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EURÓPAI UNIÓ 
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg                                 Fax: (352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int  Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 

I.  SZAKASZ:  AJÁNLATKÉR Ő 

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

Hivatalos név: Újhartyán Község Önkormányzata 
 
Postai cím: Fő u. 21 
 
Város/Község: Újhartyán 
 

Postai 
irányítószám: 
2367                  

Ország: Magyar 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett: Schulcz József polgármester 

Telefon: 29/372-133 

E-mail: polgarmester@ujhartyan.hu 
 

Fax: 29/372-025 

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkérő általános címe (URL): 
 
A felhasználói oldal címe (URL):  
 
 
 
További információk a következő címen szerezhetők be:  
  Azonos a fent említett kapcsolattartási 

ponttal/pontokkal 
X Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I 
mellékletet 

A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési 
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:  
  Azonos a fent említett kapcsolattartási 

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

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: 
 X Azonos a fent említett kapcsolattartási 

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

mellékletet 
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I.2) AZ AJÁNLATKÉR Ő TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI  

 Minisztérium vagy egyéb nemzeti 
vagy szövetségi hatóság, valamint 
regionális és helyi szerveik 
 Nemzeti vagy szövetségi 

iroda/hivatal 
 Regionális vagy helyi hatóság 

X Regionális vagy helyi iroda/hivatal 
 Közjogi szervezet 
 Európai intézmény/hatóság vagy 
nemzetközi szervezet 
 Egyéb (nevezze meg): 

                 

X Általános közszolgáltatások 
 Védelem 
 Közrend és biztonság 
 Környezetvédelem 
 Gazdasági és pénzügyek 
 Egészségügy 
 Lakásszolgáltatás és közösségi 
rekreáció 
 Szociális védelem 
 Szabadidő, kultúra és vallás 
 Oktatás 
 Egyéb (nevezze meg): 

                     
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást?                           
igen  nem X 

II. SZAKASZ: A SZERZ ŐDÉS TÁRGYA 

II.1)  MEGHATÁROZÁS  

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés 

Újhartyán Német  Nemzetiségi Óvoda-Konyha „Gyermekvár” eszközbeszerzése 

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

a) Építési beruházás                        
 

b) Árubeszerzés                            
X 

c) Szolgáltatás megrendelés                                  
 

Szolgáltatási kategória        �� Kivitelezés 

Tervezés és kivitelezés 

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

 

Adásvétel 

Lízing 

Bérlet 

Részletvétel 

Ezek 
kombinációja/Egyéb 

X 

 

 

 

 

(az 1–27. szolgáltatási 
kategóriákat lásd a 
2004/18/EK irányelv II. 
mellékletében) 

A teljesítés helye 

                        
       

A teljesítés helye  

Újhartyán, Béla Gödör, 
415/6 hrsz. 

A teljesítés  helye  
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NUTS-kód                  ����� 

NUTS-kód                  
HU10�� 

                        
       

NUTS-kód                  �����  

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul 

Közbeszerzés megvalósítása   X    Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása   

Keretmegállapodás megkötése                        

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) 

Keretmegállapodás több ajánlattevővel                              
 

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

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel         
 

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

Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a megállapodás időtartama meghaladja a négy évet:  

 

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült 
összértéke (csak számokkal):  

Becsült érték ÁFA nélkül:                                         Pénznem:              

VAGY:                     és                    között  Pénznem:            

A keretmegállapodás alapján megkötendő  szerződések értéke és gyakorisága (amennyire 
lehetséges):                                       

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya 

Eszközbeszerzés Újhartyán Német  Nemzetiségi Óvoda-Konyha „Gyermekvár” intézmény 
részére, egyösszegű szállítói szerződés keretében. 

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott 
esetben) 

Fő tárgy 39.10.00.00-3 ����-�  ����-� 
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További 
tárgy(ak) 
 

37.00.00.00-8 
37.42.00.00-8 
37.50.00.00-3 
39.14.10.00-2 

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

II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?                 
igen      nem X 

II.1.8) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk 
megadásához a B. mellékletből 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.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?                                                                                                  
igen      nem X 

II.  2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR  

II.2.1) Teljes mennyiség  (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve)  

- Kész bútor szállítása 8 foglalkoztatós óvoda helyiségébe telepítéssel együtt,  

- óvoda fejlesztő eszközök beszerzése,  

- tornatermi berendezések, eszközök szállítása és telepítése,  

- kültéri bútorok, játszótéri berendezések szállítása és telepítése, 

- Konyhai berendezések szállítása és telepítése 

az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint 

Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):                       Pénznem:  
            

VAGY:                          és                           között         Pénznem: 
           

 

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)                                                                                                    
igen      nem X 
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Igen válasz esetén a vételi jog leírása:   

Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:   
hónapokban: ��    vagy    napokban: ����   (a szerződés megkötésétől számítva) 
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):   ���  vagy:    ���  és  ���  között   

Ha ismert, az árubeszerzésre vagy szolgáltatás megrendelésre 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  

Az időtartam hónap(ok)ban:   ��  vagy  napokban: ���� (a szerződés megkötésétől számítva)  

VAGY:  kezdés            16/09/2009      (nap/hó/év)  
       befejezés      22/10/2009      (nap/hó/év) 

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKA I 
INFORMÁCIÓK   

III.1)  A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓFELTÉTELEK   

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

Napi késedelmi kötbér, jótállási időtartam, jótállási garancia: 

A napi kötbér mértéke a nyertes ajánlattevő által megajánlottak szerint, melynek maximum 
mértéke a kiadott dokumentációban meghatározásra kerül. 

A jótállási  időtartam a nyertes ajánlattevő által megajánlattak szerint, a dokumentációban 
meghatározottak szerint. 

A jótállási garancia a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben. A garancia nyújtásának 
feltételeit és igénybevételének módját a dokumentációban meghatározottak szerint,  melynek 
mértéke a végszámla benyújtásával egy időben a nettó vállalási díj 3%-a erejéig az éves 
garanciális felülvizsgálat biztosítására a Kbt. 53.§ (5) bekezdése szerinti biztosítékot köteles 
nyújtani a nyertes ajánlattevő. 

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

Az ellenszolgáltatás összegét az ajánlatkérő részben támogatásból, részben hitelből kívánja 
biztosítani. Előleget az ajánlatkérő nem fizet. Az igazolt teljesítést követően benyújtott és az 
ajánlatkérő által befogadott számla kifizetése 30 napos határidővel, átutalással történik. 
Részszámla benyújtható, az ajánlatkérő a beruházás megvalósítására megkötött finanszírozási 
szerződéssel összhangban lehetőséget biztosít részszámla benyújtására. 
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III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve 
jogi személy(adott esetben):- 

III.1.4) Vonatkozónak-e a szerződés teljesítésére  egyéb különleges feltételek?                         
igen    nem X 
(adott esetben) 

Ha igen, a különleges feltételek meghatározása :- 

III.2) R ÉSZVÉTELI FELTÉTELEK  

III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező 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: 

Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 60.§ (1), a 
Kbt. 61.§ (1) d.) és a Kbt. 61.§ (2) szerint meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. 

Nem lehet ajánlattevő a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 61.§ (1) a.)-c.) pontok és a 
Kbt. 62.§ (1) bekezdése szerint meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. 

Megkövetelt igazolási mód: ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, valamint az ajánlattevő részére a szerződés 
teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet,  közjegyző előtt tett nyilatkozata, hogy nem tartozik 
a Kbt. 60.§ (1), a Kbt. 61.§ (1) a.)-d.), a Kbt. 61.§ (2), és a Kbt. 62.§ (1) szerint meghatározott 
kizáró okok hatálya alá. 

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  

Az alkamasság megítéléséhez szükséges 
adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

1. Az ajánlattevő és 10% feletti alvállalkozója 
köteles benyújtani az előző három (2006. 
2007. 2008.) számviteli jogszabályok szerinti 
beszámolójából az eredmény-kimutatás 
hiteles másolatát.  

2. Az ajánlattevő és 10% feletti alvállalkozója 
köteles benyújtani a Kbt. 66.§ (1) bekezdés 
c.) pontja alapján  az előző három évre (2006. 
2007. 2008.) vonatkozóan a közbeszerzés 
tárgyának (kész bútorszállítás és kivitelezés) 
forgalmáról szóló közjegyző előtt tett 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)  
(adott esetben):  

Az ajánlattevő, illetve 10% feletti 
alvállalkozója a szerződés teljesítésére 
alkalmatlan, amennyiben: 

1. A számviteli jogszabályoknak megfelelően 
beszámolóval lezárt utolsó három üzleti év 
(2006. 2007. 2008.) bármelyikére vonatkozó 
beszámolójában az adózás előtti eredménye 
negatív volt. 

Ezen alkalmassági feltételnek az 
ajánlattevőnek és 10% feletti 
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nyilatkozatát. 

3. Az ajánlattevő és 10% feletti alvállalkozója 
köteles benyújtani valamennyi számlavezető 
pénzintézettől származó, az ajánlattételi 
határidő lejártát megelőző 30 napnál nem 
régebbi, eredeti nyilatkozatát a következő 
tartalommal: 

       - mióta vezeti ajánlattevő (10% feletti 
alvállalkozó)    bankszámláját, 

       - az előző 3 évben (2006. 2007. 2008.)  
években volt e és hány alkalommal 15 napnál 
hosszabb ideig sorban álló tétele. 

4. Az ajánlattevő és 10% feletti alvállalkozója 
köteles benyújtani a számlavezető 
pénzintézetétől származó eredeti 
nyilatkozatát, mely tartalmazza, hogy 
rendelkezik legalább 50 millió forint 
hitelígérvénnyel vagy likvid eszközzel 
(pénzeszközök, értékpapírok). (Kbt. 66.§. (1) 
d.) pont) 

 

        

 

 

alvállalkozójának önállóan kell megfelelnie. 

2. Bútorszállításból származó éves forgalma 
az előző 3 év (2006. 2007. 2008.) 
bármelyikében nem éri el az ajánlati ár 
összegének másfélszeresét.  

Ezen alkalmassági feltételnek az 
ajánlattevőnek és 10% feletti 
alvállalkozójának együttesen kell megfelelnie. 

3. Bármely számlavezető pénzintézetnél 
vezetett bankszámláján az előző 3 év (2006. 
2007. 2008.) bármelyikében fedezethiány 
miatt egynél több alkalommal 15 napnál 
hosszabb időtartamú sorban állás volt ( a 
sorban állás fogalma alatt a hitelintézetekről 
és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi 
CXII. tv. 2. számú melléklet III. rész 36. 
pontja szerint rögzítettek értendők), valamint 
fizetési kötelezettségeinek nem időben tesz 
eleget. 

Ezen alkalmassági feltételnek az 
ajánlattevőnek és 10% feletti 
alvállalkozójának önállóan kell megfelelnie. 

4. Az ajánlattevő, illetve 10% feletti 
alvállalkozója a szerződés teljesítésére 
alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik 
bruttó 50 millió forint összegű szabad 
pénzösszeggel. 

Ezen alkalmassági feltételnek az 
ajánlattevőnek és 10% feletti 
alvállalkozójának önállóan kell megfelelnie. 

 

 

III.2.3) M űszaki, illetve szakmai alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges 
adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

1. Az ajánlattevő és 10% feletti 
alvállalkozója köteles benyújtani az előző 
három (2006. 2007. 2008.) legjelentősebb 
szállításainak ismertetéséről szóló, a Kbt. 
67.§ (1) a.) pontja alapján tett eredeti 
igazolást,  a Kbt. 68.§ (1) bekezdésében 

Az  alkalmasság minimumkövetelménye(i)  
(adott esetben): 

Az ajánlattevő, illetve 10% feletti 
alvállalkozója a szerződés teljesítésére 
alkalmatlan, amennyiben: 

1. Nem rendelkezik az ajánlattételi határidő 
lejártát megelőző 3 év (2006. 2007. 2008.) 
mindegyikében legalább 3 db az ajánlati ár 
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foglaltaknak megfelelően, amely 
tartalmazza: 

- szerződő másik fél adatait, 

- szállítás tárgyát, 

- ellenszolgáltatás összegét,  

-teljesítés idejét és helyét, 

- az igazolást kibocsátó másik fél 
nyilatkozatát, hogy a teljesítés az 
előírásoknak és a szerződésnek 
megfelelően történt e. 

A referencia igazolásnak tartalmaznia kell 
továbbá: 

- a jótállási időtartam alatt előforduló hibák 
felsorolását, 

- a jótállási időtartam alatt előforduló hibák 
kijavításának minőségét, gyorsaságát, 

- a megrendelőnél a referencia adó személy 
nevét, elérhetőségét. 

2. Az ajánlattevő és 10% feletti 
alvállalkozója köteles a Kbt. 67.§ (1) d.) 
pontja szerint, a beszerezendő árú műszaki 
dokumentációjának csatolása (prospektus, 
vagy fénykép, műszaki leírás, az anyagok, 
szerkezetek és belső szerelvények 
ismertetése) 

3. Az ajánlattevő és 10% feletti 
alvállalkozója köteles a Kbt. 67.§ (1) c.) 
pontja szerint, azoknak a szakembereknek, 
illetőleg vezetőknek a megnevezése, 
képzettségük ismertetésével, akiket be 
kíván vonni a teljesítésbe. 

összegének megfelelő értékű készbútor 
szállítási referenciával, amely szállítás 
tartalmazott kivitelezést és tervezést is 
egyben, illetve a teljesítéstől számított 1 
éves jótállási időtartam eredményesen 
eltelt, és az esetleges garanciális hibát 
szerződés szerinti minőségben és 
határidőben kijavította. 

Ezen alkalmassági feltételnek az 
ajánlattevőnek és 10% feletti 
alvállalkozójának együttesen kell 
megfelelnie. 

2. A benyújtott műszaki dokumentáció 
(prospektus, vagy fénykép, műszaki leírás, 
az anyagok, szerkezetek és belső 
szerelvények ismertetésével alátámasztva) 
alapján a megajánlott termékek nem 
felelnek meg az Ajánlati dokumentációban 
foglaltaknak. 

Ezen alkalmassági feltételnek az 
ajánlattevőnek és 10% feletti 
alvállalkozójának önállóan kell 
megfelelnie. 

3. Nem rendelkezik bármilyen dokumentált 
jogviszonyban álló : 

– OKJ lakberendezői végzettségű - 
legalább 1fő minimum 3 év szakmai 
gyakorlattal rendelkező lakberendező 
személlyel,  

- legalább 3 év szakmai gyakorlattal 
rendelkező 4 fő épület és bútorasztalossal, 

 

Ezen alkalmassági feltételnek az 
ajánlattevőnek és 10% feletti 
alvállalkozójának együttesen kell 
megfelelnie. 

III.2.4) Fenntartott szerződések (adott esetben)                                                                             
igen    nem X 

A szerződés védett műhelyek számára fenntartott                                                                                                    
nem 
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A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik                                                 
nem 

III. 3) SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZ ŐDÉSEKRE VONATKOZÓ 
KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK  

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

         igen    nem X 

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: - 

III.3.2)  A szervezeteknek közözlniük kell-e 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 fejtája  

Nyílt X  

Meghívásos   

Gyorsított meghívásos  A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:  

 

Tárgyalásos                                     
 

Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, 
megjelölése?                    igen    nem  

Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők 
nevét és címét a VI.3., További információk rovatban kell 
megadni  

Gyorsított tárgyalásos                   
 

A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása: 

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

Létszám    ���   
VAGY: minimum  ��� és, adott esetben, maximum���  

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: - 

IV.1.3) Az ajálattevők 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?                                         
igen      nem  
 

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     X    

         X    az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással 
vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben 
kell megadni) 

           a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi 
felhívásban illetve az ismertetőben meghatározott szempontok 

Részszempont 

1. Bruttó ajánlati ár 

2. jótállási időtartam 

3. Korábbi teljesítési határidő 

4. Késedelmi kötbér mértéke 

Súlyszám 

80 

50 

50 

40 

Részszempont Súlyszám 

IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e?                                                                             
igen     nem X 
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Ha igen,  további információk az elektronikus árverésről (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 vonatkozozóan korábbi közzétételre sor került-e?               
igen X    nem  

Igen válasz esetén 

Előzetes összesített tájékoztató       X                    Felhasználói oldalon közzétett 
hirdetmény        

Hirdetmény száma a HL-ben:  KÉ-10459/2008. szám   11/07/2008 (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 ismertetők 
(versenypárbeszéd esetében) beszerzésének feltételei 

A dokumentáció beszerzésének határideje  
Dátum:  19/08/2009  (nap/hó/év)                                                               Időpont: 10 óra 

Kell-e fizetni a dokumentációért?                                                                                                    
igen X    nem  

Igen válasz esetén, Ár (számokkal): 50.000.-    Pénznem: HUF 

A fizetés feltételei és módja: Készpénzben a kiváltás helyszínén, vagy banki átutalással 
az ajánlatkérő nevében eljáró GLOBÁL-Gesztor Kft. K&H Banknál vezetett 10402128-
50505449-54561003 számú számlára. Az átutalás közleményében fel kell tüntetni, hogy 
„Újhartyán Gyermekvár eszközbeszerzése”  dokumentációs díja. A dokumentáció 
rendelkezésére bocsátásának módja: a dokumentáció átvehető személyesen, 
munkanapokon hétfőn, szerdán, pénteken: 8.00-12.00 óráig, Kedden, csütörtökön: 12.00-
16.00 óráig, befizetés után, 2367 Újhartyán, Monori u. 30, illetve faxon ( faxszám: 06-
29/372-315) vagy levélben kérhető a postán való megküldése. Az írásos igénybejelentés, 
a dokumentáció megfizetésének igazolásával együtt lehet kérni.  

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő  
Dátum:  19/08/2009   (nap/hó/év)                                                 Időpont: 10 óra 
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IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha 
ismert)  
(meghívásos 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  

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

                                                            X                
                     

Egyéb:   

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén) 

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

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei  

Dátum:     19/08/2009 (nap/hó/év )                                                Időpont: 10 óra 

Hely (adott esetben): Újhartyán Község Önkormányzata, Fő u. 21. Nagyterem 

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben)                                
igen X     nem  

Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 80.§ (2) bekezdésében foglalt személyek. 

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍT Ő INFORMÁCIÓK  

VI.1) A KÖZBESZERZÉS I SMÉTLŐDŐ  JELLEGŰ-E? (adott esetben)                                       
igen      nem X 

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: - 

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

                 igen X     nem  

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

KMOP-2007-4.6.1./B-2. kódszámú, Közép-magyarországi Operatív Program közoktatási 
intézmények beruházásainak támogatása. 

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK  (adott esetben) 
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- Nyílt eljárás esetén az eredményhirdetés időpontja: 2009. szeptember 1,   10 óra 

- Nyílt eljárás esetén a szerződéskötés tervezett időpontja: 2009.szeptember 16,  10 óra 

- A dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele 

- Az ajánlatok értékelése során az egyes részszempontokra adható pontszám 1-10-ig 
terjedhet. Ponthatárok közötti pontszámot az ajánlatkérő az alábbiak szerint értékeli: 
számára legkedvezőbb tartalmi elem kapja a maximális pontot, és a további elemek 
pontszámai ehhez viszonyítva arányosítással kettő tizedesig történő kerekítéssel kerülnek 
meghatározásra. 

- Az ajánlattevő az ajánlatot 3 példányban (1 pld eredeti és 2 pld másolat) lezárt, 
bontatlan csomagolásban, folyamatos lapszámozással ellátva, roncsolás mentesen, 
összefűzve, vagy bekötve köteles benyújtani az ajánlati dokumentációban megjelölt 
formanyomtatványok felhasználásával. 

- Az ajánlatkérő rögzíti, hogy az ajánlati dokumentáció másra nem ruházható át. Közös 
ajánlattétel esetén elegendő egy ajánlati dokumentációnak a megváltása. 

- Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével, vagy annak visszalépése esetén a Kbt. 91.§ (2) 
bekezdésében megjelölt személlyel köti meg a szerződést. 

- Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő nevében jelen közbeszerzési eljárásban 
aláírásra jogosult személy(ek) aláírási eredeti címpéldányát, vagy  közjegyző által 
hitelesített másolatát. 

- Amennyiben az ajánlattevő nem kíván harmadik személlyel szerződést kötni, arról is 
szükséges nyilatkozni (Kbt. 71.§ (1) bekezdés a pont). 

- Amennyiben az ajánlattevő nem kíván a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó 
mértékben alvállalkozót igénybe venni, arról is szükséges nyilatkozni (Kbt. 71.§ (1) 
bekezdés b) pontja). 

- Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója 30 napnál nem régebbi 
cégmásolata eredeti példányát vagy közjegyző által hitelesített másolatát. 

- Az ajánlatkérő a Kbt. 20.§ (3) bekezdése alapján előírja az igazolások eredeti 
példányban vagy közjegyző által hitelesített másolati formában történő benyújtását. 

- Az ajánlatkérő ajánlati biztosíték adását teszi kötelezővé, melynek mértéke 5.000.000.-
Ft. Az ajánlati biztosíték teljesíthető az előírt pénzösszeg ajánlatkérő számára való 
utalással, vagy az ajánlatkérő nevére szóló, az ajánlati biztosíték összegére vonatkozó 
feltétlen és visszavonhatatlan bankgaranciával , vagy biztosítási szerződés alapján 
kiállított –kézfizető kezességvállalást tartalmazó- kötelezvénnyel. A fizetés módja: 
átutalással Újhartyán Község Önkormányzat OTP Bank ZRt 11742032-15391236-
10020009 számú számlára. Az ajánlati biztosíték nyújtását igazoló dokumentum eredeti 
vagy közjegyző által hitelesített másolatát külön lezárt borítékban az ajánlathoz csatolni 
kell. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség ideje alatt érvényben kell maradnia. 
Az ajánlatkérő a biztosíték visszautalásáról, illetve felszabadításáról a Kbt. 59.§ (5)-(6) 
bekezdések alapján intézkedik. 

- Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az 
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ajánlattevőt terheli. 

VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS  

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv  

Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság 

Postai cím: Margit krt. 85. 

Város: Budapest Postai irányítószám: 

1024  

Ország: Magyarország 

E-mail: info@kozbeszerzes.hu Telefon: 1/336-7778 

Internetcím (URL): 
www.kozbeszerzes.hu 

Fax: 1/336-7778 

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)  

Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város: Postai 
irányítószám:      

Ország: 

E-mail:       Telefon:       

Internetcím (URL): Fax:       

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: 
Kbt. 323. § (1) bekezdés 

 

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő 
szervtől szerezhető be 

Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság 

Postai cím: Margit krt. 85. 

Város: Budapest Postai irányítószám: 

1024  

Ország:Magyarország 

E-mail: info@kozbeszerzes.hu Telefon: 1/336-7778 

Internetcím (URL): 
www.kozbeszerzes.hu 

Fax: 1/336-7778 

VI.5)  E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA :   29/06/2009 (nap/hó/év) 
 


