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

irányítószám: 
2367 

Ország: 
Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:  Schulcz József polgármester

Telefon: 29/372-133

E-mail: jegyzo@ujhartyan.hu Fax: 29/372-025

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 a következő címen szerezhető be: 
 Azonos a fent említett kapcsolattartási 

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

Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:



X  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 X 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

X  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, 
szállítása és elosztása 
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont] 

 Földgáz és kőolaj feltárása és 
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 X

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

II.1) MEGHATÁROZÁS

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Újhartyán település szilárd burkolatú, Monori u. felújítása.

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 
X

b) Árubeszerzés c) Szolgáltatás 

Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen 
eszközzel, módon, az 
ajánlatkérő által 
meghatározott 
követelményeknek 
megfelelően

X Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek 
kombinációja/Egyéb

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

Szolgáltatási koncesszió 

A teljesítés helye:
Újhartyán,  Monori u.  249, 
526, 629, 1300hrsz
NUTS-kód       HU10           ��

A teljesítés helye 
����� 

A teljesítés helye 
����� 

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):-

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Újhartyán, Monori út burkolat felújítása vállalkozási szerződés keretében.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 



Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott  
esetben)

Fő tárgy ��45.23.32.52-0 ����-�  ����-�
További 
tárgy(ak)

45.23.32.29-0

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk 
megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) 
igen      nem  X 

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

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR 

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve) 
Újhartyán, Monori u. burkolat megerősítése 6026,6 m2-en, süllyesztett szegély 1610 fm 
hosszúságban , az ajánlattételi  dokumentációban kiadott műszaki leírás szerint.

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) :-  
igen      nem X

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE

Az időtartam hónap(ok)ban:   ��  vagy  napokban: ���� (a szerződés megkötésétől számítva) 
VAGY:  kezdés           2010/04/01     (év/hó/nap)   
                                                   ÉS/VAGY
             befejezés       2010/04/30      (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)
Napi késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér, jótállási garancia.
A meghiúsulási kötbér , melynek mértéke a nettó megbízási díj 30%-a. A végszámla 
benyújtásával egy időben a nettó vállalási díj 5%-a erejéig az éves garanciális felülvizsgálat 
biztosítására a Kbt. 53.§ (6) bekezdése szerinti biztosítékot köteles nyújtani a nyertes 
ajánlattevő.
A napi kötbér mértéke a nyertes ajánlattevő által megajánlottak szerint. A napi kötbér mértéke 
vonatkozik részhatáridőkre is, amely a kiadott dokumentációban meghatározásra kerül a 



cselekvési ütem szerint.
Ajánlatkérő a jótállási garanciát 36 hónapban, mint szerződést biztosító mellékkötelezettséget 
határoz meg. Ezen időre a garanciális visszatartás a vállalási díj nettó értékének 2%-ában 
határozza meg az ajánlatkérő garanciális munkák elvégzésére, amely bankgaranciát a Kbt. 
53.§ (6) bek. a.) pontja szerint kell teljesíteni.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezésekre 
Az ellenszolgáltatás összegét az ajánlatkérő részben támogatásból (KMRFT-TEUT-241/2009), 
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. 

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

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

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

III.2.1)  Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a 
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is 

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 
60. § (1) bekezdés a)-h) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 61. § 
(1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 
61. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró ok hatálya alatt áll. 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 
61. § (2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. 
Az ajánlatkérő az eljárásból kizárja az olyan ajánlattevőt, aki, illetőleg akinek a közbeszerzés 
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy a 
számára erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-b) pontjai valamelyikében 
meghatározott kizáró ok hatálya alatt áll. 
Igazolási mód: 
Ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozó és az erőforrást nyújtó szervezet vonatkozásában a kizáró okok hiányának 



igazolására a Kbt. 249.§ (3) bekezdése irányadó. 
A közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozók tekintetében ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában, hogy a szerződés 
teljesítéséhez nem vesz igénybe kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges 
adatok és a megkövetelt igazolási mód:
- 1.: valamennyi számláját vezető 
pénzintézeteknek az ajánlat benyújtását 
megelőző 30 napnál nem régebbi eredeti vagy 
hitelesített másolatban benyújtott nyilatkozata 
az igazolás kiállítását megelőző 12 hónapra 
vonatkozóan arról, hogy az ajánlattevő a 
dokumentációban rögzített szerződés 
pénzügyi-gazdasági teljesítésére alkalmas, az 
alábbi tartalommal:
- a számlavezetés kezdő időpontja,
- tájékoztatás fizetési kötelezettségek 
teljesítéséről és a számlán történő esetleges 
sorban állásról és annak legutolsó 
időpontjáról az igazolás kiállítását megelőző 
12 hónap tekintetében,
- 2.: 2006. 2007. és 2008. évekre vonatkozó 
számviteli törvény szerinti beszámolójában 
szereplő mérlegének és eredmény-
kimutatásának benyújtása.
- 3.: A Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontja 
alapján ajánlattevő és 10 % feletti 
alvállalkozója nyilatkozata az elmúlt három 
év mindegyikében (2006, 2007, 2008) 
közbeszerzés tárgya (útépítési munkák) 
szerinti forgalmáról (nettó árbevételéről);
-4.: Az ajánlattevő és 10% feletti 
alvállalkozója köteles benyújtani a 
számlavezető pénzintézetétől származó 
igazolást,  mely tartalmazza, hogy 
rendelkezik legalább 40 millió forint 
hitelígérvénnyel vagy likvid eszközzel 
(pénzeszközök, értékpapírok).
A fenti igazolásokat, okiratokat eredetiben 
vagy hiteles másolati példányba kell 
benyújtani.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
Az ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az 
ajánlattevőt, ha:
- 1.: az igazolás kiállítását megelőző 12 
hónapban az ajánlattevő és a közbeszerzés 
értékének 10 %-át meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozó bármely 
bankszámláján sorban állás volt és fizetési 
kötelezettségeinek nem tesz időben eleget.
Ezen alkalmassági feltételnek az 
ajánlattevőnek és 10% feletti 
alvállalkozójának önállóan kell megfelelnie.
- 2.: Az ajánlattevő és a közbeszerzés 
értékének 10 %-át meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozó mérleg 
szerinti eredménye a 2006. 2007. és 2008. 
üzleti évek bármelyikében negatív.
Ezen alkalmassági feltételnek az 
ajánlattevőnek és 10% feletti 
alvállalkozójának önállóan kell megfelelnie.
- 3.: Az ajánlattevő és 10 % feletti 
alvállalkozója, a közbeszerzés tárgya 
(útépítési munkák) szerinti forgalma (nettó 
árbevétele) az előző három évben (2006, 
2007, 2008) mindegyikében nem érte el 
évente a 40 millió forintot.
Ezen alkalmassági feltételnek az 
ajánlattevőnek és 10% feletti 
alvállalkozójának együttesen kell megfelelnie.
-4.: Az ajánlattevő, illetve 10% feletti 
alvállalkozója a szerződés teljesítésére 
alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik 
bruttó 40 millió forint összegű szabad 
pénzösszeggel.
Ezen alkalmassági feltételnek az 
ajánlattevőnek és 10% feletti 
alvállalkozójának együttesen kell megfelelnie.



III.2.3) Műszaki, 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 
útépítési munkáinak  ismertetéséről szóló, a 
Kbt. 67.§ (2) a.) pontja alapján tett hiteles 
másolatát,  a Kbt. 68.§ (2) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően, amely tartalmazza:
- szerződő másik fél adatait,
- beruházás 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.§ (2) e.) 
pontja szerint,  azoknak a szakembereknek, 
illetőleg vezetőknek a megnevezése, 
képzettségük ismertetésével, akiket be kíván 
vonni a teljesítésbe.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
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 
nettó  összegének megfelelő értékű útépítési 
munkákból származó referenciával, 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.:  Nem rendelkezik bármilyen dokumentált 
(megbízási szerződés, munkaszerződés) 
jogviszonyban álló :
 – a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendeletben 
előírt- legalább 1-1 fő minimum 5 év szakmai 
gyakorlattal rendelkező személlyel, aki A. 
kategóriás felelős műszaki vezetői 
névjegyzékbe vett  útépítési szakterületen
Ezen alkalmassági feltételnek az 
ajánlattevőnek és 10% feletti 
alvállalkozójának együttesen kell megfelelnie.

III.2.4) Fenntartott szerződések 

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott 
igen    nem X
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott 
igen    nem X



III. 3) SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE 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:
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA

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

Tárgyalás nélküli X

Tárgyalásos

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

Tárgyalás nélküli  

Tárgyalásos

IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK 

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

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 
 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint 
X    
             X         Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat  
súlyozással kell megadni)

Részszempont
1. Ajánlati ár (nettóban)
2. Késedelmi kötbér (Ft/nap)
3. Fizetési határidő 
(napokban)
4. Jótállási időtartam 
(hónapokban)

Súlyszám
80
50
60

80

Részszempont Súlyszám

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

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 X

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

A dokumentáció beszerzésének határideje 
Dátum:  2009/10/27  (év/hó/nap )                                           Időpont: 11 óra

Kell-e fizetni a dokumentációért? 
igen X     nem 
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal):100.000.-+áfa    Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja: Készpénzben a kiváltás helyszínén, vagy banki átutalással 
az ajánlatkérő nevében eljáró KÖZ-PÁLYA Közbeszerzési és Pályázati Tanácsadói Kft. 
Budapest Banknál vezetett Budapest Bank 10103829-02063400-0100300 számú 
számlára. Az átutalás közleményében fel kell tüntetni, hogy „ Újhartyán TEÚT pályázat 
Monori út” 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. 2009. október 27-én a dokumentáció 8 és 11 óra közt vehető át 
személyesen.

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő 
Dátum:  2009/10/27   (év/hó/nap)                                           Időpont:  11 óra

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    
                                                            X                

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:     2009/10/27   (év/hó/nap)                                        Időpont:  11 óra
Helyszín :  Újhartyán Polgármesteri Hivatal Nagyterem, 2367 Újhartyán, Fő u. 21.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek : Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 
80.§ (2) bekezdésében foglalt személyek.

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK 

V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ  JELLEGŰ-E? (adott esetben) 
igen      nem X

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

                 igen      nem X

V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2009/11/09    11 óra
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:2009/11/17    11 óra
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 X    nem 
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további 
információk: (adott esetben) : Az ajánlati dokumentáció személyesen a jelen felhívás 
IV.3.3  pontjában meghatározott helyen 2367 Újhartyán, Monori u. 30. munkanapokon 
hétfőn, szerdán, pénteken: 8.00-12.00 óráig, Kedden, csütörtökön: 12.00-16.00 óráig, az 
ajánlattételi határidő lejárta napján 8-12-ig. A dokumentáció megküldését a Kbt. 54.§ (4) 
bekezdésében meghatározott módon kéri, akkor  a jelen felhívás IV.3.3  pontjában 
meghatározott címre, vagy 29/372-315 faxon lehet jelezni. . 2009. október 27-én a 
dokumentáció 8 és 11 óra közt vehető át személyesen.
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: Az ajánlatok értékelése során az egyes 
részszempontokra adható pontszám 1-10-ig terjedhet.
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: Az ajánlatkérő számára 
legkedvezőbb tartalmi elem kapja a maximális pontot, és a további elemek pontszámai 



ehhez viszonyítva arányosítással kettő tizedesig történő kerekítéssel kerülnek 
meghatározásra. 
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 X     nem 
V.7) Egyéb információk:
- Az ajánlattevő az ajánlatot 3 példányban (1 pld eredeti és 2 pld másolat) lezárt, 
bontatlan csomagolásban, folyamatos oldalszámozással 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 ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 70.§ (2) bekezdésében 
foglaltakra vonatkozóan.
- 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, b, c pontok).
- Amennyiben az ajánlattevő nem kíván a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó 
mértékben alvállalkozót igénybe venni, arról is szükséges nyilatkozni (Kbt. 71.§ (1) 
bekezdés b) és c) pontja).
- Az ajánlatra vonatkozó formai követelmények a dokumentációban találhatók.
- Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, valamint az ajánlattevő 
részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet 30 napnál nem régebbi 
cégmásolata eredeti példányát vagy hiteles másolatát.
- A jelen felhívás III.1.1.) pontjában meghatározott jótállási garanciával kapcsolatban az 
ajánlatkérő előírja, hogy a biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint 
teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél bankszámlájára 
történő befizetéssel, bankgarancia biztosításával, biztosítási szerződés alapján kiállított –
kézfizető kezességvállalást tartalmazó- kötelezvénnyel. 
- Az ajánlatkérő a Kbt. 20.§ (3) bekezdése alapján előírja az igazolások eredeti 
példányban vagy hiteles másolati formában történő benyújtását.
- Az ajánlatkérő a Kbt. 55.§-a alapján előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon az 
adózásra, s környezetvédelemre, az akadálymentesítésre, valamint a munkavállalók 
védelmére és a munkafelvételre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyek a teljesítés 



helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
- Az ajánlatkérő a Kbt. 48.§ (2) bekezdése alapján tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a 
jelen közbeszerzési eljárás alapján kötendő vállalkozási szerződés finanszírozása 
érdekében támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be a jelen felhívás V.2.) 
pontjának megfelelően. A Kbt. 82.§-át (az ajánlatok elbírálása alóli mentesülést) és a Kbt. 
99.§ (3) bekezdését ( a szerződés kötés alóli mentesülést), valamint a Kbt. 303.§ -át (a 
szerződés módosítását) úgy kell alkalmazni, hogy az ott írt oknak, illetőleg körülménynek 
minősül a támogatásra irányuló igény el nem fogadása.
- Ajánlattevő a Kbt. 48.§ (3) bekezdése alapján tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy 
amennyiben esetlegesen támogatási szerződés nem kerül aláírásra, úgy az ajánlatkérő 
nem köteles a jelen közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlatokat elbírálni, vagy az 
elbírálását követően a vállalkozói szerződést megkötni, vagy ugyanezen ok miatt a Kbt. 
303.§ -a alapján lehetőség van a már megkötött vállalkozói szerződés módosítására.
- Az Ajánlatkérő 2009/10/15-én 10 órai kezdettel helyszíni konzultációt tart. Találkozási 
hely a Polgármesteri Hivatal (2367 Újhartyán, Fő u. 21.)

- Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az 
ajánlattevőt terheli.
- Ajánlatkérő egy alkalommal teljes körű hiánypótlást biztosít.

V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2009/09/30 (év/hó/nap)
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