
  
AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA  

  
   

  
Építési beruházás [x]  

Árubeszerzés [ ]  

Szolgáltatás [ ]  

Építési koncesszió [ ]   

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki 
  
A hirdetmény kézhezvételének 
dátuma____________________ 

Azonosító 
kód_______________________________________ 

Szolgáltatási 
koncesszió 

[ ]  
  

  
I.  SZAKASZ:  AJÁNLATKÉR İ 

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

Hivatalos név: 
Lukácsháza Község Önkormányzata  

Postai cím: 
Szombathelyi u. 2.  

Város/Község  
Lukácsháza  

Postai irányítószám: 
9724  

Ország: 
Magyarország  

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett: 
Virág János polgármester  

Telefon: 
+36-94-568-063  

E-mail:  
onklhaza@gpinet.hu  

Fax: 
+36-94-568-061  

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkérı általános címe (URL): 
 
A felhasználói oldal címe (URL): 

  
További információk a következı címen szerezhetık be:  
  [ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

[x] Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.I mellékletet 
A dokumentáció a következı címen szerezhetı be:  
  [x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

[ ] Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 
Az ajánlatokat a következı címre kell benyújtani: 
  [x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

[ ] Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 



  

I.2.) AZ AJÁNLATKÉR İ TÍPUSA 

  

Központi szintő [ ]  Közszolgáltató [ ]  

Regionális/helyi szintő [x]  
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont] 
[ ]  

Közjogi szervezet [ ]  
Egyéb [ ]  

Egyéb (nevezze meg):  

  
I.3.) AZ AJÁNLATKÉR İ TEVÉKENYSÉGI KÖRE  

I.3.1) A KBT. VI.  FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉR İK ESETÉN 

  

[x] Általános közszolgáltatások  [ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

[ ] Védelem  [ ] Szociális védelem 

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

[ ] Környezetvédelem  [ ] Oktatás 

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

[ ] Egészségügy   

  
  
I.3.2) A KBT. VII.  FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉR İK ESETÉN 

  

[ ] Víz  

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]  

[ ] Villamos energia  

[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont]  

[ ] Gáz- és hıenergia termelése, szállítása és 
elosztása  

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]  

[ ] Földgáz és kıolaj feltárása és 
kitermelése  

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]  

[ ] Szén és más szilárd tüzelıanyagok feltárása és 
kitermelése  

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]  

[ ] Vasúti szolgáltatások  

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]  

[ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz 
szolgáltatások  

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont] 

[ ] Repülıtéri tevékenység  

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]  

[ ] Kikötıi tevékenységek  [ ] Postai szolgáltatások  



[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]  [Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]  

  
 
I. 4.) Az ajánlatkérı más ajánlatkérık nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? igen 

[ ] nem [x]  
  

II. SZAKASZ: A SZERZ İDÉS TÁRGYA  

II.1)  MEGHATÁROZÁS   

        

II.1.1 ) Az ajánlatkérı által a szerzıdéshez rendelt elnevezés  

Lukácsháza, Varga Ottó utcai útépítés, csapadékvíz elvezetés, vízellátás és 
szennyvízelvezetés kivitelezése  

II.1.2) A szerzıdés típusa, valamint a teljesítés helye  
( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, 
amelyik leginkább megfelel a szerzıdés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)  

a) [x] Építési beruházás  b) [ ] Árubeszerzés  c) [ ] Szolgáltatás  

[x] Kivitelezés 

[ ] Tervezés és kivitelezés 

[ ] Kivitelezés, bármilyen 
eszközzel, módon, az ajánlatkérı 
által meghatározott 
követelményeknek megfelelıen 

  
[ ] Építési koncesszió 

[ ] Adásvétel 

[ ] Lízing 

[ ] Bérlet 

[ ] Részletvétel 

[ ] Ezek 
kombinációja/Egyéb 

 
Szolgáltatási kategória  

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

  

  

[ ] Szolgáltatási 
koncesszió  

 

A teljesítés helye 

9724 Lukácsháza, Varga Ottó utca, 
224/5 hrsz. közút  

NUTS-kód HU222  

A teljesítés helye  

NUTS-kód  

A teljesítés helye  

NUTS-kód  

II.1.3) A hirdetmény a következık valamelyikére irányul  

Közbeszerzés megvalósítása [x] Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása [ ]  

Keretmegállapodás megkötése [ ]  

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)  



Keretmegállapodás több ajánlattevıvel [ ]  

A tervezett keretmegállapodás résztvevıinek 
keretszáma VAGY, adott esetben, maximális 
létszáma  

Keretmegállapodás egy 
ajánlattevıvel [ ]  

A keretmegállapodás idıtartama: Idıtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban:  

A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes idıtartama alatt (csak 
számokkal és pénznem):  

A keretmegállapodás alapján megkötendı szerzıdések értéke és gyakorisága (amennyire 
lehetséges):  

II.1.5) A szerzıdés meghatározása/tárgya  

Lukácsháza község belterületén a Kiscsömötei úthoz csatlakozó 224/5 hrsz-ú, a helyi 
úthálózat részét képezı önkormányzati közút és járda kiépítése, az utca vízellátása és 
szennyvízelvezetése vállalkozási szerzıdés keretében.  

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

  Fı szójegyzék   Kiegészítı szójegyzék (adott esetben) 

Fı tárgy 45000000-7     
 

II.1.7) Részekre történı ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk 
megadásához a B. mellékletbıl szükség szerint több példány használható) igen [ ] nem [x]  

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

egy részre [ ]  egy vagy több részre [ ]  valamennyi részre [ ]  

II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen [ ] nem [x]  

II.  2) SZERZİDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR  

 

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

Útépítés 217 m hosszan, a hozzá kapcsolódó járdaépítés, csapadékvíz elvezetés, vízellátás 
és szennyvízelvezetés. A vállalkozónak kell biztosítani a leletmentéshez kapcsolódó gépi 
munkát is.  

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen [ ] nem [ ]  

Igen válasz esetén a vételi jog leírása:  

Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:  
hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva) 
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között  

Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlıdı jellegő 
szerzıdések esetében kérjük feltüntetni a további szerzıdések tervezett idejét:  



hónapokban: vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva) 

  

  

  

  

II.3)  A SZERZİDÉS IDİTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS , A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE  

 
Az idıtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)  
VAGY: kezdés (év/hó/nap)  
ÉS/VAGY 
befejezés 2011/10/14 (év/hó/nap)  

  

III. SZAKASZ  : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓ K   

III.1)  A SZERZİDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK   

 

III.1.1) A szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)  

A teljesítésre vonatkozó késedelmi kötbér, melynek napi mértéke a nettó szerzıdéses 
összeg 5 % -a.  

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

Az ajánlatkérıként szerzıdı fél az ajánlattevınek a szerzıdésben meghatározott módon és 
tartalommal való, mőszaki ellenıri teljesítésigazolással bizonyított teljesítésétıl számított 
30 napon belül az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti a Kbt. 305. §-a szerint. Elıleg 
igénybevételére nincs lehetıség. Részszámla benyújtására 1 alkalommal van lehetıség, 50 
%-os készültségi foknál a mőszaki ellenır teljesítésigazolása alapján. 
Ajánlatkérı elıteljesítést elfogad.  

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

Nem követelmény  

III.1.4) Vonatkoznak-e a szerzıdés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott 
esetben) igen [ ] nem [x]  
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása  

III.2) R ÉSZVÉTELI FELTÉTELEK   

   



III.2.1) Az ajánlattevı személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve 
a szakmai és cégnyilvántartásokba történı bejegyzésre vonatkozó elıírásokat is  

Az ajánlatkérı által elıírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevı, alvállalkozó vagy erıforrást nyújtó szervezet, akivel 
szemben a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. tv. (a továbbiakban: Kbt.) 60. § (1) 
bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.  
Az eljárásban nem lehet ajánlattevı, alvállalkozó vagy erıforrást nyújtó szervezet, akivel 
szemben a Kbt. 61. § (1) a-d) bekezdésben foglalt kizáró ok fennáll.  
Az ajánlatkérı az eljárásból kizárja az olyan ajánlattevıt, akivel szemben, illetıleg akinek a 
Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pont szerinti alvállalkozójával szemben, vagy a számára 
erıforrást nyújtó szervezettel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-b) pontjaiban foglalt 
kizáró okok bármelyike fennáll. 
A Kbt. 249. § (3) bekezdése szerint a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevınek (a 
közös ajánlattevık mindegyikének), a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pont szerinti 
alvállalkozónak, valamint az ajánlattevı részére a szerzıdés teljesítéséhez erıforrást nyújtó 
szervezetnek nyilatkoznia kell. A nyilatkozatoknak az ajánlattételi határidıt megelızı 30 
napnál nem régebbi keltezésőnek kell lenniük.  

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság   

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges 
adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

1. Az ajánlattétel napjától számított 60 
napnál nem régebbi nyilatkozat az 
ajánlattevı és a Kbt. 71. § (1) 
bekezdésének b) pontja szerinti 
alvállalkozó számlavezetı 
pénzintézet(ei)tıl a cégkivonatban 
szereplı valamennyi pénzforgalmi 
jelzıszám tekintetében az alábbi 
információkkal, 
- mióta vezeti az ügyfél bankszámláját, 
- a folyószámlán a legfeljebb az ajánlati 
felhívás feladásától visszaszámított kettı 
évben elıfordult-e 30 napot meghaladó 
sorban álló tétel. 
 
2. Az elmúlt három lezárt üzleti évre 
vonatkozó, a számviteli jogszabályok 
szerinti beszámoló részét képezı 
mérleg(ek) és eredmény-kimutatás(ok) 
másolatát (feltéve, hogy az ajánlattevı/ a 
közbeszerzés értékének 10%-át 
meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozó(k) letelepedése 
szerinti ország joga elıírja a beszámoló 
közzétételét), amennyiben az ajánlattevı/ 
a közbeszerzés értékének 10%-át 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

Alkalmatlan az ajánlattevı és a Kbt. 71. § (1) 
bekezdésének b) pontja szerinti alvállalkozó a 
teljesítésre: 
1. Ha a pénzintézeti nyilatkozat(ok) szerint 
folyószámláján az ajánlati felhívás feladásától 
visszaszámított kettı évben összességében 30 
napot meghaladó sorban álló tétel volt. (önálló 
megfelelés) 
 
2. Az utolsó három(2008, 2009,2010) lezárt 
üzleti év valamelyikében a mérleg szerinti 
eredménye negatív. (önálló megfelelés)  
3.Alkalmatlan az ajánlattevı (közös 
ajánlattevı) és a közbeszerzés 10%-át 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozó, ha nem rendelkeznek az elmúlt 
lezárt kettı üzleti évben összesen nettó 30 
millió Ft közbeszerzés tárgya szerinti 
tevékenységbıl származó forgalommal. /közös 
megfelelés/. 
Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevık 
alkalmasságát ajánlatkérı a Kbt. 69. § (5) 
bekezdése szerint vizsgálja.  



meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozó(k) letelepedése 
szerinti ország nem írja elı a közzétételét, 
akkor az ajánlattevınek, és a 
közbeszerzés értékének 10%-át 
meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozó(k)nak, könyvvizsgáló 
által ellenjegyzett nyilatkozatát.  
3.Nyilatkozat az elmúlt kettı lezárt üzleti 
évre vonatkozóan és a közbeszerzés 
tárgya szerinti forgalomról. (A Kbt. 66. § 
(1) bekezdés c.) pontja)  

III.2.3) M őszaki, illetve szakmai alkalmasság   

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges 
adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

1. A Kbt. 67. § (2) bekezdés a) pontja 
alapján a Kbt. 68. § (2) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelıen az ajánlattevı 
2008-2010. évekbıl a legjelentısebb 
építési beruházásainak ismertetése. 
2. a szerzıdésszerő teljesítéshez 
rendelkezésre álló munkagépek, 
berendezések bemutatása (darabszám 
mőszaki paraméter megjelölésével) 
3. az ajánlattevı vezetı 
tisztségviselıjének, valamint a 
teljesítésben részt vevı felelıs mőszaki 
vezetıinek végzettségét, képzettségét és 
gyakorlati idejét. Kérjük becsatolni a 
felelıs mőszaki vezetı hatósági 
bejegyzését. 
4. Nyilatkozat a 2010. évre vonatkozó 
átlagos statisztikai létszámról.  

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

Alkalmas az ajánlattevı és a Kbt. 71. § (1) 
bekezdésének b) pontja szerinti alvállalkozó: 
 
1. ha bemutat 2008 - 2010. évekbıl összesen 3 
db a közbeszerzés tárgya szerinti építési 
munkát, melynek szerzıdés szerinti értéke 
egyenként meghaladta a nettó 20.000.000,- Ft-
ot építési-felújítási referencia végzésében.  
 
2. ha a szerzıdésszerő teljesítéshez bemutat a 
tárgyi munka elvégzéséhez minimálisan 
szükséges mőszaki és technikai felszereltséget:  
2 db 6-15 tonnás henger (1db gumis, 1db 
vibrációs) 
2 db min. 10 m3 szállítójármő 
1 db 6 m maximális kotrásmélységú árokásó- 
rakodógép 
1db autogréder 
(együttes megfelelés).  
 
3. ha rendelkezik szerzıdés teljesítésére 1 fı 
legalább küzépfokú végzettségü vezetı 
tisztségviselıvel, 1 fı mélyépítési felelıs 
mőszaki vezetıi "B" kategóriával rendelkezı 
mőszaki vezetıvel, akinek gyakorlati ideje 
legalább 5 év. (együttes megfelelés) 
 
4. ha 2010. évben az átlagos statisztikai 
létszáma minimum 10 fı, melybıl legalább 8 
fı fizikai alkalmazott.  

III.2.4) Fenntartott szerzıdések  



A szerzıdés védett foglalkoztatók számára fenntartott igen [ ] nem [x]  

  

A szerzıdés a Kbt. 253. § szerint fenntartott igen [ ] nem [x]  

  
III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZ İDÉSEKRE VONATKOZÓ 

KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK   
  
 

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e 
kötve? igen [ ] nem [ ]  

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történı hivatkozás:  

  

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA   

   
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti 

Tárgyalás nélküli [x]    

Tárgyalásos [ ]    

IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti 

Tárgyalás nélküli [ ]    

Tárgyalásos [ ]    

IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK   

    

IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelıt jelölje meg)  

A legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás [ ]  

VAGY 

Az összességében legelınyösebb ajánlat az alábbiak szerint [x]  

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

  Részszempont Súlyszám 

1. Ajánlati ár (nettó) (Ft) 6 

2. Vállalt jótállási idı (év) (maximum 5 év) 2 

3. Vállalt elıteljesítési idı (nap) 2 
 



IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? igen [ ] nem [x]  

Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésrıl (ha szükséges) 

  

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK   

 

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

IV.3.2) Az adott szerzıdésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen [ ] 
nem [x]  

Igen válasz esetén 

Elızetes összesített tájékoztató [ ] Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény [ ]  

Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)  

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

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) [ ]  

Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)  

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

  

  
 

IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)  

A dokumentáció beszerzésének határideje  
Dátum: 2011/06/06 (év/hó/nap ) Idıpont: 09:00  

Kell-e fizetni a dokumentációért? igen [x] nem [ ]  

Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 50000 Pénznem: HUF  

A fizetés feltételei és módja: 

A fizetés feltételei és módja: a dokumentáció árát az ajánlattételi felhívás közzétételének 
napjától az ajánlattevı az alábbi címen rendelkezésre álló házipénztárban fizetheti be: 9724 
Lukácsháza, Szombathelyi u. 2. Lukácsháza Község Önkormányzata, vagy az alábbi 
bankszámlára utalhatja át: 11747051-15421838-00000000  

IV.3.4) Az ajánlattételi határidı  
Dátum: 2011/06/06 (év/hó/nap) Idıpont: 09:00  



IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések 
benyújthatók  

HU  

Egyéb:  

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

-ig (év /hó/nap ) 
VAGY hónap(ok)ban: vagy napokban: 60 (az ajánlattételi határidı lejártától számítva) 

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei  

Dátum: 2011/06/06 (év/hó/nap) Idıpont: 09:00  

Helyszín : Körjegyzıség Lukácsháza, 9724 Lukácsháza, Szombathelyi u. 2.  

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek  

Kbt. 80. § (2) bekezdése szerint  

  

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍT İ INFORMÁCIÓK   

 

V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLİDİ JELLEGŐ-E? (adott esetben) igen [ ] nem [x]  

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 

V.2) A SZERZİDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS /VAGY 

PROGRAMMAL KAPCSOLATOS ?  
igen [ ] nem [x]  

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

V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK  (adott esetben)  

V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett idıpontja: 

2011. június 15. 09.00  

V.3.2) A szerzıdéskötés tervezett idıpontja: 

2011. június 27.  

V.3. 3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérı által elıírt alapvetı 
szabályai, az elsı tárgyalás idıpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)  

V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel 
feltétele? (adott esetben)  

igen [x] nem [ ]  

V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további 



információk: (adott esetben)  

A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. Közös 
ajánlattétel esetében egy dokumentáció megvásárlása elegendı. Ajánlatonként legalább egy 
Ajánlattevınek, vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozónak meg kell vásárolnia. A dokumentáció ellenértékének 
visszakövetelésére – a Kbt. 54. § (10) bekezdésében foglalt eseteket kivéve – nincs 
lehetıség. A dokumentáció másra nem ruházható át, és nem tehetı közzé. 
A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Lukácsháza Község Önkormányzata a 
dokumentációt 9724 Lukácsháza, Szombathelyi u. 2. szám alatt munkanapokon 09.00-
11.30 óra, az ajánlattétel napján 08.00-09.00 óra között adja át, a dokumentáció 
ellenértékének befizetését (átutalását) igazoló bizonylat bemutatását, vagy másolatának a 
faxszámra történı megküldését követıen. A dokumentáció elektronikus küldésére is van 
lehetıség a befizetést követıen, ebben az esetben az elérhetıségi adatokat (e-mail cím) 
kérjük a fenti fax számra megküldeni.  

V.3.5.1) Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja 
esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során 
adható pontszám alsó és felsı határa:  

1-10  

V.3.5.2) Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja 
esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérı megadja az 
V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: 

A pontok számítása az arányosítás módszerével történik, amikor a legelınyösebb ajánlati 
tartalmi elem kapja a lehetséges maximális pontszámot (a felsı ponthatár), a pontskála alsó 
pontját pedig a leggyengébb ajánlat jelenti és a további ajánlatok a maximális és minimális 
ajánlati értékek különbségéhez viszonyítva kapnak pontot.  

V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek elıírt igazolási módja a minısített 
ajánlattevık hivatalos jegyzékébe történı felvétel feltételét képezı minısítési 
szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e?  

igen [x] nem [ ]  

V.7) Egyéb információk: 

7.1.) Az Ajánlatkérı a hiánypótlást teljes körben biztosítja, a Kbt. 83. §-a szerint.  
7.2.) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. Az 
ajánlat készítésével és benyújtásával kapcsolatos költségeket az Ajánlattevı viseli. 
7.3.) A Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja alapján az Ajánlattevı csatolja a cégszerően aláírt 
nyilatkozatát arról, hogy a benyújtott igazolásokon túl további pénzintézetnél nem vezet 
számlát. 
7.4.) Meg kell jelölni az ajánlatban az Ajánlattevı által a szerzıdés teljesítéséhez a Kbt. 71. 
§ (1) bekezdésében foglalt szervezeteket. 
7.5.) Az Ajánlattevınek csatolnia kell a 30 napnál nem régebbi cégkivonatát (vállalkozói 
igazolványát), továbbá a cégjegyzésre jogosultak aláírási címpéldányát. 
7.6.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot. 
7.7.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevı nyilatkozatát arról, hogy a 2004. évi 
XXXIV. törvény alapján milyen vállalkozásnak minısül (mikro-, kis-, vagy 
középvállalkozásnak). Közös ajánlat esetén a közös ajánlattevıknek külön-külön kell 
nyilatkozniuk. 
7.8.) A Kbt. 306. § (2) bekezdésének megfelelıen az ajánlattevıként szerzıdı fél köteles 



megfelelı felelısségbiztosítási szerzıdést kötni. Az ajánlathoz csatolni kell az esetlegesen 
meglévı felelısségbiztosítási kötvény másolatát, vagy nyilatkozni kell arra vonatkozóan, 
hogy az Ajánlattevı nyertessége esetén a szerzıdéskötésig a felelısségbiztosítást megköti. 
7.9.) Az Ajánlattevınek ajánlatához csatolnia kell az aláírt szerzıdés tervezetét és a 
szerzıdéses feltételek elfogadásáról szóló nyilatkozatát. 
7.10.) Ajánlattevınek nyilatkozni kell az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény 
(Art.) 36/A. §-a szerinti felelısségi szabályokról. 
7.11.) Amennyiben a nyertes Ajánlattevı visszalép, Ajánlatkérı a második helyezett 
ajánlattevıvel köt szerzıdést, ha azt az összegzésben megnevezte. 
7.12.) Közös ajánlattétel esetén az ajánlat részeként be kell nyújtani az Ajánlattevıknek a 
közös ajánlattal összefüggı megállapodásukat, melynek tartalmaznia kell nyilatkozatukat 
arról, hogy a szerzıdés szerinti teljesítésért egyetemleges kötelezettséget és felelısséget 
vállalnak, a teljesítésben való részvételük arányát, feladatoknak az Ajánlattevık közötti 
megosztását, továbbá a képviselı ajánlattevı megjelölését és a képviseletre vonatkozó 
teljes jogú meghatalmazást. 
7.13.) Az Ajánlattevı köteles minden, a kivitelezéshez szükséges munkát szerepeltetni az 
ajánlatában. Köteles a mőszaki tervek, a helyszín és a költségvetési kiírás közötti 
felülvizsgálatot elvégezni. Pótmunka igény nem nyújtható be. Az ajánlati összeget úgy kell 
meghatározni, hogy azok a szerzıdés érvényességi idején belül változatlanok maradjanak. 
A megadott ajánlati árnak tartalmaznia kell valamennyi, a vállalkozási tevékenységgel 
összefüggı költséget, járulékot és díjat. 
7.14.) A felelıs mőszaki vezetınek nyilatkoznia kell a rendelkezésre állásról, amennyiben 
nem az Ajánlattevı vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe 
venni kívánt alvállalkozó alkalmazottja (személyi állományi létszámába tartozik).  
7.15.) A dokumentációban elıírt illetve az azzal egyenértékő anyagok és szerkezetek 
megfelelıségét, egyenértékőségét mőszaki tanúsítvánnyal igazolni kell.  
7.16.) Az ajánlatokat zárt csomagolásban, cégszerően aláírva 3 példányban (1 eredeti, 2 
másolat) minden, tartalommal rendelkezı oldal folyamatos sorszámozásával és a 
cégjegyzésre jogosult kézjegyével, számozott tartalomjegyzékkel ellátva kell benyújtani. A 
csomagolásra rá kell írni: „Ajánlat a Lukácsháza, Varga Ottó utcai útépítés, csapadékvíz 
elvezetés, vízellátás és szennyvízelvezetés kivitelezésére" és „Határidı elıtt nem bontható 
fel!” A benyújtott példányok borítólapján fel kell tüntetni az „eredeti” és a „másolat” 
feliratot, az Ajánlattevı nevét, székhelyét, a kapcsolattartásra kijelölt személy nevét, 
telefon-és telefaxszámát, e-mail címét. Amennyiben az „eredeti” és a „másolat” között 
eltérés van, az „eredeti” példány az irányadó. A postán feladott ajánlatot Ajánlatkérı csak 
akkor tekinti határidın belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi 
határidıig sor kerül. 
7.17.)Ajánlatkérı a Kbt. 55. § (3) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevık figyelmét, 
hogy azok tájékozódjanak a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó 
olyan kötelezettségekrıl, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerzıdés teljesítése során 
meg kell felelni. Ajánlatkérı a Kbt. 55. § (4) bekezdés rendelkezése szerint a 
dokumentációban megadja azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét 
(elérhetıségét), amelyektıl az ajánlattevı megfelelı tájékoztatást kaphat. A Kbt. 72. §-a 
értelmében az ajánlattevı az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy az ajánlattétel 
során figyelembe vette-e a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre, valamint az 
akadálymentesítésre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket.  
7.18.) A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 
közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) elıírásai szerint kell eljárni.  
7.19.) Az ajánlatot teljes terjedelemben elektronikus adathordozón is be kell nyújtani. 
7.20.) Az Ajánlattevınek ajánlata költségvetési kiírásában meg kell jelölnie, hogy a 



teljesítésben közremőködı alvállalkozók mely munkatételeket fogják kivitelezni.  
7.21.) Ajánlatkérı felhívja a figyelmet, hogy az ellenszolgáltatást a Kbt. 305. § (3) 
bekezdésében rögzített szabályok szerint teljesíti, ennek tudomásul vételérıl Ajánlattevı 
nyilatkozni köteles.  
7.22.) Ajánlatkérı 2011. május 31-én 09.00 órakor helyszíni bejárást (találkozó 
Lukácsháza, Varga Ottó u. és a Kiscsömötei u. keresztezıdése) tart, a dokumentációt 
megvásárló Ajánlattevık részére.  

  
  
 
V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA : 2011/05/14 (év/hó/nap)  

A. MELLÉKLET   

TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK 

I)  TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZ İ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON 

SZEREZHETİK BE   

Hivatalos név: 
Gerbex Kft.  

Postai cím: 
Kodály Zoltán u. 7.  

Város/Község  
Szombathely  

Postai irányítószám: 
9700  

Ország: 
HU  

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett: 
Dr. Unger István  

Telefon: 
94/508-186  

E-mail:  
gerbex.kft@t-online.hu  

Fax: 
94/508-187  

Internetcím (URL):  www.gerbex.hu  

  
  
II)  CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK , AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ BESZEREZHET İ  

Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város/Község  Postai irányítószám: Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett: 

Telefon: 

E-mail:  Fax: 

Internetcím (URL):   



  
  
III)  CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK , AHOVÁ AZ AJÁNLATOKAT KELL BENYÚJTANI  

Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város/Község  Postai irányítószám: Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett: 

Telefon: 

E-mail:  Fax: 

Internetcím (URL):   

  

 
 


