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A Közbeszerzések Tanácsa 
(Szerkesztőbizottsága) tölti ki 

 
A hirdetmény kézhezvételének 
dátuma____________________ 
Azonosító 
kód____________________________________
___ 

 
 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

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

Hivatalos név: 
Hejőbába Község Önkormányzata 
Postai cím: 
Fő út 39. 
Város/Község: Hejőbába  Postai 

irányítószám: 
3593             

Ország: 
Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett: Juhász Barnabás polgármester 

Telefon: 49/458-816 

E-mail: hbabahiv@hu.inter.net
 

Fax: 49/458-816 
 

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkérő általános címe (URL): 
www.hejobaba.hu 
A felhasználói oldal címe (URL):  
 
 
 
További információk a következő címen szerezhetők be:  
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  Azonos a fent említett kapcsolattartási 
ponttal/pontokkal 

 Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I 
mellékletet 

A dokumentáció a következő címen szerezhető be:  
  Azonos a fent említett kapcsolattartási 

ponttal/pontokkal 
 Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II 

mellékletet 
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 
  Azonos a fent említett kapcsolattartási 

ponttal/pontokkal 
 Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III 

mellékletet 
 
I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA 

Központi szintű  Közszolgáltató  

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

Közjogi szervezet  Egyéb  
 
I.3.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE 
I.3.1) A KBT. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN 

 Általános közszolgáltatások   Lakásszolgáltatás és közösségi 
rekreáció 

 Védelem                                           Szociális védelem 

 Közrend és biztonság   Szabadidő, kultúra és vallás 

 Környezetvédelem   Oktatás 

 Gazdasági és pénzügyek  Egyéb (nevezze meg):  

 Egészségügy  

 
 
I.3.2) A KBT. VII. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN 

 Víz  
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]   

 Villamos energia  
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]                      

 Gáz- és hőenergia termelése,  Földgáz és kőolaj feltárása és 
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szállítása és elosztása  
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]                      

kitermelése  
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]                    

 Szén és más szilárd tüzelőanyagok 
feltárása és kitermelése  
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]             

 Vasúti szolgáltatások  
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]                      

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- 
vagy autóbusz szolgáltatások                      
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont] 

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

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

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

 
I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési 

eljárást?            igen  nem   
 
 
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

II.1) MEGHATÁROZÁS 

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés 
„Vállalkozási szerződés, Zrínyi Ilona általános iskola fűtéskorszerűsítése” 

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

a) Építési beruházás                 
 

b) Árubeszerzés                     
 

c) Szolgáltatás                          
 

Szolgáltatási kategória        ��Kivitelezés 
Tervezés és kivitelezés 
Kivitelezés, bármilyen 
eszközzel, módon, az 
ajánlatkérő által 
meghatározott 
követelményeknek 
megfelelően 
 
Építési koncesszió 

 
 
 

Adásvétel 
Lízing 
Bérlet 
Részletvétel 
Ezek 
kombinációja/Egyéb 

(az 1–27. szolgáltatási 
kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 
4. mellékletében) 
 
 
 
 
Szolgáltatási koncesszió  
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A teljesítés helye 
Hejőbába 
NUTS-kód                  HU311 

A teljesítés helye  
                       
   
NUTS-kód                 
�����  

A teljesítés helye  
                        
  

NUTS-kód                  ����� 

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul 
Közbeszerzés megvalósítása                                               Dinamikus beszerzési rendszer 
(DBR) létrehozása   
Keretmegállapodás megkötése                        

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) 

Keretmegállapodás több ajánlattevővel                      
 

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek 
keretszáma ��� VAGY, adott esetben, maximális 
létszáma ��� 

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel       
 

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: ��  vagy  hónap(ok)ban: ��� 

A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal 
és pénznem):  
                                                                           
                     
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire 
lehetséges):  
                                                                           
                    

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya 
Vállalkozási szerződés keretében az iskolaépület fűtéskorszerűsítése 

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott 
esetben) 

Fő tárgy 45300000-0   ����-�  ����-� 
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További 
tárgy(ak) 
 

45330000-9   
45331100-7 

 

����-�  ����-� 
����-�  ����-� 
����-�  ����-� 
����-�  ����-� 

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk 
megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható)                                    
igen      nem  
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):  

egy részre                                
 

egy vagy több részre               
 

valamennyi részre                         
 

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

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR  

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)  
Vállalkozási szerződés keretében iskolaépület fűtéskorszerűsítése 
- 342 méter fekete acélcső, 23 db acél átmeneti elzárószelep, 5 db automata légtelenítő 

szelep, 90 db DANFOSS visszatérő elzárószelep, 2 db nagy teljesítményű WILO-TOP 
S70/7/400V keringető szivattyú, 7 db ipari hőmérő. A megjelölt típusú termékek azzal 
egyenértékűekkel helyettesíthetőek. 

- szerelvények és fűtőtestek, szigetelések beépítése, a rendszer üzembe helyezése. 
- kapcsolódó kőműves munkák és javítások elvégzése, 
 
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. 
 

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 szerződés megkötésétől számítva) 
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):   ���  vagy:    ���  és  ���  között   

Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű 
szerződések esetében kérjük feltüntetni a további  szerződések tervezett idejét:    
hónapokban: ��     vagy    napokban: ����  (a szerződés megkötésétől számítva) 

 
II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE 
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Az időtartam hónap(ok)ban:   ��  vagy  napokban: ���� (a szerződés megkötésétől számítva) 
VAGY:  kezdés           ����/  ��/��     (év/hó/nap)    
                                                   ÉS/VAGY 
             befejezés       2009/12/30      (év/hó/nap)  

 
III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI 
INFORMÁCIÓK  
III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK  

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) 
A dokumentáció részét képező szerződéstervezetben meghatározottak szerint: 
- hibás teljesítési kötbér: bruttó megbízási díj 1%-a, 
- meghiúsulási kötbér: bruttó megbízási díj 2% -a,  
- teljesítési biztosíték nyújtása: bruttó megbízási díj 4%-a, a Kbt. 53.§ (6) bekezdés a) pontja 
szerint. 

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezésekre  
Az ajánlatkérő az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács CÉDE pályázatán 
elnyert összeget fordítja a helyi Zrínyi Ilona Általános Iskola fűtéskorszerűsítésére.  
Az ajánlatkérés, szerződéskötés és kifizetések pénzneme: HUF. A teljesítés ellenértékét a 
nyertes ajánlattevő által kiállított, az ajánlatkérő képviselője által leigazolt számla benyújtását 
követően a Kbt. 305. § (3) bekezdése figyelembevételével egyenlíti ki.  
Részszámla benyújtására nincs lehetőség.  
A nyertes ajánlattevő a hiány- és hibamentes szerződés teljesítését igazoló, sikeres műszaki 
átadás-átvételi eljárás lezárását követően nyújthatja be végszámláját.  
Az ajánlatkérő előleget nem fizet. 
A szerződésben foglalt tevékenység ellenértéke közvetlen támogatói kifizetés szerint kerül 
megfizetésre. 
Az ajánlatkérő adószáma:15348575-2-05 
 

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

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

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 
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III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a 
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is  
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy a Kbt. 4.§ 3/D-E. pontja szerinti 
szervezet, akivel szemben a Kbt.60.§ (1) bekezdésében, a Kbt.61.§ (1) bekezdésének d) 
pontjában, valamint a Kbt.61.§ (2) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a Kbt.71.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, 
vagy a Kbt. 4.§ 3/D-E. pontja szerinti szervezet, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdés 
szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. 
Igazolási mód: 
 Az ajánlattevőnek, a Kbt.71.§(1)− bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak és a Kbt. 4.§ 
3/D-E. pontja szerinti szervezetnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a 
Kbt. 60. § (1) bekezdésének, valamint a Kbt. 61. § (1) bekezdésének d) pontjában és a Kbt. 61. 
§ (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá, illetőleg jogosult ezt igazolni a Kbt. 63. § 
(2)-(6) bekezdés szerint; 
 Az ajánlattevőnek – a Kbt.71.§ (3)− bekezdése értelmében – nyilatkoznia kell, hogy a 
szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe olyan, a közbeszerzés értékének 10%-t meg nem 
haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót, aki, illetőleg amely a 60. § (1) bekezdés 
és a 61. § (1) bekezdésének d) pontja és a (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá esik. 
A kizáró okok fenn nem állását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében szereplő 
ajánlattevők (alvállalkozók) a Kbt. 13. § (3) és 14. § (1) bekezdésében foglaltak 
figyelembevételével igazolhatják. 

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges 
adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
Az ajánlatnak tartalmaznia kell mind az 
ajánlattevőre (közös ajánlatot tevőkre), mind 
a közbeszerzés értékének 10 % -át meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozó(i)jára vonatkozóan az alábbi 
dokumentumokat:  
 1) az elmúlt három lezárt üzleti évre 
vonatkozó, a számviteli jogszabályok szerinti 
beszámoló részét képező mérleg(ek) és 
eredmény-kimutatás(ok) másolatát (feltéve, 
hogy az ajánlattevő/ a közbeszerzés értékének 
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozó(k) letelepedése szerinti 
ország joga előírja a beszámoló közzétételét), 
amennyiben az ajánlattevő/ a közbeszerzés 
értékének 10%-át meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) 
letelepedése szerinti ország nem írja elő a 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  
 
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös 
ajánlattevő), illetőleg a közbeszerzés 
értékének 10%-át meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha: 
 1) Az utolsó három lezárt üzleti év 
bármelyikében a mérleg szerinti eredménye 
negatív volt. (önálló megfelelés) 
 2) A teljes nettó forgalma együttesen az 
elmúlt 3 évben (2006., 2007., 2008.) összesen 
nem érte el a nettó 30  millió forintot, 
valamint magasépítés körében végzett 
tevékenyégének nettó forgalma együttesen, az 
elmúlt 3 évben (2006., 2007., 2008.) összesen 
nem érte el a nettó 6 millió forintot. (együttes 
megfelelés) 
 
3) Amennyiben a beruházás megvalósításához 
szükséges fedezet, az alapanyagok 
megvásárlásához és azok szakszerű 
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közzétételét, akkor az ajánlattevőnek, és a 
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozó(k)nak, könyvvizsgáló által 
ellenjegyzett nyilatkozatát az utolsó három 
lezárt üzleti év mérleg szerinti eredményére 
vonatkozóan.  
 2) A Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontja alapján 
az előző 3 évi (2006, 2007, és 2008.) teljes 
nettó forgalmáról és ugyanezen időszakban a 
közbeszerzés tárgyának (magasépítési 
tevékenység) nettó forgalmáról szóló 
nyilatkozatot évenkénti bontásban. 
3) A beruházás megvalósításához szükséges 
fedezetről pénzintézet által adott nyilatkozat 
vagy ennek egyszerű másolata.  

beépítéséhez és a munkadíj megfizetéséhez 
(6,2 millió HUF értékben) nem áll, ill. előre 
láthatóan nem fog rendelkezésre állni a 
szerződéskötés időpontjában. 
 

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges 
adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
Ajánlattevőnek – és az 1), 2) igazolási mód 
esetében a közbeszerzés értékének 10%-át 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozóknak - az alábbi dokumentumokat 
kell az alkalmasság igazolására becsatolni: 
1) Az előző 5 évben (2004, 2005, 2006, 2007, 
2008) befejezett, a közbeszerzés tárgyához 
hasonló munkák (önkormányzati intézmény 
építés, felújítás) kivitelezésének ismertetése, a 
Dokumentáció mellékletét képező adatlapon 
az ott megjelölt tartalommal, a Kbt. 68.§ (2) 
bekezdése alapján továbbá a 
Dokumentációban meghatározottak szerint 
kiállított referencia-igazolások eredeti, vagy 
másolati példányai, 
2) Vezető tisztségviselők, a teljesítésben 
bevonni kívánt szakemberek megnevezése, 
végzettségük illetve képzettségük ismertetése 
a Dokumentáció mellékletét képező 
adatlapon, az előírt képzettség és jogosultság 
igazolásául szolgáló okiratok másolata. 
3) a beruházás megvalósításához szükséges 
munkagépek és berendezések a 
dokumentációban szereplő minta alapján való 
ismertetése darabszám és teljesítmény szerint

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  
Az ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az 
ajánlattevőt, ha 
1) Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 
10%-át meghaladó mértéken igénybe venni 
kívánt alvállalkozó együttesen az előző öt év 
(2004, 2005, 2006, 2007, 2008) alatt nem 
rendelkezik összesen legalább 3 db sikeresen 
megvalósított (építés, felújítás jellegű) 
referenciaként igazolható munkával, melyek 
értéke összesen meghaladja a nettó 18 millió 
forintot, ezen belül két esetben és legalább 
nettó 3 millió forint épületgépészeti munkák 
elvégzése. (Mind a közös ajánlattevőnek, 
mind az ajánlattevőnek, valamint a 
közbeszerzés mértékének 10%-át meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozóknak ezen alkalmassági 
követelménynek együttesen kell 
megfelelniük.) 
2/a) Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozók által felsorolt, bevonni 
kívánt szakemberek között nem szerepel az 
építési beruházás teljesítéséért felelős, 
legalább 5 éves szakmai gyakorlattal 
rendelkező vezető tisztségviselő, 
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ismertetése darabszám és teljesítmény szerint. legalább egy fő felelős műszaki vezető, aki az 
244/2006 (XII.5) Kormányrendelet 1. 
melléklet I. rész szerint legalább „ÉG” 
kategóriás magasépítő felelős műszaki vezetői 
minősítéssel rendelkezik. (Mind a közös 
ajánlattevőnek, mind az ajánlattevőnek, 
valamint a közbeszerzés mértékének 10%-át 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozóknak ezen alkalmassági 
követelménynek kell megfelelniük.) 
2/b) nem rendelkezik a teljesítéshez 
alkalmazni kívánt alábbi szakemberekkel: 
legalább 1 fő saját állományú, főfoglalkozású, 
kőműves végzettséggel és 5 év gyakorlattal 
rendelkező személlyel, legalább 1 fő saját 
állományú, főfoglalkozású, burkoló 
végzettséggel és 5 év gyakorlattal rendelkező 
személlyel, legalább 1 fő saját állományú, 
főfoglalkozású, festő végzettséggel és 5 év 
gyakorlattal rendelkező személlyel, legalább 
2 fő saját állományú, főfoglalkozású, víz-
gázszerelő végzettséggel és 5 év gyakorlattal 
rendelkező személlyel.  
A teljesítéshez szükséges szakembereket az 
Ajánlattevő végzettség ill. képzettség szerinti 
bontásban mutatja be. 
3.) A teljesítéshez szükséges berendezések és 
munkagépek: autogén hegesztő felszerelés 
1db (disszugázpalack, 
oxigénpalacknyomáscsökkentő, 
visszacsapásgátló, reduktor, tömlő, markolat); 
lánghegesztő készlet 1db (égőszár 1-7, 
vágópisztoly); fúró, ütvefúró, vésőgép 1-1 db 
230V 1600W); gyorsvágó-sarokcsiszoló 1db 
(180-230 átmérő, 230V, 1000W); elektromos 
menetvágó gép 1db (230 átmérő, 1/8” – 2”-ig)
 

III.2.4) Fenntartott szerződések  

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott                                                                    
igen    nem  
 
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott                                                                                   
igen    nem  
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III. 3) SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ 
KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK 
 

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos  foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e 
kötve?    igen    nem  
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:  

                                                                       
               

 
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA 

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

Tárgyalás nélküli    

Tárgyalásos   

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

Tárgyalás nélküli    

Tárgyalásos   

IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK  

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

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás                                                                         
  

VAGY 
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint                                             

     
                      Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat 
súlyozással kell megadni) 
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Részszempont 

1. Nettó ajánlati ár (Ft) 
2. Előteljesítési napok 
száma  
3. Késedelmi kötbér 
(Ft/nap) 
4. jótállás időtartama 
(hónap)  

Súlyszám 
10 

4 

3 

3 

Részszempont 
 

Súlyszá
m 
 

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

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

                                                                 
                

 

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 

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

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?           
igen      nem  
Igen válasz esetén 
Előzetes összesített tájékoztató                            Felhasználói oldalon közzétett 
hirdetmény        

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

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

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)         

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

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

 

 

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

A dokumentáció beszerzésének határideje  
Dátum:  2009/11/23. (év/hó/nap )                                                        Időpont: 12.00 
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Kell-e fizetni a dokumentációért?                                                                                           
igen      nem  
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 50.000.- + ÁFA Pénznem: HUF 
A vételárat (50.000,- + 20% ÁFA) hejőbábai önkormányzat Raiffeisen Banknál vezetett    
12046102-00103091-00100009 számú számlájára történő befizetéssel kell kiegyenlíteni. 
A dokumentáció az átutalást igazoló banki bizonylat megküldése után elektronikusan 
kerül megküldésre, illetve a hejőbábai Polgármesteri Hivatalban munkanapokon 9.00 és 
11.00 óra között személyesen átvehető, előzetes bejelentkezés alapján az ajánlattételi 
határidő utolsó napján 12.00-ig A bizonylatnak tartalmaznia kell az átutalás jogcímét. A 
dokumentáció nem ruházható át. Érvényes ajánlatot csak az tehet, aki a dokumentációt a 
meghatározott feltételek között megvásárolta. 

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő  
Dátum:  2009/11/23. (év/hó/nap )                                                        Időpont: 12.00 

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

   ES     CS     DA    DE     ET    EL    EN    FR    IT     LV   LT     HU   MT   NL   PL   
PT   SK   SL    FI    SV     
                                                                           

                     
Egyéb:  
                                                                 
                     

IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén) 
 ����/ ��/��-ig   (év /hó/nap ) 
VAGY hónap(ok)ban:  ��� vagy napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától 
számítva) 

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei  
Dátum:  2009/11/23.    (év/hó/nap )                                                        Időpont: 12.00 
Helyszín: Hejőbába Község Önkormányzata, 3593, Hejőbába Fő út 39. sz 
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek  
A Kbt. 80. § (2) bekezdés szerint 

 
V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK  

V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ  JELLEGŰ-E? (adott esetben)                                 
igen      nem  
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Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 
                                                                 
                

V.2) A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY 
PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? 

                 igen      nem 
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 időpontja: 

2009/11/30.  12:00 óra 
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:  2009/12/09. 

 
V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető 
szabályai, az első tárgyalás időpontja :(kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)   
 
V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel 
feltétele? (adott esetben) 

          igen      nem 
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további 
információk: (adott esetben)  
A vételárat (50.000,- + 20% ÁFA) hejőbábai önkormányzat Raiffeisen Banknál vezetett    
12046102-00103091-00100009 számú számlájára történő befizetéssel kell kiegyenlíteni. 
A dokumentáció az átutalást igazoló banki bizonylat megküldése után elektronikusan 
kerül megküldésre, illetve a hejőbábai Polgármesteri Hivatalban munkanapokon 9.00 és 
11.00 óra között személyesen átvehető, előzetes bejelentkezés alapján az ajánlattételi 
határidő utolsó napján 12.00-ig. 
A dokumentáció a Kbt. 54.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint is beszerezhető.  
 
V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati 
szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek 
értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:  
1-100 
V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati 
szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő 
megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: 
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A részszempontok értékelése az alábbi módszerrel történik: 
Az ajánlati ár tekintetében fordított arányosítás, az előteljesítési napok száma, a 
késedelmi kötbér és a jótállási idő tekintetében egyenes arányosítással történik a 
pontszámok meghatározása. 
Mindegyik résszempontra maximálisan 100 pont adható. A legolcsóbb, illetve 
legjobb ajánlat kapja a maximális 100 pontot. A részszempontra kapott pontszám 
és a hozzárendel súlyszámok szorzatának összege adja az ajánlat összpontszámát. 
A legmagasabb pontot kapott ajánlat lesz a nyertes ajánlat.  

 
V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a 
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező 
minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e?              
    igen      nem  
V.7) Egyéb információk: 

1) Ajánlatkérő teljes körben lehetőséget biztosít hiánypótlásra. 
2) Ajánlatkérő lehetőséget biztosít helyszíni bejárásra, melynek időpontja 2009. 11. 
25. napján 12.00 Helyszín: Hejőbába Polgármesteri Hivatal. A helyszín 
megtekintésekor Ajánlatkérő konzultációt nem tart, a helyszínen tapasztaltakkal és az 
ajánlati felhívásban, illetve a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban a Kbt. 56.§ 
(1)-(3) bekezdés az irányadó. 
3) Ajánlatkérő az eljárásban résztvevők részére egyösszegű ajánlati biztosíték 
megfizetését írja elő, mely a bruttó megbízási díj 2%-a. Az ajánlati biztosíték 
teljesíthető: 
- pénztári befizetéssel ajánlatkérő székhelyén munkanapokon 8-12 óra között; 
- átutalással ajánlatkérőnek a Raiffeisen Banknál vezetett  12046102-00103091-
00100009 számú számlájára úgy, hogy az ajánlattételi határidő lejárta előtt az 
ajánlatkérő bankszámláján jóváírásra kerüljön; 
- készpénzfizetésre szóló, feltétel nélküli, visszavonhatatlan bankgarancia 
nyújtásával, amely kedvezményezettjeként Hejőbába Község Önkormányzatát kell 
megnevezni, tárgyként „Általános iskola fűtéskorszerűsítése” megjegyzést kell 
feltüntetni. A bankgaranciának az ajánlati kötöttség ideje alatt érvényesnek kell 
lennie; 
- biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizetőkezesség-vállalást tartalmazó - 
feltétel nélküli és visszavonhatatlan kötelezvénnyel, amelyben jogosultként 
ajánlatkérőt kell feltüntetni, és amelynek legalább az ajánlati kötöttség ideje alatt 
érvényesnek kell lennie. 
Az ajánlati biztosíték nyújtását igazoló eredeti okiratot (befizetési, átutalási 
bizonylatot, a bankgaranciát vagy kötelezvényt) az ajánlathoz - külön borítékban - 
csatolni kell, a benyújtási határidő lejárta után nem pótolható! 
4) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 48. § (3) bekezdésére. 
5) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontjára, valamint (3) 
bekezdésére. 
6) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, 
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hogy a 2004. XXXIV. Tv. alapján milyen vállalkozásnak minősül (mikro-, kis- vagy 
kis- és középvállalkozásnak).  
7) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 70.§ 
(1)(2) bekezdésében foglaltak vonatkozásában.  
8) Ajánlati anyagok formai követelményei:  
- Az ajánlatot egy eredeti és két másolati példányban kell elkészíteni és benyújtani, az 
egyes példányokon fel kell tüntetni, hogy „Eredeti” vagy „Másolat”. Eltérés esetén az 
eredeti példány az irányadó.  
- Az ajánlati dokumentációt tollal vagy géppel kell kitölteni. 
- Oldalszámmal ellátott tartalomjegyzéket kell csatolni.  
- Az ajánlat minden lapját folyamatos oldalszámozással kell ellátni, és roncsolás 
mentesen, nem bonthatóan össze kell fűzni.  
- Az ajánlat minden sorszámozott oldalát szignózni kell. A szignózást cégjegyzésre 
jogosultnak vagy olyan személy(ek)nek kell megtenni, aki(k) cégszerűen fel vannak 
hatalmazva az ajánlat aláírására.  
- Kiadott formanyomtatványokat minden esetben a megadott szövegezés szerint, 
annak változtatása, kiegészítése nélkül – nemlegesség esetén is – ki kell tölteni, 
cégszerűen alá kell írni. 
- Az ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket vagy felülírásokat.  
- Az ajánlat címlapján szerepelnie kell az Ajánlattevő nevének.  
- Az ajánlatot zárt csomagolásban kell benyújtani. A csomagoláson a következő 
feliratot kell feltüntetni: „Ajánlat általános iskola fűtéskorszerűsítésére. Nem bontható 
fel az ajánlatok hivatalos közbeszerzési bontási eljárásának megkezdése előtt!”  
9) Az ajánlat érvénytelen ha, az ajánlatkérési dokumentáció részeként kiadott 
szerződéses megállapodást a cégjegyzésre jogosult(ak) nem írták alá, és az ajánlat 
részeként nem csatolták.  
10) Az Ajánlattevőnek csatolni kell az ajánlati határidőt megelőző 60 napnál nem 
régebbi cégkivonat, valamint a 60 napnál nem régebbi aláírási címpéldány egyszerű 
másolati példányát. Az igazolások egyszerű másolatként is benyújthatóak. Az aláírási 
címpéldányt és a cégkivonatot az Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak külön-külön kell 
becsatolni.  
11) A munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén 
hatályos kötelezettségek figyelembevételével kapcsolatban a Kbt. 72. § előírásai 
szerint kell eljárni. 
12) Ajánlattevőnek tájékoztatást kell adnia arról, hogy rendelkezik–e kivitelezési 
felelősségbiztosítással, illetve ha nem, szándéknyilatkozatot ennek megkötésére 
vonatkozóan. 
13) Amennyiben az Ajánlattevő a minősített ajánlattevők jegyzékében szerepel, és a 
felhívásban meghatározott pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki és szakmai 
alkalmassági feltételek jelen felhívásban szigorúbbak, mint az Ajánlattevő 
minősítése, akkor az alkalmasságot külön kell igazolnia.  
14) Amennyiben az Ajánlatkérő az eredményhirdetésen megnevezi a második 
legkedvezőbb ajánlattevőt, úgy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén vele köt 
szerződést.  
15) Az ajánlatkérő ellenőrzi az ajánlattevőt az APEH által közzétett köztartozók 
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listáján. 
16) Az ajánlatkérő az ajánlattevők pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, ill. 
szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők 
jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. 
17) Az ajánlat elkészítésének költsége az ajánlattevőt terheli. 
18) Ajánlatkérő többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem fogad el. 
19) Az ajánlattételi felhívásban, illetve a dokumentációban nem szabályozott 
kérdésekben a Kbt. előírásai az irányadóak. 

 
 

V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:   2009/11/02 (év/hó/nap) 
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A. MELLÉKLET 
TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK 

I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON 
SZEREZHETŐK BE 

Hivatalos név:   
 
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 
BESZEREZHETŐ  

Hivatalos név: 
 
Postai cím: 
 
Város/Község: 
 

Postai 
irányítószám:  
    

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok):  
 
Címzett:  

Telefon:       
 
 

E-mail:       
 

Fax:       

Internetcím (URL): 
 
 
 
III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVÁ AZ AJÁNLATOKAT KELL 
BENYÚJTANI 

Hivatalos név: 
 
Postai cím: 
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Város/Község: 
 

Postai 
irányítószám:  
    

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok):  
 
Címzett:  

Telefon:       
 
 

E-mail:       
 

Fax:       

Internetcím (URL): 
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B. MELLÉKLET 
A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 
A RÉSZ SZÁMA  ���              MEGHATÁROZÁS 
                                                                     
                           

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA  

                                                                    
                            
 

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott 
esetben) 

Fő tárgy ��.��.��.��-� ����-�  ����-� 

 
 
 
 
További tárgyak 
 

��.��.��.��-� 
��.��.��.��-� 
��.��.��.��-� 
��.��.��.��-� 

����-�  ����-� 
����-�  ����-� 
����-�  ����-� 
����-�  ����-� 

3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK 

                                                                    
                            
 

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ 
FELTÜNTETÉSE  
Az időtartam hónap(ok)ban:   ��   vagy napokban:   ����  (a szerződés megkötésétől 
számítva)   
VAGY       Kezdés         ����/��/��     (év/hó/nap) 
                                                     ÉS/VAGY  
                 Befejezés     ���� /��/��    (év/hó/nap)  

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL 
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----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány 
használandó) ---------------------- 
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