
3. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez  

 
 KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja 
 

 
 

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 
 

A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás 
 

 
X Építési beruházás 
� Árubeszerzés 
� Szolgáltatásmegrendelés 
� Építési koncesszió 
� Szolgáltatási koncesszió 

 
 

 

 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

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

Hivatalos név: Szeghalom Város Önkormányzata 
 
Postai cím: Szabadság tér 4-8. 
 
Város/Község: Szeghalom 
 

Postai 
irányítószám: 
5520 

Ország: HU 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett: Macsári József polgármester 

Telefon: 66/371-611 

E-mail: hivatal@szeghalom.hu 
 

Fax: 66/371-623 

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

X 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:  

mailto:hivatal@szeghalom.hu
http://www.szeghalom.hu/


  A fent említett kapcsolattartási pont(ok) 
X Egyéb ( töltse ki az A.II mellékletet) 

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: 
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok) 

X 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  

 Általános közszolgáltatások   Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

 Honvédelem                                           Szociális védelem 

 Közrend és biztonság   Szabadidő, kultúra és vallás 

 Környezetvédelem   Oktatás 

 Gazdasági és pénzügyek 
X Egyéb (nevezze meg): önkormányzati 
feladatok 

 Egészségügy  

 
 

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében 
 
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést:             igen  Xnem  
(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 szerz�déshez rendelt elnevezés: 

„Érmellék I. és II. zug útépítés és a Fáy utcai óvodánál parkoló építése ”  

II.1.2) A szerz�dés 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     

Szolgáltatási kategória száma:    
�� 

Kivitelezés 

Tervezés és kivitelezés 

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

 
Építési koncesszió 

X 

 

 

 

 

Adásvétel 

Lízing 

Bérlet 

Részletvétel 

Ezek kombinációja 

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

 

Szolgáltatási koncesszió        

A teljesítés helye: Szeghalom Város belterülete 

NUTS-kód                    HU332 

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) 
vonatkozó információk 

X A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul  

II.1.5) A szerz�dés meghatározása/tárgya 

Érmelléken 2 zug utca útépítés és a Fáy utcai óvodánál 8+1 állásos parkoló építése 

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott 
esetben) 

Fő tárgy 
45200000-9  

 
További 
tárgy(ak) 
 

  

II.1.7) Részekre történ� ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk 
megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)                                   
X igen    nem  

Az ajánlatok benyújthatók egy vagy minkét részre is. 

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

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)                    igen      Xnem  

 



II.2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG  

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

 
1. rész: Érmellék I., II. zug útépítés 
 
Érmellék I. zug hossz: 165 fm, szélesség: 3m 
kiemelt szegély építés 175 fm. 
Érmellék II. zug  hossz: 129 fm, szélesség: 3 m 
kiemelt szegély építés 14 fm 
 
 
2. rész: Fáy úti óvodánál parkoló építés 
 
8+1 állásos parkoló építése  
kiemelt szegély építés 35 m 
süllyesztett szegély építés 26 m 
kerti szegély építés 67 m 
térburkolat készítés 4 cm vastag betonburkoló kőből 85 m2 
térburkolat készítés 8 cm vastag betonburkoló kőből 118 m2 

 
 
Becsült érték áfa nélkül:  16.7 millió Pénznem:  HUF 

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

Vételi jog (opció): X nem  

 

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben) 

A szerződés meghosszabbítható: X nem 

 

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE 

Befejezés: 2012/10/30. 

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK  

III.1) A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK  

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

Késedelmi vagy meghiúsulási kötbér az alábbiak szerint: 

Késedelmi kötbér mértéke: 1 % / nap (max: 20 nap), alapja a teljes, ÁFA nélkül számított nettó 
vállalkozási díj, maximuma a kötbéralap 20 %-a. 

A szerződés ajánlattevőnek felróható meghiúsulása esetén az ajánlatkérő a teljes, ÁFA nélkül 
számított nettó vállalkozói díj 20 %-át jogosult meghiúsulás címén követelni. 
Jótállás: a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásától számított 36 hónap, mely alatt az 



ajánlattevő garanciális kötelezettségként köteles a korlátlan, igény és szükség szerinti 
rendelkezésre állni. 

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

Ajánlatkérő az ellenértéket az igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenében, a számla 
kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással teljesíti a Kbt. 130. § (1)-(6) bekezdései és 
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §-a szerint, a dokumentáció részét 
képező szerződéstervezetben rögzítetteknek megfelelően. Az ajánlatkérő előleget nem fizet. Az 
ajánlatkérő saját forrásból biztosítja a kivitelezés pénzügyi fedezetét.  
 

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

Ajánlatkérő a közös ajánlatot tevő nyertesek esetén nem követeli meg gazdasági társaság 
létrehozását, de a közös ajánlatot csak akkor fogadja el, ha az ajánlattevők kifejezetten (írásbeli 
nyilatkozatban) elismerik közös vállalkozásuk szerződésszegéssel okozott károkért, valamint a 
harmadik személynek okozott károkért fennálló egyetemleges felelősségét, és teljes jogkörű 
közös képviselőt hatalmaznak meg. 
Az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők által kötött, és valamennyi 
közös ajánlatot tevő által cégszerűen aláírt megállapodást, amely tartalmazza az egyetemleges 
felelősségvállalásra vonatkozó, kötelező érvényű nyilatkozatot, a közös ajánlattevők közötti 
tételes feladatmegosztást, illetve a közös képviselő meghatalmazását.  
 

III.1.4) Egyéb különleges feltételek  (adott esetben)   igen    Xnem  
(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, aki a Kbt. 56. § (1) – (2) bekezdéseiben megfogalmazott 
kizáró okok hatálya alá tartozik. 

A Kbt. 122. § (1) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek csak 
nyilatkoznia kell, valamint az 56. § (1) kc) pont vonatkozásában a 310/2011. (XII.23.) Korm. r. 
2. § ib) pontjában meghatározottak szerint kell eljárni. 

Az Ajánlattevőnek a Kbt. 58. § (3) bekezdése [310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. §] szerint 
nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) 
bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának 
igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdésében foglalt kizáró 
okok hatálya alá. 



A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell 
arról [310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. §, 2. § i) pont ib) alpont], hogy olyan társaságnak 
minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén 
jegyeznek; ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. 
törvény 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó 
lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani, amennyiben a 
pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen, az ajánlattevő 
erre vonatkozó nyilatkozatát kell csatolni.  
 

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

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok 
és a megkövetelt igazolási mód: 

P.1. A hirdetmény feladását megelőző kettő lezárt 
üzleti évre (2010., 2011.) vonatkozó - a 
számviteli jogszabályok szerinti –beszámolójának 
egyszerű másolata, kiegészítő melléklettel, 
amennyiben a beszámoló a céginformációs 
szolgálat honlapján megismerhető, úgy a 
beszámoló csatolása az ajánlatba nem szükséges 
310/2011. (XII. 23) Korm. rendelet 14. § b) 
pontja szerint. Amennyiben az ajánlattevő az 
elmúlt 2 éven belül alakult, úgy az 
adatszolgáltatásra csak az alakulásra 
visszamenőleg köteles. 
 
P.2. Az ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell 
az előző két év (2011. és 2010.) közbeszerzés 
tárgya szerinti kivitelezésből származó - általános 
forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről 
(évenként megbontva) szóló nyilatkozatát, attól 
függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, 
illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben 
ezek az adatok rendelkezésre állnak [Kbt. 55. § 
(1) bekezdés d) pontja és a 310/2011. (XII.23.) 
Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja 
szerint]. Amennyiben az ajánlattevő az elmúlt 2 
éven belül alakult, úgy az adatszolgáltatásra csak 
az alakulásra visszamenőleg köteles. 
 
 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
 

P.1: Az ajánlattevőnek a hirdetmény 
feladását megelőző kettő lezárt üzleti évre 
vonatkozó mérleg szerinti eredménye 
mindkét évben negatív.  
 
P.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a 
közbeszerzés tárgya szerinti mélyépítési 
tevékenységből származó nettó árbevétele 
az előző két év (2011., 2010.) egyikében 
sem éri el a közbeszerzés becsült értékét 
(attól függően, hogy melyik részre tesznek 
ajánlatot)  
 

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

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok 
és a megkövetelt igazolási mód: 

Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez 
szükséges műszaki illetőleg szakmai 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
 

M.1. Az ajánlattevő alkalmatlan, ha nem 
rendelkezik a vizsgált időszakban (az elmúlt 



alkalmassága igazolására az alábbi 
dokumentumokat kell becsatolnia: 
 
M.1. Az eljárást megindító felhívás feladásától 
visszafelé számított megelőző (3) három év 
legjelentősebb - közbeszerzés tárgya szerinti - 
mélyépítési beruházásainak ismertetését [a Kbt. 
55. § (1) bekezdés a) pontja és a 310/2011. 
(XII.23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés a) 
pontja alapján], az alkalmassági 
minimumkövetelményeknek megfelelően 
részletezett tartalommal, a 310/2011. (XII.23.) 
Korm. rendelet 16. § (5) bekezdés szerinti 
nyilatkozat, vagy igazolás csatolása útján. 
 
A nyilatkozatnak, illetve igazolásnak tartalmaznia 
kell legalább: 
- a szerződést kötő másik fél megnevezését és 
kapcsolattartója elérhetőségét,  
- a szerződés tárgyát, 
- a mennyiségi adatokat, 
- a teljesítés idejét és helyét,  
- a szerződésszerű teljesítésre történő utalást. 
 
M.2. Az ajánlattevő igazolja alkalmasságát 
azoknak a szakembereknek a megnevezésével, 
képzettségük, szakmai tapasztalatuk 
ismertetésével, akiket ajánlattevő be kíván vonni 
a teljesítésbe /310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 
15. § (2) bekezdésének e) pontja alapján/ 
A szakembert meg kell nevezni, csatolni kell 
aláírt szakmai önéletrajzát (melyben meg kell 
jelölni a rendelkezésre állás jogcímét), 
képzettsége, végzettsége, szakmai gyakorlata 
igazolásait, továbbá amennyiben az internetről 
elérhető releváns adat, úgy a felelős 
műszaki/tervezői névjegyzékbe vételi határozatot 
nem kell csatolni, amennyiben az internetről nem 
érhető el releváns adat, úgy a felelős 
műszaki/tervezői névjegyzékbe vételi határozatot 
csatolni kell. 

3 évben) az adott rész becsült értéket elérő 
értékű beszerzés tárgya szerinti mélyépítési 
referenciával. 
 

M.2 Alkalmatlan az ajánlattevő, 
amennyiben nem rendelkezik legalább az 
alább meghatározott végzettséggel, 
képzettséggel, jogosultsággal és szakmai 
gyakorlattal rendelkező szakemberekkel: 

- legalább 1 fő felsőfokú szakképesítéssel és 
3 éves műszaki gyakorlattal rendelkező 
felelős műszaki vezetővel, (FMV-KÉ/A) 
- nem rendelkezik legalább 1 fő 
nehézgépkezelői szakképesítéssel 
rendelkező szakemberrel, ill. legalább 5 fő 
segédmunkással 
 

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 MEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE 
VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK 

 



III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk 

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

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   

Kbt. 122. §. (7) a) szerinti hirdetmény nélküli 
tárgyalásos eljárás 

 

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy 
keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) 

A gazdasági szereplők tervezett száma 4 db 

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   Xnem          

 

IV. 2) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK  

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

X A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás  

 

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 

Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni       igen    Xnem  

 



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  

 

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

 

A dokumentáció beszerzésének határideje  

Dátum: 2012/07/26 Időpont: 10.00 óra 

A dokumentációért fizetni kell                                                 X nem  
 

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő  

Dátum:  2012/07/26 (év/hó/nap) Időpont: 10.00 óra 

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

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

X Magyar 

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

60 nap  (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

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

Dátum: 2012/07/26 (év/hó/nap) Időpont: 10.00 óra 

Hely : Helyszín : 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 13. II. em. 223. 

Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek X igen  

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

A Kbt. 62. § (2) szerinti személyek 

 



V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK  

V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTL�D�  JELLEGÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK (adott 
esetben)                                       A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen      Xnem  

 

V.2) EURÓPAI UNIÓS ALAPOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 
 
A SZERZ�DÉS EURÓPAI UNIÓS ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY 

PROGRAMMAL KAPCSOLATOS 
 

Xnem 

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)   

A tárgyalás időpontja: 2012. augusztus 3. 9 óra  

A tárgyalás helye: 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 47. sz. tárgyaló 

A tárgyalás egy fordulóban kerül lefolytatásra. Az ajánlattevők a tárgyalás során egymást 
követően kerülnek meghallgatásra. Az eljáráson az ajánlatkérő Közbeszerzési Bizottsága és 
felkért külső szakértő vesz részt. A tárgyalás levezetésére a Közbeszerzési Bizottság elnöke 
jogosult.  
A tárgyaláson a jelenlévő ajánlattevő az ár vonatkozásában módosíthatja ajánlatát. A tárgyalás 
során az értékelésre kerülő ajánlati elemet (árat) csak az ajánlatkérő számára kedvezőbb módon 
lehet módosítani. 
A tárgyalásról az elhangzottak lényegét tartalmazó jegyzőkönyv kerül felvételre, melyet minden, 
a tárgyaláson részt vevő ajánlattevőnek alá kell írnia, és mely legkésőbb 2 munkanapon belül 
megküldésre kerül. 
A tárgyalás eredményes befejezésével a felek között ajánlati kötöttség jön létre. 
A tárgyaláson ajánlattevő törvényes képviselőjének, vagy az általa meghatalmazott személynek 
kell részt vennie. Ajánlattevő képviselőjének személyazonosságát fényképes személyazonosító 
irattal igazolnia kell. Ha az ajánlattevő a tárgyaláson nem jelenik meg, vagy a képviseleti 
jogosultságot az ajánlattevő képviselője a tárgyalás kezdő időpontjában nem tudja igazolni, 
akkor ajánlatkérő az ajánlattevő benyújtott ajánlatát veszi figyelembe az elbírálás során. 
Az ajánlatkérő által módosított ajánlat elfogadása esetén a tárgyalás befejezésre kerül, és ezt 
követően az ajánlattevő dönt az eljárás nyerteséről. Az eredményhirdetést követően 
szerződéskötésre is sor kerül. 
A tárgyalásra egyebekben a Kbt. előírásai vonatkoznak. 
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)  

Az ajánlatkérő térítésmentesen és teljes terjedelmében a felhívás mellékleteként – illetve külön 
kérésre elektronikus úton - bocsátja a dokumentációt az ajánlattevők rendelkezésére. 
A dokumentáció másra nem ruházható át, nyilvánosságra nem hozható és nem publikálható.  



 

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              

    igen     X 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:    

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   Xnem 

V.4) Egyéb információk: 

1) Az ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 67. § alapján az összes ajánlattevő számára, azonos 
feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 
2) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 40. § (1) a-b) pontjai, a 58. § (3) bekezdése szerinti és a 
Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdése szerinti ajánlattevői nyilatkozatokat. 
3) A szerződéskötés tervezett időpontja: Az eljárás eredményéről szóló összegezés 
megküldésének napját követő 11. napon. Amennyiben ez a nap nem munkanap, úgy az azt 
követő első munkanapon.  
4) A cégszerűség és a képviseleti jog ellenőrzése érdekében az ajánlatban benyújtandó az 
ajánlattevő / az igénybe venni kívánt alvállalkozója / erőforrást, kapacitást nyújtó szervezete az 
ajánlatban aláíró (cégjegyzésre jogosult) cégképviselők aláírási címpéldánya vagy aláírás-
mintája, továbbá az ajánlat meghatalmazott általi aláírása esetén a vonatkozó jogszabályoknak 
megfelelő meghatalmazás. 
5) Az ajánlatokat 1 eredeti és az eredetivel mindenben megegyező 2 másolati példányban kell 
elkészíteni és egy nagy lezárt borítékban/ csomagban kell benyújtani. Az ajánlatok egyes 
példányai közötti esetleges eltérések estén az ajánlatkérő az eredeti példány tartalmát tekinti 
mérvadónak. A csomagoláson fel kell tüntetni: „1. rész: Érmelléken 2 zug utca építése”, vagy 
„2. rész: Fáy utcai óvodánál parkoló építése”, valamint hogy „Közbeszerzési ajánlat, az 
ajánlattételi határidőig nem bontható fel!”. 
Az ajánlatokat, tartalomjegyzékkel ellátva, gépelve, nyomtatva vagy olvasható kézírással 
kitöltve, összefűzve (pl. tűzés, spirálozás, kötés) kell benyújtani. Az ajánlatot folyamatos 
számozással kell ellátni (csak az adatot tartalmazó oldalakat vagy minden oldalt folyamatosan), 
amely alapján a tartalomjegyzékben az iratok helye egyértelműen azonosítható. 
6) Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a 
következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köti meg a 
szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 
7) A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., valamint a vonatkozó végrehajtási 
rendeletei előírásai az irányadók. Az ajánlatokra vonatkozó további formai követelmények, 
valamint egyéb információk a dokumentációban találhatók.  
8.) Az Ajánlatkérő 2012. Július 10. napján 10 órai, kezdettel helyszíni szemlét hirdet meg. 



Találkozás a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában. (5520 Szeghalom Szabadság tér 4-8 II/.47.) 
Külön meghívó nem kerül kiküldésre 
 

 

V.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK ID�PONTJA: 2012/07/04 (év/hó/nap) 



A. melléklet 

TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK 

I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZ� CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON 

SZEREZHET�K BE 
Hivatalos név:Dr. Kállai Sándor 
Postai cím: Kinizsi u. 13. 
Város/Község: Békéscsaba Postai irányítószám: 5600  Ország: HU 
Kapcsolattartási pont(ok):  
Címzett: Dr. Kállai Sándor 

Telefon: 66/444-568 

E-mail: drkallaisandor@gmail.com Fax: 66/444-568 
II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ BESZEREZHETŐ  

Hivatalos név:Dr. Kállai Sándor 
Postai cím: Kinizsi u. 13. 
Város/Község: Békéscsaba Postai irányítószám: 5600  Ország: HU 
Kapcsolattartási pont(ok):  
Címzett: Dr. Kállai Sándor 

Telefon: 66/444-568 

E-mail: drkallaisandor@gmail.com Fax: 66/444-568 
III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVÁ AZ AJÁNLATOKAT KELL BENYÚJTANI 

Hivatalos név:Dr. Kállai Sándor 
Postai cím: Kinizsi u. 13. 
Város/Község: Békéscsaba Postai irányítószám: 5600  Ország: HU 
Kapcsolattartási pont(ok):  
Címzett: Dr. Kállai Sándor 

Telefon: 66/444-568 

E-mail: drkallaisandor@gmail.com Fax: 66/444-568 
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:drkallaisandor@gmail.com
mailto:drkallaisandor@gmail.com
mailto:drkallaisandor@gmail.com


 
 

B. MELLÉKLET 

RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 
A RÉSZ SZÁMA: 1. ELNEVEZÉS: Érmelléken 2 zug utca építése 

1) RÖVID MEGHATÁROZÁS:  

 

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott 
esetben) 

Fő tárgy 
45200000-9 

 

 

 
 
 
 
További tárgy(ak) 
 

  

3) MENNYISÉG  

1. Érmellék I., II. zug útépítés 
 
Érmellék I. zug hossz: 165 fm, szélesség: 3m 
kiemelt szegély építés 175 fm. 
Érmellék II. zug  hossz: 129 fm, szélesség: 3 m 
kiemelt szegély építés 14 fm 
 

Becsült érték áfa nélkül: 12,1 Millió Ft 

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMÁRA VAGY  KEZDETÉRE/BEFEJEZÉSÉRE VONATKOZÓ 

KÜLÖNBÖZŐ IDŐPONTOK FELTÜNTETÉSE (adott esetben) 
 
Befejezés: 2012/10/30 

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A RÉSZEKRŐL 

 

 

 

 

 



 

B. MELLÉKLET 

RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 
A RÉSZ SZÁMA: 2.   ELNEVEZÉS:  Fáy utcai óvodánál parkoló építése  

1) RÖVID MEGHATÁROZÁS: Fáy utcai óvoda előtt 9 állásos parkoló kiépítése  

 

 

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott 
esetben) 

Fő tárgy 
45200000-9 

 

 

 
További tárgy(ak) 
 

  

3) MENNYISÉG  

 
2. Fáy úti óvodánál parkoló építés 
 
8+1 állásos parkoló építése  
kiemelt szegély építés 35 m 
süllyeszettt szegély építés 26 m 
kerti szegély építés 67 m 
térburkolat készítés 4 cm vastag betonburkoló kőből 85 m2 
térburkolat készítés 8 cm vastag betonburkoló kőből 118 m2 
 

 Becsült érték áfa nélkül: 4,6 Millió Ft 

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMÁRA VAGY  KEZDETÉRE/BEFEJEZÉSÉRE VONATKOZÓ 

KÜLÖNBÖZŐ IDŐPONTOK FELTÜNTETÉSE (adott esetben) 
 
Befejezés: 2012/10/30 

 

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A RÉSZEKRŐL 
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