazolási mód: 

(P1) Az alkalmassági 

minimumkövetelményt Ajánlattevő a VHR 

310 14.§ (1) bekezdés a) pontja alapján 

valamennyi számlavezető pénzügyi 

intézményétől származó nyilatkozat 

benyújtásával igazolja, attól függően, hogy 

az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor 

kezdte meg a tevékenységét, amennyiben 

ezek az adatok rendelkezésre állnak, 

legalább az alábbi tartalommal:  

- valamennyi általa vezetett számla száma, 

- mióta vezeti a bankszámlá(ka)t 

- a bankszámlá(ko)n a felhívás 

megküldésének napját megelőző utolsó 12 

hónapban volt-e 30 napot meghaladó sorban 

állás. 

A meghatározott alkalmassági 

minimumkövetelmények esetén a Kbt. 55. § 

(4) – (6) bekezdésében rögzítettek is 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

 

 (P1) A Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pontja 

alapján alkalmatlan az ajánlattevő, 

amennyiben bármely számlavezető 

pénzügyi intézményi számláján a felhívás 

megküldésének napját megelőző utolsó 12 

hónapban 30 napot meghaladó sorban állás 

volt. 
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megfelelően alkalmazandók, ill. a Kbt. 55. § 

(5) és (6) bekezdésében meghatározott 

dokumentum(ok), nyilatkozat(ok) is 

csatolandóak. 

 

Az alkalmasság igazolására szolgáló 

valamennyi dokumentumot egyszerű 

másolatban is elegendő benyújtani. 

A pénzügyi alkalmassági követelmények 

fentiek szerinti igazolási módjai helyett 

Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. 

rendelet 14. § (8) bekezdésében 

foglaltakra tekintettel valamennyi 

pénzügyi-gazdasági alkalmassági 

követelmény esetében elfogadja az 

ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, 

hogy megfelel az Ajánlatkérő által előírt 

pénzügyi-gazdasági alkalmassági 

követelményeknek. 

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben) 
  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok 

és a megkövetelt igazolási mód: 

M1. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 

15. § (1) bekezdés a) pontja alapján 

Ajánlattevő köteles ajánlatába becsatolni az 

ajánlattételi felhívás megküldésének (a 

felhívás megküldésének napját lásd. a 

felhívás V.5 pontja) napját visszafelé 

számított 60 hónapban teljesített, 

legjelentősebb referenciamunkáinak 

ismertetését, legalább a teljesítés helye és 

ideje, a szerződést kötő másik fél 

megnevezése, a szállítás tárgya, az 

ellenszolgáltatás összege, továbbá a 

teljesítés előírásoknak és a szerződésnek 

való megfelelőségére vonatkozó nyilatkozat 

megjelölésével. 

A referenciát a 310/2011. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 16. § (5) bekezdésében előírt 

módon kell igazolni! 

M2. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 

15.§ (2) bekezdés e) pontja alapján mutassa 

be felelős műszaki vezetőjét szakmai 

önéletrajza egyszerű másolatának, 

végzettséget igazoló okiratának és azon 

érvényes határozat egyszerű másolatának 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

 

M1. Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben 

nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás 

megküldésének (a felhívás megküldésének 

napját lásd. a felhívás V.5 pontja) napját 

visszafelé számított 60 hónapban befejezett, 

azaz műszaki átadás-átvétellel lezárt, 

összesen minimum nettó 50 millió Ft értékű, 

kerékpárút és/vagy gyalogosút építésére 

vonatkozó referenciával.   

 

 

 

 

 

M2. Alkalmatlan az ajánlattevő, 

amennyiben nem rendelkezik a teljesítésbe 

bevonni kívánt alábbi szakemberrel: 

• legalább 1 fő, a 244/2006. (XII.5.) 

Kormányrendelet 1. számú melléklete 
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benyújtásával, mely szerint felelős műszaki 

vezetőként nyilvántartásba vették, vagy a 

nyilvántartásba vételt meghosszabbították, 

amennyiben ezt a területileg illetékes 

Kamara bárki által nyilvánosan és 

ingyenesen elérhető honlapja nem 

tartalmazza.  

Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá a 

szakember kifejezett nyilatkozatát, hogy az 

ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre 

áll és közreműködik a teljesítésben az 

ajánlatban szereplő beosztásban, és nincs 

más olyan kötelezettsége a jelzett 

időszak(ok)ra vonatkozóan, amely a 

szerződés teljesítésében való munkavégzését 

bármilyen szempontból akadályozná.  

A meghatározott alkalmassági 

minimumkövetelmények esetén a Kbt. 55. § 

(4) – (6) bekezdésében rögzítettek is 

megfelelően alkalmazandók, ill. a Kbt. 55. § 

(5) és (6) bekezdésében meghatározott 

dokumentum(ok), nyilatkozat(ok) is 

csatolandóak. 

 

A műszaki alkalmassági követelmények 

fentiek szerinti igazolási módjai helyett 

Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. 

rendelet 17. § (6) bekezdésében 

foglaltakra tekintettel valamennyi 

műszaki-szakmai alkalmassági 

követelmény esetében elfogadja az 

ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, 

hogy megfelel az Ajánlatkérő által előírt 

műszaki-szakmai alkalmassági 

követelményeknek.  

szerinti MV-KÉ/A kategóriás, felsőfokú 

végzettségű, felelős műszaki vezetővel, aki 

a szerződés teljesítésében részt vesz. 

 

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  

III. 3) SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSÉRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ 

KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK 

  

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk 

A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve [ ] igen [ ] 

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

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek 

A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő 

személyek nevét és képzettségét 

[ ] igen [] nem  

  

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1)AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA 

  

IV.1.1) Az eljárás fajtája 

Klasszikus ajánlatkérők Közszolgáltató ajánlatkérők 

A Kbt. Második Részében meghatározott 

szabályok szerinti eljárás az alábbiak 

szerint: 

A Kbt. Második Részében meghatározott 

szabályok szerinti eljárás az alábbiak 

szerint: 

[ ] Nyílt  

[ ] Meghívásos  

[ ] Gyorsított meghívásos, alkalmazásának 

indokolása:  

[ ] Versenypárbeszéd 

[ ] Hirdetmény közzétételével induló 

tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:  

[ ] Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának 

indokolása:  

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első 

részében nyílt 

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első 

részében meghívásos 

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első 

részében hirdetménnyel induló tárgyalásos 

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első 

részében hirdetmény nélküli tárgyalásos 

[ ] Nyílt 

[ ] Meghívásos 

[ ] Hirdetmény közzétételével induló 

tárgyalásos 

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első 

részében nyílt 

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első 

részében meghívásos 

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első 

részében hirdetménnyel induló tárgyalásos 

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első 

részében hirdetmény nélküli tárgyalásos 

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy 

keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) 

A gazdasági szereplők tervezett száma  

VAGY: 
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Tervezett minimum és (adott esetben)maximális létszáma  

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:  

IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd 

során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) 

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a 

megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát: [ ] igen [ ] nem  

IV. 2)ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK  

    

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

[x] A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 

VAGY 

[ ] Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján  

 

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 

Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni [ ] igen [x] nem  

(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)  
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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: 2012/05/31 (év/hó/nap )Időpont: 12.00 óra  

A dokumentációért fizetni kell [ ] igen [X ] nem  

(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: - Pénznem: - 

A fizetés feltételei és módja: - 

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő  

Dátum: 2012/05/31 (év/hó/nap )Időpont: 12.00 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):  

[ X] Egyéb: magyar 

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

-ig(év /hó/nap ) 

VAGY 

Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (a tárgyalás befejezésétől számítva) 

IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések 

felbontásának feltételei  

Dátum: 2012/05/31 (év/hó/nap )Időpont: 12.00 óra  

Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek [ X] igen [ ] 

nem  

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

Helyszín: Bocskaikert Polgármesteri Hivatal, 4241 Bocskaikert, Poroszlay u. 20., 

polgármesteri iroda. 

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek a Kbt. 62. § (2) bekezdésében foglaltak 
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alapján. 

  

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:  

ÉAOP-3.1.3/A-11-2011-0002. számú, „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” című 

pályázat 

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) 

Ajánlatkérő a Kbt. 121.§ (1) bekezdés b) pontja alapján, a Kbt. második részében 

meghatározott szabályok szerint jár el, a Kbt. 122.§-ban meghatározott eltérésekkel. 

a) Az Ajánlatkérő a Kbt. 98. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő Ajánlattevőket 

hívja fel tárgyalásra. 

b) A tárgyalás időpontja: 2012. június 4., 12.00 óra. Helyszín: Bocskaikert Polgármesteri 

Hivatal, 4241 Bocskaikert, Poroszlay u. 20., polgármesteri iroda.   

c) A tárgyaláson kizárólag Ajánlatkérő képviselői illetve a nevében / megbízása alatt eljáró 

személyek, (együttesen: Ajánlatkérő), valamint az Ajánlattevő képviselői vehetnek részt. 

d) Ajánlattevőnek csak azon képviselője vehet részt, illetve tárgyalhat a tárgyaláson, aki 

igazolja személyazonosságát, továbbá kifejezetten a tárgyaláson való képviseletről szóló, 

írásos meghatalmazással rendelkezik.  

Fenti okiratok hiányában Ajánlatkérő úgy tekinti, mintha Ajánlattevő nem képviseltetné 

magát a tárgyaláson. 

Tárgyalási jogkör nélkül jelen lehetnek Ajánlattevő részéről olyan személyek is, akik a fenti 

okiratok egyikével sem rendelkeznek, de a tárgyalási jogkörrel bíró képviselő hozzájárul 

jelenlétükhöz. 



15 

 

 

e) Ajánlatkérő lehetőség szerint egyfordulós tárgyalást tart. 

f) A tárgyalást az Ajánlatkérő az Ajánlattevőkkel együttesen folytatja le. 

g) A tárgyalásról  jegyzőkönyv készül. A Kbt. 92. § (4) bekezdése alapján a jegyzőkönyvet 

az Ajánlattevőnek a tárgyalás befejezését követő 2 munkanapon belül alá kell írnia. 

h) Ajánlattevő nem köteles a tárgyaláson részt venni.  

i) A tárgyalás befejezésével ajánlati kötöttség jön létre. Az ajánlati kötöttség időtartama 60 

nap. 

j) Ajánlatkérő a teljesítési határidő és a finanszírozási feltételek tekintetében teszi lehetővé 

a tárgyalást, egyéb elemekről - beleértve az ajánlati ár mértékét is - nem lehet tárgyalni.    

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 dokumentáció átvehető az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától, az ajánlattételi 

határidő lejártáig, munkanapokon 9:00-14:00 óra között, valamint az ajánlattételi határidő 

lejártának napján 9-12:00-ig. A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. 

Amennyiben a dokumentáció megküldését kérik, az ajánlatkérő a Kbt. 50. § (3) 

bekezdésében foglaltak szerint jár el. 

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. pont P1. és III.2.3. pont M1., M2. jelű alkalmassági követelmények.  

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

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

V.4) Egyéb információk: 

1. Az ajánlatkérő a Kbt. 67.§ szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.  

2. Az eljárás eredményéről az ajánlatkérő a Kbt. 65.§ (1) bekezdése alapján legkésőbb az 

ajánlati kötöttségi határidő lejártát megelőző napon az eljárás eredményéről szóló 

összegezés megküldésével írásban tájékoztatja az ajánlattevőket, figyelemmel a Kbt. 123. § 

(9) bekezdésében foglaltakra.  

3. A Kbt. 124. § (5) bekezdése szerint a nyertes ajánlattevő és – amennyiben második 

legkedvezőbb ajánlattevőként megjelölésre kerül, úgy – a második legkedvezőbb 
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ajánlattevő ajánlati kötöttsége további 60 nappal meghosszabbodik. A szerződés 

megkötésére ezen időszakon belül, de az írásbeli összegezés megküldését követő 10. napot 

követően kerül sor. 

4. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő - közös ajánlattétel esetén valamennyi 

ajánlattevő -, ill. a Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, továbbá adott 

esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő aláírási címpéldányát, 

vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintájának másolatát 

egyszerű másolatban (ajánlatkérő kizárólag azon személyek aláírási címpéldányát, aláírási-

mintáját kéri benyújtani, akik az ajánlatban kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesznek, vagy 

mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, 

akik az ajánlatban meghatalmazottként írnak alá). Ajánlatkérő cégkivonat benyújtását nem 

kéri, a cégkivonatot ajánlatkérő vizsgálja elektronikus, hatósági, ingyenes nyilvántartásból 

(www.e-cegjegyzek.hu). Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van 

folyamatban, ajánlattevőnek ajánlatához ugyanakkor csatolnia kell a cégbírósághoz 

benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által 

megküldött igazolást [=ún. „e-tértivevény”-t és az „Informatikai vizsgálat eredménye” 

elnevezésű dokumentumok 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a 

„Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példányát (mellékletek 

nélkül)]. 

5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevőnek a Kbt. 40. § (1) a), b) pontja szerinti 

nyilatkozatát, nemleges tartalommal is. 

6. Az Ajánlattevőnek ajánlatában meg kell jelölnie azt a szervezetet vagy személyt, akinek 

a kapacitására az alkalmassági követelményeknek megfelelés végett támaszkodik, valamint 

meg kell jelölnie azon alkalmassági követelményt, melyet ezen szervezettel vagy 

személlyel igazol. 

7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdése szerint 

nyilatkozatát, az ott meghatározott tartalommal. Közös ajánlattétel esetén ezen 

nyilatkozatban minden közös ajánlattevőt fel kell tüntetni, és a nyilatkozatot minden közös 

ajánlattevőnek cégszerűen alá kell írni. 

8. Közös ajánlattevők kötelesek az ajánlatban megjelölni a nevükben eljárni jogosult 

képviselőt a Kbt. 25.§ (2) bekezdése szerint, valamint a nevükben tett valamennyi 

nyilatkozaton fel kell tüntetni minden közös ajánlattevők megjelölését (Kbt. 25. § (3) 

bekezdés). Kötelesek emellett nyilatkozatot csatolni arról, hogy a szerződés teljesítéséért 

egyetemleges kötelezettséget és felelősséget vállalnak. 

9. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 26. §-a szerint ha egy gazdasági 

szereplő a közbeszerzés értékének 25%-át meghaladó mértékben fog közvetlenül részt 

venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az 

ajánlatban közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. 

10. Az Ajánlatkérő az ajánlattevők valamennyi pénzügyi-gazdasági, illetve műszaki-

szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez 

képest szigorúbban határozta meg. 

cdp://1/A0600005.TV/
http://www.e-cegjegyzek.hu/
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11. Az ajánlatokat három példányban, egy eredeti, valamint az eredetivel mindenben 

egyező két másolati példányban kell benyújtani zárt csomagolásban, magyar nyelven. A 

papír alapú példányokat lapozhatóan kell bekötni. A példányokon fel kell tüntetni az 

„Eredeti” vagy a „Másolat” megjelölést. Az ajánlat oldalait folyamatos oldalszámozással 

kell ellátni, és az ajánlathoz tételes oldalszámozásra hivatkozó tartalomjegyzéket kell 

csatolni. A csomagolásra jól olvashatóan kérjük felírni: „Gyalogos-és kerékpárút 

kivitelezése Bocskaikertben - közbeszerzési ajánlat - ajánlattételi határidő előtt nem 

bontható fel!” Az ajánlatot kompletten egy példányban (az ajánlat papíralapú „eredeti” 

példányához csatolva) elektronikus adathordozón (CD, vagy DVD) pdf vagy azzal 

egyenértékű, tovább nem módosítható, olvasható formátumban is be kell nyújtani. 

12. Az idegen nyelvű iratok magyar nyelvű ajánlattevő általi felelős fordításban 

csatolandók. A lefordított anyagot a cég nevében aláírásra jogosult személynek alá kell 

írnia és a következő megjegyzéssel kell ellátnia: „A magyar nyelvű fordítások tartalmukban 

és értelmükben teljes egészében megegyeznek az idegen nyelvű eredeti iratok tartalmával.” 

13. A Kbt. 36.§ (3) bekezdés alapján az ajánlatba csatolandó dokumentumok – ha 

jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújthatóak. Ajánlatkérő 

azonban előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, 

amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen: 

bankgarancia vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat). 

14. Az ajánlatot elkészítésénél és jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a 

közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. évi törvény rendelkezései irányadók. 

15. Irányadó idő: A felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő 

magyarországi helyi idő szerint értendő. 

16. Kbt. és Ptk. alkalmazása: A felhívásban és a dokumentációban a „Kbt.” rövidítés alatt a 

közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény értendő. A felhívásban nem szabályozott 

kérdések vonatkozásában a Kbt. rendelkezései az irányadók. A közbeszerzési eljárás során 

megkötött szerződésekre egyebekben az 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

(továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 

17. Az ajánlattétellel kapcsolatosan felmerülő költségek Ajánlattevőt terhelik. 

18. Az ajánlat összeállításánál az eljárást megindító felhívásban és az ajánlatkérő által 

összeállított dokumentációban, továbbá - az ezekben nem szabályozottak vonatkozásában - 

a 2011. évi CVIII. törvényben foglaltak szerint kell eljárni. 

19. Amennyiben az ajánlattevő a felhívás III.2.2.) és/vagy III.2.3) pontjában előírt 

alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet kapacitásaira támaszkodva kíván 

megfelelni (=alkalmassági igazolásában résztvevő gazdasági szereplő; ld. Kbt. 55. § (5) és 

(6) bekezdés), úgy az ajánlatban meg kell jelölni ezt a szervezetet és meg kell jelölni az 

eljárást megindító felhívás azon vonatkozó pontját, melynek igazolása érdekében az 

ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitást rendelkezésre 

bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolnia az 

alkalmassági feltételeknek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a 

szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 
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teljesítésének időtartama alatt. Jelen pont kapcsán a Kbt. 55. § (6) bekezdésében foglaltak is 

alkalmazandók. 

20. Ajánlattevő köteles ajánlatában nyilatkozni arról, hogy valamennyi pénzforgalmi 

számláról becsatolta a pénzügyi-gazdasági alkalmasság igazolására előírt banki 

nyilatkozato(ka)t és eze(ke)n kívül más pénzintézet(ek)nél további számlát nem vezet. 

Amennyiben ajánlattevő él a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (8) bekezdésében 

foglalt lehetőséggel, úgy ezen nyilatkozat becsatolása nem szükséges. 

21. Az ajánlatot elkészítésénél és jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a 

közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. évi törvény rendelkezései irányadók. 

22. Ajánlatkérő a Kbt. 94.§ (3) bekezdés b) pontjába foglalt rendelkezés alapján hirdetmény 

nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat. 

23. Felelősségbiztosítás: Ajánlatkérő a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet bekezdése 

alapján a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő 

rendelkezzen a beruházás teljes nettó értékére vonatkozóan érvényes építés biztosítási 

szerződéssel, valamint harmadik személyekkel szembeni felelősség biztosítással, melynek 

kárérték limitje legalább 5 millió Ft/káresemény és legalább 10 millió Ft/időszak Az 

ajánlathoz csatolni kell vagy a már meglévő, a fentieknek megfelelő érvényes biztosítási 

kötvény egyszerű másolatát azon szándéknyilatkozattal kiegészítve, hogy hogy nyertesség 

esetén a meglévő felelősségbiztosítási kötvényét a beruházás teljes nettó értékére kiterjeszti 

vagy amennyiben az ajánlattevő az ajánlattételi időpontjában még nem rendelkezik, akkor 

az ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot, arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő 

nyertessége esetén a megkövetelt felelősségbiztosítást vele megköti.  

 

24. Az ajánlatkérő a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlattevő 

tájékozódjon 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. Az ajánlatkérő a dokumentációban adja meg 

azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az 

ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat.  

 

 

V.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA: 2012/05/24   (év/hó/nap) 

 

A. MELLÉKLET  

További címek és kapcsolattartási pontok 

I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be  

Hivatalos név: 
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Postai cím: 

Város/Község  Postai irányítószám: Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 

Címzett: 

Telefon: 

E-mail: Fax: 

Internetcím (URL):  

II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok 

beszerezhetők (adott esetben)  

Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város/Község  Postai irányítószám: Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 

Címzett: 

Telefon: 

E-mail: Fax: 

Internetcím (URL):  

III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket 

kell benyújtani 

Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város/Község  Postai irányítószám: Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 

Címzett: 

Telefon: 

E-mail: Fax: 

Internetcím (URL):  

  

IV) A MÁSIK AJÁNLATKÉRŐ CÍMEI, AMELY NEVÉBEN AZ AJÁNLATKÉRŐ A BESZERZÉST 

VÉGZI 

Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város/Község  Postai irányítószám: Ország: 
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--------------- (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható) --

-------------  

 

 

Bocskaikert, 2012. május 25. 

 

 

A kivonat hiteléül: 

 

     

Gonda Lajosné 

jegyzőkönyvvezető 

 


