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AJÁNLATI FELHÍVÁS  
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR İ  
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)  
Hivatalos név: Hajdúszoboszlói Városi Önkormányzat  
Postai cím: Hısök tere 1.  
Város/Község: Hajdúszoboszló  
Postai irányítószám: 4200  
Ország: Magyarország  
Címzett: Kiss Andrea  
Telefon: 52/557-329  
E-mail: kiss.andrea@hajduszob.hu  
Fax: 52/557-322  
Az ajánlatkérı általános címe (URL):  
A felhasználói oldal címe (URL):  
További információk a következı címen szerezhetık be:  
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal  
xHa attól eltérı, kérjük töltse ki az A.I mellékletet  
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre 
vonatkozók is) a következı címen szerezhetık be:  
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal  
xHa attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet  
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következı címre kell benyújtani:  



Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal  
xHa attól eltérı, kérjük töltse ki az A.III mellékletet  
I.2) Az ajánlatkérı típusa és fı tevékenysége vagy tevékenységei  
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális és helyi 
szerveik  
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal  
Regionális vagy helyi hatóság  
xRegionális vagy helyi iroda/hivatal  
Közjogi szervezet  
Európai intézmény/hatóság vagy nemzetközi szervezet  
Egyéb  
(nevezze meg):  
xÁltalános közszolgáltatások  
Védelem  
Közrend és biztonság  
Környezetvédelem  
Gazdasági és pénzügyek  
Egészségügy  
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció  
Szociális védelem  
Szabadidı, kultúra és vallás  
Oktatás  
Egyéb  
(nevezze meg):  
Az ajánlatkérı más ajánlatkérık nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? nem  
 
II. SZAKASZ: A SZERZ İDÉS TÁRGYA  
II.1) Meghatározás  
II.1.1 ) Az ajánlatkérı által a szerzıdéshez rendelt elnevezés  
Hıgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola bıvítése, korszerősítése és komplex 
akadálymentesítése  
II.1.2) A szerzıdés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak egy kategóriát válasszon – 
árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerzıdés vagy a 
közbeszerzés(ei) tárgyának)  
a) Építési beruházás x 
Kivitelezés x 
Tervezés és kivitelezés  
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérı által meghatározott 
követelményeknek megfelelıen  
A teljesítés helye  
Hajdúszobozsló Rákóczi u. 44-46. Hrsz.6005/1  
NUTS-kód HU321  
b) Árubeszerzés  
Adásvétel  
Lízing  
Bérlet  
Részletvétel  
Ezek kombinációja/Egyéb  
A teljesítés helye  
NUTS-kód  



c) Szolgáltatásmegrendelés  
Szolgáltatási kategória  
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a 2004/18/EK irányelv II. mellékletében)  
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 résztvevıineklétszáma  
VAGY, adott esetben, maximális létszáma  
Keretmegállapodás egy ajánlattevıvel  
A keretmegállapodás idıtartama: Idıtartam év(ek)ben:  
vagy hónap(ok)ban:  
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a megállapodás idıtartama meghaladja a négy évet:  
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes idıtartamára vonatkozó becsült összértéke 
(csak számokkal):  
Becsült érték ÁFA nélkül:  
Pénznem:  
VAGY:  
és között  
Pénznem:  
A keretmegállapodás alapján megkötendı szerzıdések értéke és gyakorisága (amennyire 
lehetséges):  
II.1.5) A szerzıdés meghatározása/tárgya  
Hajdúszoboszlói Hıgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola épületének korszerősítése, 
bıvítése (földszint, + 2 emeletes, hagyományos falazott szerkezető szociális blokk és lift 
kialakítása), komplex akadálymentesítése, homlokzati hıszigetelése, udvar és sportpályák 
rekonstrukciója  
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  
 Fı szójegyzék Kiegészítı szójegyzék 

Fı tárgy: 45262700-8   

További tárgyak: 45262800-9 
45214220-8 
45214200-2 
45453100-8 

 

 

II.1.7)  
A szerzıdés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? igen  
II.1.8) Részekre történı ajánlattétel  
(a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletbıl szükség szerint 
több példány használható) nem  
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):  
egy részre  
egy vagy több részre  
valamennyi részre  
II.1.9)  
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem  



II. 2) Szerzıdés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör  
II.2.1) Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve)  
- épület felújítás (festés, padlóburkolat csere, világítási rendszer csere) 
- bıvítés (7,13x6,91m befoglaló mérető bıvítmény; vizesblokk bıvítés) 
- főtés korszerősítés, hıszigetelés 
- komplex akadálymentesítés (1 db 630 kg-os 8 személyes 4 megállós elektrohidraulikus 
személyfelvonó; fıbejárat elıtti rámpa kialakítása, fotocellás ajtó beépítése, mozgássérült 
mosdó kialakítása, 2db mozgássérült parkoló) 
udvar-rekonstrukció; meglévı aszfalt utak és parkolók újraaszfaltozása; sportpályák felújítása, 
átalakítása; utcafronti kerítés és kapuk felújítása; 
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):  
Pénznem:  
VAGY:  
és között  
Pénznem:  
II.2.2)  
Vételi jog (opció) (adott esetben) nem  
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:  
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónapokban:  
vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)  
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):  
vagy:  
és között  
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlıdı jellegő 
szerzıdések esetében kérjük feltüntetni a további szerzıdések tervezett idejét: hónapokban:  
vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)  
II.3) A szerzıdés idıtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje  
Az idıtartam hónap(ok)ban:  
vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)  
VAGY: kezdés (nap/hó/év)  
befejezés 2010/06/30 (nap/hó/év)  
 
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk  
III.1) A szerzıdésre vonatkozófeltételek  
III.1.1) A szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)  
Teljesítési garancia: a mőszaki átadásig tartó érvényességgel, melyet az ajánlattevı az 
ajánlatkérı számlájára történı átutalással (befizetéssel) vagy bankgarancia nyújtásával, vagy 
biztosítási szerzıdés alapján kiállított készfizetı kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel 
lehet teljesíteni az ajánlattevıként szerzıdı fél választása szerint, figyelembe véve a Kbt. 
53.§. (6) bekezdés a) pontjában foglalt elıírásokat. 
- Napi késedelmi kötbér: a nettó vállalási ár 0,5 %- a, de maximum 30 nap. 
- Jótállási garancia: a mőszaki átadást követıen teljes körő garancia biztosítása a nettó 
vállalási összeg 5 %- a vállalt jótállás idıtartamának erejéig, az 53.§. (6) bekezdés a) pontja 
szerint. 
III.1.2) Fı finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a 
vonatkozójogszabályirendelkezésekre  
2db részszámla és egy végszámla benyújtására van lehetıség, a szerzıdéstervezetben szereplı 
pénzügyi és mőszaki ütemezés szerint.  
A fizetési határidı a számla teljesítésétıl számított 60. nap. (Kbt.305. (3)bek. szerint) A jelen 
szerzıdés összegének finanszírozása ÉAOP Támogatásból valósul meg. Ezért a Megrendelı a 



Vállalkozó által nyújtott szolgáltatások díját, számla ellenében, a következı módon téríti meg. 
A Megrendelı a Vállalkozó számlájának kézhezvételétıl számított 30 (harminc) napon belül a 
számla nettó összegének 10 % -át, átutalja a Vállalkozó számlájára. A fennmaradó összeget 
melyet ÉAOP Támogatás fedez az ÉAOP Közremőködı Szervezete útján kerül 
kiegyenlítésre. A Támogatást a Megrendelı hiánytalanul beérkezett Kifizetési Kérelme 
alapján a megfelelı dokumentáció benyújtását követı 30 napon belül a Vállalkozó számlájára 
a Közremőködı Szervezet átutalja. A végszámla kifizetésének feltétele a beruházás 
maradéktalan, teljesítési igazolással igazolt teljesítése.  
III.1.3) A közös ajánlatot tevı nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi 
személy (adott esetben)  
III.1.4)  
Vonatkozónak-e a szerzıdés teljesítésére egyéb különleges feltételek? nem (adott esetben)  
Ha igen, akülönleges feltételek meghatározása  
III.2) Részvételi feltételek  
III.2.1) Az ajánlattevı/a részvételre jelentkezı személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró 
okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történı bejegyzésre vonatkozó elıírásokat 
is  
Az elıírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:  
Az eljárásban nem lehet ajánlattevı, alvállalkozó, illetve erıforrást nyújtó szervezet, aki a 
Kbt. 60. § (1) bekezdésének hatálya alá esik, vagy akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés 
d) pontjában meghatározott kizáró okok fennállnak, illetve nem lehet ajánlattevı, erıforrást 
nyújtó szervezet, és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban foglalt kizáró 
okok fennállnak. 
Az eljárásból kizárásra kerül azon ajánlattevı, akivel, illetıleg akinek az erıforrást nyújtó 
szervezetével és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozójával szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-b) pontokban felsorolt kizáró okok 
fennállnak. 
A megkövetelt igazolási mód: 
Az ajánlattevı, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozó, és az erıforrást nyújtó szervezet a Kbt. 63. § szerint köteles a fenti kizáró 
okokról az ajánlatában nyilatkozni, vagy az igazolásokat, nyilatkozatokat az ajánlatban 
benyújthatja.  
Az igazolásoknak, nyilatkozatoknak, eredetinek, vagy hitelesített másolatnak kell lennie. 
Amennyiben ajánlattevı ajánlatában az igazolásokat, nyilatkozatokat nem csatolta, 
nyertessége esetén az eredményhirdetést követı 8 napon belül köteles azokat csatolni, 
figyelemmel a Kbt. 63/A § rendelkezéseire. 
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:  
Az ajánlattevı (közös ajánlattétel esetén az ajánlattevık), és a közbeszerzés értékének 10%-át 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának valamennyi pénzforgalmi 
számlájáról, a számlát vezetı banktól származó a számlaszámokat is tartalmazó, az ajánlat 
igazolt benyújtásától számított 30 napnál nem régebbi nyilatkozat az alábbi kötelezı 
tartalommal: ajánlattevınek volt-e sorban álló tétele hirdetmény megjelenésétıl számított 
elmúlt két évben, hitelkapcsolat esetén a hitelminısítése, ha nincs hitelkapcsolat az erre 
vonatkozó kifejezett nyilatkozat. 
Az ajánlattevı (közös ajánlattétel esetén az ajánlattevık) és a közbeszerzés értékének 10%-át 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának az elmúlt három gazdasági év 
(2006, 2007, 2008.) számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának benyújtása másolatban. 
Az ajánlattevı nyilatkozata, hogy az elmúlt 3 évben (2006., 2007., 2008.) évenként mekkora 



volt a magasépítésbıl származó nettó éves árbevétele. 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben):  
Alkalmatlannak minısül a szerzıdés teljesítésére az ajánlattevı (közös ajánlattétel esetén az 
ajánlattevık) ha: 
Ajánlattevınek vagy valamelyik a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozójának a hirdetmény megjelenésétıl számított elmúlt két 
évben bármelyik pénzforgalmi számláján volt sorban álló tétel, hitelkapcsolat esetén a 
hitelminısítése hitelképtelen vagy ezt értelemszerően jelzı minısítés; 
Ajánlattevınek vagy valamelyik a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozójának az elmúlt három gazdasági év (2006., 2007, 2008.) 
jogszabályok szerinti beszámolója alapján bármelyik évben a mérleg szerinti eredménye 
negatív; 
Ajánlattevınek a közbeszerzés tárgyára (magasépítési tevékenység) vonatkozó árbevétele az 
elmúlt három évben (2006, 2007, 2008) nem érte el az évi nettó 450 millió Ft-ot. 
III.2.3) Mőszaki, illetve szakmai alkalmasság  
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:  
Az ajánlattevı és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozójának az elızı három évben (2006., 2007. és 2008.) befejezett, a 
közbeszerzés tárgyával azonos (közintézményben végzett) építési és felújítási munkák rövid 
ismertetése, az ellenszolgáltatás összegének, a teljesítés helyének, idejének, a másik szerzıdı 
fél nevének, címének és telefonszámának megadása, továbbá a beruházótól származó 
referencialevél csatolása másolatban a Kbt. 68.§.(2) bekezdése szerint. 
A teljesítésbe bevonni kívánt mőszaki szakemberek, illetve vezetık megnevezése, 
képzettségük ismertetése (Kbt. 67. § (2) bek. e) pontja alapján) szakmai önéletrajzuk 
csatolásával és a felelıs mőszaki vezetık kamarai névjegyzékbe való felvételének 
igazolásával. 
Az ajánlattevı (közös ajánlattétel esetén az ajánlattevık) és a közbeszerzés értékének 10%-át 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó mutassa be MSZ EN ISO 
14001:2005 környezetirányítási rendszer tanúsítványát, vagy az azzal egyenértékő 
tanúsítványt, vagy azzal egyenértékő környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb 
bizonyítékai.  
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben):  
Alkalmatlannak minısül a szerzıdés teljesítésére az ajánlattevı és a közbeszerzés értékének 
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó ha: 
Az ajánlattevı (közös ajánlattétel esetén az ajánlattevık) és a közbeszerzés értékének 10 %-át 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója 2006., 2007., 2008 években nem 
rendelkezik összesen legalább kettı, minimum nettó 300 millió Ft értékő, a közbeszerzés 
tárgyával azonos (közintézményben végzett) építési és felújítási befejezett, pozitív 
visszaigazolású referencia munkával (együttes megfelelés). 
Az ajánlattevı (közös ajánlattétel esetén az ajánlattevık) és a közbeszerzés értékének 10%-át 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója nem rendelkezik a munkákat a 
helyszínen közvetlenül irányító, az illetékes kamara névjegyzékébe igazoltan felvett, legalább 
1 fı MV-Ép/A magasépítési szakterületen nyilvántartott felelıs mőszaki vezetıvel, 1 fı MV-
Ép/ÉG épületgépészeti szakterületen nyilvántartott felelıs mőszaki vezetıvel, 1 fı MV-
Ép/ÉV épületvillamossági szakterületen nyilvántartott felelıs mőszaki vezetıvel, akik 
megfelelnek a 290/2007./X.31./ és a 244/2006. (XII.5) Korm. rendeletében megfogalmazott 
felelıs mőszaki vezetıi kritériumoknak . (együttes megfelelés). 
Ajánlattevı és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozója nem rendelkezik bármely akkreditált nemzeti szervezet által igazololt érvényes 
14001:2005 környezetirányítási rendszer tanúsítvánnyal vagy a Kbt. 68.§ (5) bekezdése 



szerinti azzal egyenértékő tanúsítvánnyal.  
III.2.4)  
Fenntartott szerzıdések (adott esetben) nem  
A szerzıdés védett mőhelyek számára fenntartott  
A szerzıdés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik  
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerzıdésekre vonatkozó különleges feltételek  
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?  
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történı hivatkozás:  
III.3.2)  
A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közremőködı 
személyek nevét és képzettségét?  
 
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS  
IV.1) Az eljárás fajtája  
IV.1.1) Az eljárás fejtája  
Nyílt x 
Meghívásos  
Gyorsított meghívásos  
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:  
Tárgyalásos  
Megtörtént-e már a részvételre jelentkezık kiválasztása, megjelölése?  
Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezık nevét és címét a VI.3., További 
információk rovatban kell megadni  
Gyorsított tárgyalásos  
A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása:  
Versenypárbeszéd  
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezık létszáma vagy keretszáma 
(meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd esetén)  
Létszám  
VAGY: minimum  
és, adott esetben, maximum  
A jelentkezık számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:  
IV.1.3) Az ajálattevık létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során 
(tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)  
Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a 
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát?  
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 
xaz alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha 
súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetıség – csökkenı fontossági sorrendben kell megadni)  
a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban illetve az 
ismertetıben meghatározott szempontok  

Szempont Súlyszám 
Ajánlati ár (nettó) 2 

Teljesítési garancia (nettó ajánlati ár %-a) 1 

Jótállási idı (hónap) 1 



Teljesítési idı (naptári nap) 1 
IV.2.2)  
Elektronikus árverést alkalmaznak-e? nem  
Ha igen, további információk az elektronikus árverésrıl (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 vonatkozozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem  
Igen válasz esetén  
Elızetes összesített tájékoztató  
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény  
Hirdetmény száma a HL-ben: /S  
-  
(nap/hó/év)  
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)  
Hirdetmény száma a HL-ben: /S  
-  
(nap/hó/év)  
Hirdetmény száma a HL-ben: /S  
-  
(nap/hó/év)  
IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetık 
(versenypárbeszéd esetében) beszerzésének feltételei  
A dokumentáció beszerzésének határideje  
Dátum: 2009/07/06 (nap/hó/év)  
Idıpont: 10.00  
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen  
Igen válasz esetén, Ár (számokkal): 200000  
Pénznem: HUF  
A fizetés feltételei és módja:  
A fizetés feltételei és módja: A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ellenértékét 
(bruttó 240.000 Ft) ajánlatkérı nevében eljáró személy Volksbank banknál vezetett 
14100361-92928249-02000005 számú bankszámlájára kell teljesíteni. Ha több ajánlattevı 
közösen tesz ajánlatot elegendı, ha az ajánlattevık egyike vásárolja meg a dokumentációt. A 
dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele  
IV.3.4) Az ajánlattételi határidı, illetve a részvételi határidı  
Dátum: 2009/07/06 (nap/hó/év)  
Idıpont: 10.00  
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezık részére (ha ismert) (m 
eghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )  
Dátum: (nap/hó/év)  
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések 
benyújthatók  
HU  
Egyéb:  
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális idıtartama (nyílt eljárás esetén)  
-ig (nap/hó/év)  
VAGY hónap(ok)ban:  
vagy nap(ok)ban: 60 (az ajánlattételi határidı lejártától számítva)  



IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei  
Dátum: 2009/07/06 (nap/hó/év )  
Idıpont: 10.00  
Hely (adott esetben): Matrix Audit Kft. 4024 Debrecen, Iparkamara u. 8. fszt. 2.  
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben) igen  
A Kbt. 80.§. (2) bekezdésében meghatározott szervek és személyek lehetnek jelen az 
ajánlatok bontásánál külön meghívás nélkül  
 
VI. szakasz: kiegészítı információk  
VI.1)  
A KÖZBESZERZÉS Ismétlıdı jellegő-e? (adott esetben) nem  
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:  
VI.2)  
a szerzıdés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos? igen  
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely 
egyéb használható hivatkozási alapot:  
ÉAOP-4.1.1/2F-2f-2009-0001  
VI.3) További információk (adott esetben)  
1) Az eredményhirdetés tervezett idıpontja: 2009/07/14 10.00 óra  
2) A szerzıdéskötés tervezett idıpontja: 
2009/07/23 10.00 óra  
4. A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele 
A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk:  
A dokumentáció az ajánlatkérı nevében eljáró személynél munkanapokon 9.00-12.00 óráig 
(az ajánlattételi határidı lejártának napján 10 óráig) vásárolható meg személyesen, illetıleg 
postai úton is megigényelhetı és kérhetı postai úton történı megküldése. Az ajánlati 
dokumentáció megvásárlásának feltétele az írásos igénylés személyes leadása vagy telefaxon 
(52- 502-557) történı megküldése az ajánlatkérı nevében eljáró részére. Az igénylés 
tartalmazza az igénylı cég megnevezését, székhelyét (számla kiállítási címet) és postai 
megkérés esetén postacímet, továbbá a dokumentáció ellenértékének megfizetését igazoló 
okmányt. 
Az ajánlatkérı kiköti, hogy személyesen az igénylést leadni, és a dokumentációt felvenni, 
továbbá az ajánlatokat leadni, csak munkanapokon 9.00 órától 12.00 óráig lehetséges (az 
ajánlattételi határidı lejártának napján 10 óráig). A személyes igényléshez és leadáshoz 
elızetes idıpont egyeztetés szükséges. 
5. Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó 
és felsı határa:  
1 -100  
Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer 
(módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérı megadja az VI.3.5. pont szerinti ponthatárok 
közötti pontszámot: 
1. részszempont fordított arányosítás a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004-es számú módosított 
ajánlása alapján (III.1.ba), a 2-4 résszempont lineáris arányosítás a Közbeszerzések Tanácsa 
2/2004-es számú módosított ajánlása alapján(III1.a).  
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 1  
7. Ajánlatkérı felhívja az ajánlattevık figyelmét, hogy a Kbt. 13. § (4) bekezdése szerint a 
minısített ajánlattevıknek szintén külön kell igazolnia a szerzıdés teljesítésére vonatkozó 



alkalmasságát. 
8. Az ajánlatkérı kiköti, hogy személyesen ajánlatot leadni csak munkanapokon 900 - 1200 
óráig lehetséges elızetes telefonon történı egyeztetés alapján, azzal, hogy az ajánlattételi 
határidı lejártának napján 1000 óráig be kell érkeznie az ajánlatnak. 
9. Az ajánlatkérı az ajánlatok benyújtását és az eljárásban történı részvételt 1.500.000 Ft 
ajánlati biztosíték nyújtásához köti, melynek formája lehet az elıírt pénzösszeg befizetése 
(átutalása) az ajánlatkérı OTP Banknál vezetett 11738084-15372741-00000000 számú 
számlájára, továbbá teljesíthetı biztosítási szerzıdés alapján kiállított – készfizetı 
kezességvállalást tartalmazó – az ajánlatkérı, mint jogosult javára szóló kötelezvénnyel. Az 
ajánlati biztosíték nyújtását igazoló okiratot hiteles másolatban az ajánlathoz csatolni kell. A 
befizetés jogcímeként megjelölendı megnevezés: Hıgyes Ende Gimnázium korszerősítés 
Hajdúszoboszló.  
10. Az ajánlati biztosítékot legkésıbb az ajánlattételi határidı lejártáig kell rendelkezésre 
bocsátani és annak az ajánlati kötöttség ideje alatt érvényben kell lennie. 
11. Az ajánlatkérı a Kbt. 91. § (2) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevı visszalépése, vagy 
az eljárás nyertesének a 60. § (1) bekezdésének, valamint a 61. § (1), illetıleg (2) 
bekezdésének hatálya alá nem tartozásával kapcsolatos hamis nyilatkozata vagy ezen kizáró 
okokkal kapcsolatos igazolás(ok) benyújtásának elmulasztása esetében az ajánlatok értékelése 
során [81. § (4) bekezdés] a következı legkedvezıbb ajánlatot tevınek minısített szervezettel 
(személlyel) kötheti meg a szerzıdést. 
12. Az ajánlatkérı a Kbt. 59. §. (5) bekezdés a) pontja szerint az eredményhirdetést követı 10 
(tíz) napon belül intézkedik az ajánlati biztosíték visszautalásáról, illetve felszabadításáról, a 
nyertes és a másodikként kihirdetett ajánlattevı kivételével. 
13. A biztosítékot a második legkedvezıbb ajánlatot tevı részére a szerzıdéskötést követı tíz 
napon belül kell visszafizetni. Ajánlatkérı a második helyezett ajánlattevınek az ajánlati 
biztosíték után kamatot nem fizet. 
14. Ajánlatkérı elıírja, hogy az ajánlati biztosíték a nyertes ajánlattevı esetében szerzıdést 
biztosító mellékkötelezettséggé válik, melynek felszabadítása az igazolt teljesítést (sikeres 
mőszaki átadás-átvétel lezárását) követı 10 (tíz) napon belül történik meg. Az ajánlatkérı 
kamatot nem fizet a szerzıdést biztosító mellékkötelezettség összege után. 
15 Az ajánlatkérı helyszíni bejárást biztosít 2009.06.09. 10.00 órai kezdettel, az alábbi címen: 
Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 44. Hıgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola 
16. Ajánlattevı nyilatkozzon, hogy a felhívás feltételeit elfogadja a Kbt. 70. § (2) bekezdése 
értelmében. 
17. Az ajánlattevı ajánlatában jelölje meg a Kbt. 71. § (1) bekezdés a)- c) pontja szerinti 
adatokat. 
18. Az ajánlatokat egy eredeti és három másolati példányban, példányonként külön főzve, 
zárt, sértetlen borítékban kell leadni. 
19. Az ajánlat(ok) minden írott oldalát – folyamatosan növekvı – sorszámozással kell ellátni, 
valamint valamennyi írott oldalt ajánlattevı részérıl - erre feljogosított - képviselı által kell 
szignálni. 
20. Az ajánlattevınek a Kbt. 71. § (3) bekezdése szerint nyilatkoznia kell, hogy a szerzıdés 
teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót. 
21 Az ajánlatba becsatolandó ajánlattevı az ajánlat benyújtását megelızı 60 napnál nem 
régebbi keltő cégkivonata hiteles másolati példányban az aláírásra jogosultak megállapítására. 
22. Az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i) másolatban. 
23. Az ajánlatkérı a Kbt. 48. § (2) bekezdése alapján tájékoztatja ajánlattevıket, hogy a 
beruházás forrásainak biztosítására pályázatot nyújtott be. A pályázat elbírálására és a 
támogatási szerzıdés megkötésére a jelen ajánlati felhívás megkötéséig még nem került sor, 
ezért ajánlatkérı felhívja ajánlattevık figyelmét a Kbt. 48. § (3) bekezdésében foglaltakra.  



VI.4) Jogorvoslati eljárás  
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv  
Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntıbizottság  
Postai cím: Margit krt. 85.  
Város/Község: Budapest  
Postai irányítószám: 1024  
Ország: Magyarország  
Telefon: 06/1-336-7776  
E-mail:  
Fax: 06/1-336-7778  
Internetcím (URL):  
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)  
Hivatalos név:  
Postai cím:  
Város/Község:  
Postai irányítószám:  
Ország:  
Telefon:  
E-mail:  
Fax:  
Internetcím (URL):  
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.4.2. rovatot VAGY szükség 
esetén a VI.4.3. rovatot)  
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:  
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következı szervtıl 
szerezhetı be  
Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntıbizottság  
Postai cím: Margit krt. 85.  
Város/Község: Budapest  
Postai irányítószám: 1024  
Ország: Magyarország  
Telefon: 06/1-336-7776  
E-mail:  
Fax: 06/1-336-7778  
Internetcím (URL):  
VI.5)  
E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/05/20 (nap/hó/év)  
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok  
I) További információk a következı címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetık be  
Hivatalos név: Matrix Audit Kft.  
Postai cím: Iparkamara u. 8. fszt. 2.  
Város/Község: Debrecen  
Postai irányítószám: 1024  
Ország: Magyarország  
Címzett: Tóth Csaba  
Telefon: 52/502-550  
E-mail: matrixaudit@t-online.hu  
Fax: 52/502-557  
Internetcím (URL):  



II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítı iratok (a 
versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) beszerezhetık  
Hivatalos név: Matrix Audit Kft.  
Postai cím: Iparkamara u. 8 fszt. 2.  
Város/Község: Debrecen  
Postai irányítószám: 1024  
Ország: Magyarország  
Címzett: Tóth Csaba  
Telefon: 52/502-550  
E-mail: matrixaudit@t-online.hu  
Fax: 52/502-557  
Internetcím (URL):  
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell 
benyújtani  
Hivatalos név: Matrix Audit Kft.  
Postai cím: Iparkamara u. 8. fszt. 2.  
Város/Község: Debrecen  
Postai irányítószám: 1024  
Ország: Magyarország  
Címzett: Tóth Csaba  
Telefon: 52/502-550  
E-mail: matrixaudit@t-online.hu  
Fax: 52/502-557  
Internetcím (URL):  
   
B. MELLÉKLET  
A részekre vonatkozó információk  
A rész száma 1  
meghatározás  
1) A rész meghatározása  
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  
 Fı szójegyzék Kiegészítı szójegyzék 

Fı tárgy:    

További tárgyak:    

3) Mennyiség  
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):  
Pénznem:  
VAGY: és  
között  
Pénznem:  
4) A szerzıdés idıtartama vagy eltérı kezdési/teljesítési határidıfeltüntetése (adott esetben)  
Az idıtartam hónapban:  
vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)  
VAGY Kezdés (nap/hó/év)  
Befejezés (nap/hó/év)  
5) További információ a részekrıl  
 


