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HIRDETMÉNYEK

Az Euró pai Unió Hi va ta los Lap já ba köz zé té tel re meg kül dött,
a Köz be szer zé si Ér te sí tõ ben tá jé koz ta tó jel leg gel megjelenõ
hirdetmények

Ajánla ti fel hí vás nyílt el já rás meg in dí tá sá ra

24239 Ál la mi Au tó pá lya Ke ze lõ Zrt. (M1 és M3 egy sze rû pi -
he nõk bur ko lat fel újí tá sa/2006. – K. É. – 12397/2006)

24244 Ál la mi Au tó pá lya Ke ze lõ Zrt. (M1 és M3 cso mó pon tok
bur ko lat fel újí tá sa/2006. – K. É. – 12402/2006)

24250 An gyal föld-Új li pót vá ros-Vi za fo gó Va gyon ke ze lõ Zrt.
(Bu da pest Fõ vá ros XI II. Ke rü le ti Ön kor mány zat
 tulajdonában lé võ la kó épü le tek, la ká sok és nem la kás
cél já ra szol gá ló épü le tek, he lyi sé gek fel újí tá si, kar -
ban tar tá si és bon tá si munkálatainak elvégzése
– K. É. – 12066/2006)

24256 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház (gyógy sze rek
II. cso port és nem ha gyo má nyos köt sze rek be szer zé se
1 év re – K. É. – 11217/2006)

24258 Föld mé ré si és Táv ér zé ke lé si In té zet (EO MA-KMO-1
tömb el sõren dû fel újí tá sa és új ra szin te zé se – K. É. –
12345/2006)

24264 Sze ge di Kör nye zet gaz dál ko dá si Kht. (hul la dék gyûj tõ
zsák be szer zé se – K. É. – 10890/2006)

Rész vé te li fel hí vás gyor sí tott meghívásos el já rás meg in dí tá sá ra

24269 Tar ta lék gaz dál ko dá si Kht. (az aján lat ké rõ vaj tai te lep -
he lyén 4 db 2000 m3/db acél tar tály át ala kí tá sa, fe lü -
let ke ze lé se bio-et ha nol tá ro lá sá ra al kal mas sá té te le
– K. É. – 11931/2006)

A Köz be szer zé si Ér te sí tõ ben köz zé te en dõ hir det mé nyek

Egy sze rû sí tett el já rás aján la ti fel hí vá sa

24275 Bu da pest-Cse pel Ön kor mány za ta Cse pe li Egész ség ügyi
Szol gá lat (az aján lat ké rõ ra di o ló gi á jánák tel jes kö rû
mû ködtetése – K. É. – 12173/2006)

24279 Te rü le ti Kór ház, Má té szal ka (001/2006 mo sa tás
– K. É. – 9682/2006)

Egy sze rû el já rás aján lat té te li fel hí vá sa

24283 Al gyõ Nagy köz ség Ön kor mány za ta (Al gyõ, böl csõ de -
épí tés – K. É. – 12261/2006)

24287 Ba la ton fü red Vá ros Ön kor mány za ta (szelektívhulladék-
 gyûjtõ jár mû be szer zé se – K. É. – 12007/2006)

24290 Bu da pest VII. Ke rü let Er zsé bet vá ros Ön kor mány za ta
(Budapest VII. ke rü let, Do hány u. tel jes jár da fe lü le -
té nek át épí té se – K. É. – 12260/2006)

24294 Bu da pest-Hegyvidék XII. Ke rü le ti Ön kor mány zat (ját -
szó te rek fel újí tá sa, szab vá nyo sí tá sa, ke rí tés épí tés,
kert épí té si mun ká la tok – K. É. – 11438/2006)

24301 Bu da pest-Hegyvidék XII. Ke rü le ti Ön kor mány za t (ját -
szó te rek szab vá nyo sí tá sa, új ját szó sze rek te le pí té se,
sport pá lyák ki ala kí tá sa, kert épí té si mun ká la tok
– K. É. – 11439/2006)

24310 Bu da pest-Hegy vi dék XII. Ke rü le ti Ön kor mány zat
( Virányos Ál ta lá nos Is ko la hom lok zat fel újí tá sa
– K. É. – 11441/2006)

24315 Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egye tem
(Di ák köz pont 2006. má so dik fél évi ki ad vá nya i nak
nyom dai mun kái – K. É. – 12174/2006)

24318 Döm söd Nagy köz ség Ön kor mány za ta (döm sö di óvo da
át épí té se – K. É. – 12366/2006)

24323 Do rog Vá ros Ön kor mány za ta (25 fõs idõ sek át me ne ti
ott ho ná nak ki ala kí tá sa – K. É. – 10509/2006)
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24239 Ne u mann Já nos Di gi tá lis Könyv tár és Mul ti mé dia Köz -
pont Kht. (szer ver el he lye zés és in for ma ti kai inf ra -
struk tú ra-szol gál ta tás – K. É. – 12073/2006)

24332 Szé kes fe hér vár Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta
(Szé che nyi ut ca–Csík vá ri út kör for gal mú cso mó pont
épí té se – K. É. – 12171/2006)

24336 Ti sza fü red Vá ros Ön kor mány za ta (Ti sza fü red bel te rü -
le tén a Bu tel la út ki épí té se – K. É. – 11209/2006)

24341 Vas Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság (szol gá la ti gép jár -
mû vek ja ví tá sa – K. É. – 11285/2006)

24345 VÁ TI Re gi o ná lis Fej lesz té si és Ur ba nisz ti kai Kht. (a
2003. évi ha tá ron át nyú ló PHA RE-prog ra mok le zá rá -
sá hoz kap cso ló dó el len õr zé si te vé keny sé gek – K. É. –
11908/2006)

Aján la ti fel hí vás nyílt el já rás meg in dí tá sá ra

24349 Ba ja Vá ros Ön kor mány za ta (Ba ja, Lõ kert sor út bur ko -
la tá nak fel újí tá sa – K. É. – 12113/2006)

24353 Bu da pes ti Rend õr-fõ ka pi tány ság (BRFK ré szé re szá -
raz ele mek be szer zé se – K. É. – 10973/2006)

24357 Fü ze sa bo nyi Kis tér ség Több cé lú Tár su lá sa (Be se nyõ te -
lek, Dor mánd, Eger far mos, Fü ze sa bony, Me zõ sze me -
re, Me zõ tár kány, Po rosz ló, Sa rud, Szi ha lom, Új lõ -
rinc fal va egész ség ügyi alap el lá tás hoz kö tõ dõ köz pon -
ti há zi or vo si, há zi-gyer mek or vo si ügyelet ellátása
– K. É. – 10575/2006)

24363 Jász árok szál lás Vá ros Ön kor mány za ta (Jász árok szál lás
hosszú le já ra tú hi tel fel vé tele – K. É. – 12270/2006)

Aján la ti fel hí vás egyes ága za tok ban

24368 MI VÍZ Mis kol ci Víz mû Kft. (szenny víz iszap-szál lí tás
és -el he lye zés 2006. – K. É. – 11745/2006)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Tá jé koz ta tó az el já rás ered mé nyé rõl

24374 Ál la mi Pri va ti zá ci ós és Va gyon ke ze lõ Rt. tá jé koz ta tó ja
az el já rás ered mé nyé rõl (szoft verkar ban tar tás, rend -
szer tá mo ga tás és to vább fej lesz tés – K. É. – 8222/2006)

24375 Bel ügy mi nisz té ri um Köz pon ti Gaz da sá gi Fõ igaz ga tó ság
tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (Bu da pest V. ke -
rü let, Mér leg ut ca 1. szám alat ti, RTS-rend sze rû, gé pi
üze mû mély ga rázs kar ban tar tá sa és üzemeltetése
– K. É. – 7638/2006)

24377 Észak-du nán tú li Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga -
tó ság tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (Gyõr–Gö -
nyû orszá gos köz for gal mú kikö tõ in ter mo dá lis köz -
pont köz le ke dé si kap cso la ta i nak fej lesz té se cí mû
pro jekt ben le bo nyo lí tói fel ada tok el lá tá sa – K. É. –
7835/2006)

24379 Fõ vá ro si Ön kor mány zat Nyí rõ Gyu la Kór ház tá jé koz ta tó -
ja az el já rás ered mé nyé rõl (4052/Nyí rõ/06. élel mi sze rek
be szer zé se – K. É. – 8278/2006)

24381 Ma gyar Pos ta Zrt. Be szer zé si és El lá tá si Szol gál ta tó
Köz pont tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (iro da -
sze rek és kel lék anya gok be szer zé se – K. É. –
8483/2006)

24383 Pest Me gyei Flór Fe renc Kór ház tá jé koz ta tó ja az el já rás
ered mé nyé rõl [ra di o ló gi ai szol gál ta tás 7 év idõ tar tam -
ra (3949/Kis tar csa/06) – K. É. – 8274/2006]

24385 Sem mel we is Egye tem tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé -
nyé rõl (Sem mel we is Egye tem, Fül-Orr-Gé gé sze ti és
Fej-Nyak se bé sze ti Kli ni ka, va la mint az I. Sz. Se bé sze -
ti Kli ni ka nap i ta ka rí tá sa, nagy ta ka rí tá sa, ab la kü veg -
zet- és ke ret tisz tí tá sa – K. É. – 7469/2006)

Tá jé koz ta tó az el já rás ered mé nyé rõl

24388 Ál ta lá nos és Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la (egyéb élel mi -
sze rek szál lí tá sa 2006. no vem ber 15-ig – K. É. –
8186/2006)

24390 Bé kés Me gyei Kép vi se lõ-tes tü let Tü dõ kór há za (gyógy -
sze rek be szer zé se 790 db mennyi ség ben – K. É. –
8155/2006)

24392 Bé kés csa ba Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta (Bé kés -
csa ba vá ros te rü le tén lé võ csa pa dék víz ár kok és zárt
csa pa dék víz-csa tor nák üze mel te té se, rend sze res kar -
ban tar tás jel le gû tisz tí tá sa, meg hi bá so dás ese tén
szük sé ges sé vá ló hi ba el há rí tá sa, hi ba ja ví tá sa – K. É. – 
8192/2006)

24394 Bé kés csa ba Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta (Bé kés -
csa ba Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta fel ada tá ba 
tar to zó köz te rü le ti par kok, zöld te rü le tek, vi zes lé te sít -
mé nyek, fa so rok fenn tar tá si mun ká i ra vo nat ko zó
szol gáltatások be szer zé se – K. É. – 8194/2006)

24397 Bé kés csa ba Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta (hi dak
mû sza ki fel ügye le té nek és fenn tar tá si mun ká i nak
vég zése – K. É. – 8195/2006)

24398 Bu da pest Fõ vá ros Ön kor mány za ta (biz ton sá gos köz le -
ke dé si fel té te lek biz ton sí tá sá hoz szük sé ges úthiba-
 észlelési és -ja ví tá si fel ada tok el lá tá sa 2006–2008-ig
– K. É. – 8006/2006)

24400 Bu da pest Fõ vá ros Ön kor mány za ta (2006. évi út fel újí tá -
si mun kák A cso port já nak ki vi te li ter vei – K. É. –
8004/2006)

24403 Bu da pest Fõ vá ros Ön kor mány za ta (Bu da pest tö meg -
köz le ke dé si út vo na la i nak bur ko lat fel újí tá sa le bo nyo -
lí tói mun kái – K. É. – 8005/2006)

24409 Bu da pest Fõ vá ros Ön kor mány za ta (Bu da pest tö meg -
köz le ke dé si út vo na la i nak bur ko lat fel újí tá sa le bo nyo -
lí tói mun kái – K. É. – 8010/2006)

24412 Bu da pest Fõ vá ros Ön kor mány za ta (2006. évi út fel újí tá -
sok A cso port le bo nyo lí tá si mun kái és mû sza ki el len -
õri fel ada tok el lá tá sa – K. É. – 8202/2006)

24414 Bu da pest Zug ló Ön kor mány za ta (az ön kor mány zat tu -
laj do ná ban ál ló in téz mé nyek alap-va gyon biz to sí tá sa
– K. É. – 8080/2006)

24417 Bu da pes ti Elekt ro mos Mû vek Rt. (NAF/KÖF transz -
for má to rok be szer zé se – K. É. – 8121/2006)
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24418 Buda pes ti Köz le ke dé si Zrt. (nyom ta tó, fax és fénymá soló
gép kel lék anya ga i nak szál lí tá sa – K. É. – 8188/2006)

24421 Bu da pes ti Köz le ke dé si Zrt. (ELEKT RA Bu da pest
Elekt ro ni kus Jegy rend szer ta nács adói te vé keny sé ge
– K. É. – 8373/2006)

24423 Bu da pes ti Köz le ke dé si Zrt. (nyom da ipa ri ter mé kek
– K. É. – 8455/2006)

24426 Du dar Köz ség Ön kor mány za ta (ön kor mány za ti ut cák
bur ko lat fel újí tá sa – K. É. – 8367/2006)

24427 Edu ca tio Tár sa dal mi Szol gál ta tó Kht. (di gi tá lis tan -
anya gok ké szí té se in for ma ti ka mû velt ség te rü let re
alap- és kö zép fo kon – K. É. – 8212/2006)

24429 Eger Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta (Hu nya di Má -
tyás Ál ta lá nos Is ko la át ala kí tá si és bõ ví té si mun kái
– K. É. – 8460/2006)

24430 Er zsé bet vá ro si Egész ség ügyi Szol gá lat (Te réz vá ros,
Er zsé bet vá ros fel nõtt la kos sá gá nak éj sza kai és ün -
nep na pi or vo si ügye le ti el lá tá sa – K. É. – 8019/2006)

24432 Fog lal koz ta tás po li ti kai és Mun ka ügyi Mi nisz té rium
(szak ér tõi, vizs ga el nö ki, szak mai szak ér tõi iga zol vá -
nyok el ké szí té se – K. É. – 8564/2006)

24434 Fõ vá ro si Csa tor ná zá si Mû vek Rt. (csa tor na-üzem za var
utá ni asz fal to zás – K. É. – 8379/2006)

24436 Fõ vá ro si Ön kor mány zat Jahn Fe renc Dél-pes ti Kór ház
(ho tel épü let észa ki hom lok zat nyí lá szá ró i nak cse ré je
– K. É. – 8045/2006)

24438 Fõ vá ro si Ön kor mány zat Köz le ke dé si Ügy osz tály (Bu -
da pest 2006. évi út fel újí tá sok B cso port ki vi te li ter ve i -
nek el ké szí té se – K. É. – 8204/2006)

24441 Fõ vá ro si Víz mû vek Rt. [nyílt ár kos csõ fek te tés kivite -
lezése és szük ség sze rint ter ve zé se (Szer da he lyi út)
– K. É. – 8371/2006]

24443 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet (in té -
zet hõ ener ge ti kai rend szer e fel újí tá sá nak meg ter ve -
zé se – K. É. – 8023/2006)

24444 Gyál Vá ros Ön kor mány za ta (Gyál Vá ros Ön kor mány -
za ta ál tal le foly ta tott hi tel nyúj tás tár gyú nyílt köz be -
szer zé si el já rás ban – K. É. – 11359/2006)

24447 Gyógy ír XI. Kht. (hi tel ke ret biz to sí tá sa a Gyógy ír XI.
Kht. ré szé re – K. É. – 8053/2006)

24449 He ves Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság (He ves Me gyei
Rend õr-fõ ka pi tány ság dol go zói ré szé re ét ke zé si utal -
vány, aján dék utal vány, va la mint is ko la kez dé si tá mo -
ga tási utal vány be szer zé se – K. É. – 11968/2006)

24451 Hód me zõ vá sár hely Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta
(in téz mé nyi fû tés kor sze rû sí tés – K. É. – 8189/2006)

24453 Hon vé del mi Mi nisz té rium Be szer zé si és Biz ton sá gi Be -
ru há zá si Hi va tal (a ma gyar ál lam tu laj do ná ban és a
Hon vé del mi Mi nisz té rium va gyon ke ze lé sé ben lé võ,
hon vé del mi cél ra fe les le ges sé vált in gat la nok ér té ke sí -
té sé re irá nyuló el já rás meg bí zott gaz dál ko dó szer ve -
zet általi végrehajtása – K. É. – 8220/2006)

24455 Hon vé del mi Mi nisz té rium Be szer zé si Hi va tal [ba rom fi -
ter mé kek be szer zé se (25041/05-10/106.) – K. É. –
8047/2006]

24457 Hon vé del mi Mi nisz té rium Be szer zé si Hi va tal [te j és tej -
ter mé kek be szer zé se (25041/05-10/107.) – K. É. –
8049/2006]

24458 Hon vé del mi Mi nisz té rium In gat lan ke ze lé si Hi va tal
(LTO la kó in gat lan tu laj don jo gá nak meg szer zé se Bu -
da pest, Szent end re pá lyá zat – Szen tend rén és von zás -
kör ze té ben, Bu da pest II. ke rü le té ben új épí té sû vagy
felújított lakás – K. É. – 8150/2006)

24461 Hun ga ro Cont rol Ma gyar Lé gi for gal mi Szol gá lat (lé gi -
for gal mi irá nyí tá si fe le lõs ség biz to sí tá si és all risks va -
gyon- és üzem szü net-biz to sí tá si szer zõ dé sek – K. É. –
8067/2006)

24463 Ka pos vár Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta (Ka pos -
vár Pa nel Plusz hi tel – K. É. – 8063/2006)

24465 Kecs ke mét Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta (kecs ke -
mé ti agg lo me rá ció szenny víz el ve ze té si és -tisz tí tá si
rend sze ré nek fej lesz té se – iszap- és bio gáz vo nal bõ ví -
té se – K. É. – 8463/2006)

24467 Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság (a KÖH ál tal
31859/2003. sz. ha tá ro za tú en ge dé lyes do ku men tá ció
ter ve zé si mun ká la ta i nak vég zé se vál lal ko zá si szer zõ -
dés alap ján – K. É. – 8034/2006)

24469 Kö zép-du nán tú li Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga -
tó ság (a Víz vé de lem ne vû ha jó – ha jó test rész le ges le -
mez cse ré je, a bon tá si, anyag biz to sí tá si, elõ ké szí té si és
hely re ál lí tá si fel ada tai – K. É. – 8071/2006)

24471 Köz pon ti Pénz ügyi és Szer zõ dés kö tõ Egy ség (SA-
VPOP-09 Ti sza szi get nem zet kö zi köz úti ha tár át ke -
lõ hely re konst ruk ci ó já nak ki vi te le zé se – K. É. –
8315/2006)

24473 Köz pon ti Szol gál ta tá si Fõ igaz ga tó ság (iro dai pa pí rok,
pa pír áruk, író sze rek, iro da sze rek szál lí tá sa – K. É. –
8306/2006)

24475 Mar ga ré ta Óvo da, Budapest (köz ét kez te tés – K. É. –
8142/2006)

24477 MÁV Zrt. (10 db elõ vá ro si mo tor vo nat be szer zé se
– K. É. – 8056/2006)

24479 MÁV Zrt. (10 db Ta lent RH 4824 tí pu sú elõ vá ro si mo -
tor vo nat be szer zé se fi nan szí ro zá sá hoz szük sé ges va -
gyon biz to sí tás – K. É. – 8058/2006)

24481 MÁV Zrt. Be szer zé si és Kész let gaz dál ko dá si Szol gál ta tó
Egy ség (fû rész áru és meg mun kált fa ter mé kek – K. É. – 
8245/2006)

24484 MÁV Zrt. Be szer zé si és Kész let gaz dál ko dá si Szol gál ta tó 
Egy ség (vas úti von ta tó jár mû vek kül sõ tisz tí tó sze rei
– K. É. – 8376/2006)

24487 Nagy ha lász Vá ros Ön kor mány za ta (az ön kor mány zat
ál tal irá nyí tott in téz mé nyek ré szé re kony hai élel mi -
sze rek be szer zé se – K. É. – 8060/2006)

24489 Nem ze ti Au tó pá lya Zrt. (M6-os au tó pá lya Du na új vá -
ros–Szek szárd kö zöt ti sza ka sza en ge dé lye zé si és ki vi -
te le zé si ter ve i nek el ké szí té sé re kö tött ter ve zé si szer zõ -
dés mó do sí tá sa – K. É. – 8216/2006)

24492 Nem ze ti Au tó pá lya Zrt. (M35-ös au tó pá lya Deb re cen el -
ke rü lõ (35+270–43+866 km-sz.) ki vi te le zé se – K. É. –
8295/2006)

24493 Nyír egy há za Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta (Esély
Cent rum ki ala kí tá sá nak be ren de zé sei, fel sze re lé sei,
hely szí ni el he lye zés – K. É. – 8118/2006)

24495 Pak si Atom erõ mû Rt. (jód szû rõ be ren de zé sek gyár tá -
sa, szál lí tá sa – K. É. – 8369/2006)

24496 Pá pa és Kör nyé ke Te le pü lé si Ön kor mány za tok Te rü let -
fej lesz té si Tár su lás (szé les sá vú há ló zat ki épí té se
– K. É. – 8479/2006)

24499 Pé csi Park fenn tar tó Kht. (park fenn tar tá si és köz te rü -
let-ta ka rí tá si mun kák el vég zé se – K. É. – 8140/2006)

24502 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház (42-35/2005 ra di o -
ló gi ai an gi og rá fi ás anya gok be szer zé se – K. É. –
8372/2006)
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24505 Sa jó szent pé ter Vá ros Ön kor mány zata (bank hi tel szer zõ -
dés – K. É. – 8033/2006)

24506 Sváb he gyi Ál la mi Gyer mek gyógy in té zet (or vo si gép-
 mûszer lí zing – K. É. – 8190/2006)

24507 Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Ön kor mány zat Jó sa
And rás Kór ház (ügy vé di meg bí zá si szer zõ dés – K. É. –
8182/2006)

24509 Sze ged Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta Egye sí tett
Szo ciá lis In téz mény (élel me zé si alap anya gok be szer zé -
se 12 hó nap ra – K. É. – 11452/2006)

24516 Sze ge di Kör nye zet gaz dál ko dá si Kht. (hi tel 300 000 000 Ft
összeg ben – K. É. – 8378/2006)

24517 Szent Ist ván Egye tem (Szent Ist ván Egye tem Ybl Mik -
lós Mû sza ki Fõ is ko lai Ka r A és B épü le té nek aka dály -
men te sí té se – K. É. – 8465/2006)

24519 Szép mû vé sze ti Mú ze um Lu xem bur gi Zsig mond Prog -
ram iro dá ja (mû tárgy szál lí tá sok meg ren de lé se a Si gis -
mun dus – Rex et Impe ra tor cí mû ki ál lí tás hoz – K. É. – 
7849/2006)

24521 Út gaz dál ko dá si és Ko or di ná ci ós Igaz ga tó ság (7 db ter -
ve zé si-sta tisz ti kai ré gió és 19 me gye köz út há ló -
zat-fej lesz té si kon cep ci ó já nak el ké szí té se – K. É. –
8119/2006)

24525 Var ga Do mon kos Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont
(Kun szent mik ló son mû kö dõ ál ta lá nos is ko la és óvo -
da köz ét kez te té sé nek fo lya ma tos biz to sí tá sa – K. É. – 
8057/2006)

24526 Vá ros üze mel te té si Kht. (Nyír egy há za, Fo lyó ka u.,
900 fm zárt csa pa dék csa tor nái en ge dé lyes ter ve i nek
el ké szí té se – K. É. – 8022/2006)

24531 Vas Me gyei Mun ka ügyi Köz pont (mun ka erõ-pi a ci fel -
nõtt kép zé sek be szer zé se a HE FOP 1.1 ke re té ben a
2006. évi ESZA-ke ret ter hé re – K. É. – 8068/2006)

24533 Vas Me gyei Ön kor mány zat (hosszú le já ra tú hi tel szer -
zõ dés 1 100 000 000 Ft összeg ben a Szom bat he lyi Mar -
ku sovsz ky Kór ház ré szé re gép-mû szer be szer zés hez
– K. É. – 7574/2006)

Tá jé koz ta tó az el já rás ered mé nyé rõl

24536 Áb ra hám hegy Köz ség Ön kor mány za ta (aján lat ké rõ
szenny víz csa tor ná zá sa I. ütem pót mun ka – K. É. –
8117/2006)

24537 Bal kány Vá ros Ön kor mány za ta (A jö võ is ko lá ja a
Dél-Nyír ség ben I. ütem, a bal ká nyi Sza bolcs Ve zér
Ál ta lá nos Is ko la át ala kí tá sa és bõ ví té se – K. É. –
8001/2006)

24539 Bal kány Vá ros Ön kor mány za ta (Sza bolcs Ve zér Ál ta lá -
nos Is ko la H épü let rész bon tá sa – K. É. – 8002/2006)

24541 Ba ra nya Me gyei Ön kor mány zat (or vos tech ni kai be ren -
de zé sek be szer zé se – K. É. – 8090/2006)

24543 Bóly Vá ros Ön kor mány za ta („Ma lom a vá ros szé lén
– 1. kom po nens” épí té si mun kái – K. É. – 8312/2006)

24545 Bu da pest Fõ vá ros Ön kor mány za ta (Bu da pest 2006. évi
út fel újí tá sok „B” cso port le bo nyo lí tá si mun kái
– K. É. – 8203/2006)

24548 Bu da pest Jó zsef vá ro si Ön kor mány zat (Fu tó ut ca 42.
szám alat ti épü let le bon tá sa – K. É. – 8456/2006)

24550 Bu da pest Jó zsef vá ro si Ön kor mány zat (Fu tó ut ca 40.
szám alat ti épü let le bon tá sa – K. É. – 8457/2006)

24551 Bu da pest Jó zsef vá ro si Ön kor mány zat (Fu tó ut ca 38.
szám alat ti épü let le bon tá sa – K. É. – 8459/2006)

24553 Bu da pest Jó zsef vá ro si Ön kor mány zat (Fu tó ut ca 36.
szám alat ti épü let le bon tá sa – K. É. – 8461/2006)

24555 Bu da pest Jó zsef vá ro si Ön kor mány zat (Fu tó ut ca 34.
szám alat ti épü let le bon tá sa – K. É. – 8462/2006)

24557 Bu da pest Jó zsef vá ro si Ön kor mány zat (Kis fa lu dy ut ca
34. szám alat ti épü let le bon tá sa – K. É. – 8464/2006)

24558 Bu da pest Jó zsef vá ro si Ön kor mány zat (Nagy temp lom
ut ca 11. szám alat ti épü let le bon tá sa – K. É. –
8466/2006)

24560 Bu da pest Jó zsef vá ro si Ön kor mány zat (Nagy temp lom
ut ca 15. szám alat ti épü let le bon tá sa – K. É. –
8467/2006)

24562 Bu da pest Jó zsef vá ro si Ön kor mány zat (Nagy temp lom
ut ca 19. szám alat ti épü let le bon tá sa – K. É. –
8469/2006)

24564 Bu da pest-Cse pel Ön kor mány za ta (aján lat ké rõ ré szé re
fo lyó szám la hi tel ke ret-szer zõ dés – K. É. – 8476/2006)

24566 Domb egy ház Nagy köz ség Ön kor mány za ta (a „Domb -
egy há zi óvo dák re konst ruk ci ós prog ram ja a gyer me -
kek esély egyen lõ sé gé nek biz to sí tá sa ér de ké ben” tár -
gyú prog ram meg va ló sí tá sá val kap cso la tos épí té si
mun ka – K. É. – 8454/2006)

24569 E.ON Ti szán tú li Áram szol gál ta tó Zrt. (al ál lo má sok ban
vil la mos tech no ló gi ai ki vi te le zés – K. É. – 11175/2006)

24573 Gyõr-Mo son-Sop ron Me gyei Ön kor mány zat (Pász to ri
Fel nõtt ko rú Fo gya té ko sok Ott ho na – te tõ tér-be épí -
tés, egy sé ges tûz jel zõ rend szer meg ter ve zé se, ki épí té -
se és szenny víz iszap el szál lí tá sa – K. É. – 8055/2006)

24575 In teg rált Szo ciá lis In téz mény, Paks [az aláb bi áru cso -
por tok szál lí tá sa (hús- és hen tes áru, mi re lit ter mé kek, 
fû sze rek, ke nyér, to jás) – K. É. – 8246/2006]

24579 Ken gyel Köz ség Ön kor mány za ta (aján lat ké rõ te rü le té -
rõl szi lárd hul la dék szál lí tá sa – K. É. – 8314/2006)

24580 Kis szál lás Köz ség Ön kor mány za ta (ká pol nai me zõ gaz -
da sá gi út épí té se – K. É. – 8113/2006)

24583 Mát rai Erõ mû Rt. (ME RT 05/2006 – K. É. – 8300/2006)

24585 Mo gyo ród Köz ség Ön kor mány za ta [Mo gyo ród köz ség
ha gyo má nyos fa lu köz pont já nak re ha bi li tá ci ó ja
(PHA RE) pa tak me der ren de zé se, fel szí ni víz el ve ze -
tés ren de zé se, gya lo gos fa híd épí té se, köz te rü let-re -
konst ruk ció par ko sí tás sal, út épí té si és for ga lom -
tech ni kai esz kö zök kel – K. É. – 8472/2006]

24587 Nyír egy há za Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta (észa -
ki te me tõ Ko rá nyi Fri gyes ut cai ol da lán hú zó dó avult
ke rí tés új já épí té se – K. É. – 8494/2006)

24590 Ónod Köz ség Ön kor mány za ta (ál ta lá nos is ko la épü le té -
nek bõ ví té se – K. É. – 8249/2006)

24591 Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal (Egész ség tu do mány cí -
mû, ne gyed éven ként meg je le nõ köz egész ség ügyi-jár -
vány ügyi szak fo lyó irat 2006. évi há rom szá má nak
nyom dai ki vi te le zé se – K. É. – 8319/2006)
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24594 Pé csi Víz mû Zrt. [re konst ruk ció 2006. (út bur ko lat-
bon tás – So mogy-Va sas – Pécs te rü le ten) – K. É. –
8107/2006]

24595 Pé csi Víz mû Zrt. (a Pé csi Víz mû Rt.-nél a szenny víz -
tisz tí tás so rán ke let ke zõ, kom mu ná lis ere de tû, víz te le -
ní tett szenny víz iszap pel lér di szenny víz tisz tí tó te lep -
rõl ha tó sá gi lag en ge dé lye zett ke ze lõ te lep re va ló el -
szál lí tá sa, hasz no sí tá sa, ár tal mat la ní tá sa, el he lye zé se
– K. É. – 8110/2006)

24597 Sze ged Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány zata, Dr. Walt ner 
Ká roly Ott hon (a 7260/2006 szá mú el já rás ered mé nyé -
rõl szóló tá jé koz ta tó – K. É. – 11646/2006)

24604 Szi get vár– Dél-Zse lic Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás (1 db 
15 fõ szál lí tá sá ra al kal mas busz be szer zé se – K. É. –
11941/2006)

24606 Szi get vár–Dél-Zse lic Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás
(25 fõs busz be szer zé se – K. É. – 11942/2006)

Tá jé koz ta tó a szer zõ dés tel je sí té sé rõl

24609 Bé kés Me gyei Mun ka ügyi Köz pont (2005. évi HE FOP-os
kép zé sek II.: ne héz pót ko csi-ve ze tõ – K. É. – 11486/2006)

24609 Bu da pes ti Táv hõ szol gál ta tó Zrt. (hõ köz pont szak ipa ri
mun kák V. ütem, 1. rész aján lat – III., XIV., XVII. ke -
rü le tek ben – K. É. – 11943/2006)

24610 Bu da pes ti Táv hõ szol gál ta tó Zrt. (hõ köz pont szak ipa ri
mun kák V. ütem, 2. rész aján lat – VI II., IX., XI. ke rü -
le tek – K. É. – 11945/2006)

24611 Bu da pes ti Táv hõ szol gál ta tó Zrt. (hõ köz pont szak ipa ri
mun kák V. ütem, 3. rész aján lat – XI II. ke rü let ben
– K. É. – 11948/2006)

24611 Kör mend Vá ros Ön kor mány za ta (ét ke zé si utal vá nyok
be szer zé se – K. É. – 8437/2006)

24612 Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium (át fo gó ta -
nul má nyok ké szí té se – K. É. – 11754/2006)

24613 Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium (egy sé ges
elõ írá si és el len õr zé si rend szer ki ala kí tá sa – K. É. –
11756/2006)

24613 Nem ze ti Au tó pá lya Zrt. (szi get mo nos to ri Du na-ág-híd
meg va ló sít ha tó sá gát vizs gá ló ta nul mány el ké szí té se
és le szál lí tá sa, 6 pél dány ban nyom ta tott for má ban és
szá mí tó gé pes adat hor do zón – K. É. – 8085/2006)

24614 Szom bat he lyi Kis tér ség Több cé lú Tár su lás (az aján lat -
ké rõ te rü le tén mû kö dõ ok ta tá si és szo ciá lis fel ada to -
kat el lá tó in téz mé nyek ré szé re kü lön fé le be ren de zé si
tár gyak, asz ta lok, szé kek, szek ré nyek be szer zé se
– K. É. – 8507/2006)

24615 Ve rõ ce Köz ség Ön kor mány za ta (Nagy La jos ki rály tér
ki ala kí tá sá hoz kap cso ló dó épí té si mun kák tel jes ki vi -
te le zé se – K. É. – 12398/2006)

Tá jé koz ta tó a szer zõ dés mó do sí tá sá ról

24616 Ma gyar Vil la mos Mûvek Zrt. tá jé koz ta tó ja a szer zõ dés
mó do sí tá sá ról (30 db 145 kV-os túl fe szült ség-kor lá to zó 
be szer zése – K. É. – 8284/2006)

24616 Ma gyar Vil la mos Mû vek Zrt. tá jé koz ta tó ja a szer zõ -
dés mó do sí tá sá ról [145 kV-os sza ka szo lók és föl de lõ -
kap cso lók szál lí tá sa (MVM-HA PAM) – K. É. –
8285/2006]

24617 Ma gyar Vil la mos Mû vek Zrt. tá jé koz ta tó ja a szer zõ dés
mó do sí tá sá ról (27 db 145 kV-os in duk tív áram vál tó
– K. É. – 8287/2006)

24617 Ma gyar Vil la mos Mû vek Zrt. tá jé koz ta tó ja a szer zõ dés
mó do sí tá sá ról [145 kV-os kom bi nált mé rõ vál tók szál lí -
tá sa (MVM-TRENCH) – K. É. – 8288/2006]

Tá jé koz ta tó a szer zõ dés mó do sí tá sá ról

24619 Hód me zõ vá sár hely Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta
Pe da gó gi ai és Szo ciá lis Fog lal koz ta tó Köz pont Kagy ló -
héj Gyer mek jó lé ti és Csa lád se gí tõ Szol gá latj (fogya -
tékkal élõk nap pa li in téz mé nye ki vi te le zé sé nek szak -
mai fel ügye le te és mû sza ki el len õr zé se – K. É. –
8149/2006)

24619 Köz pon ti Szol gál ta tá si Fõ igaz ga tó ság (a köz pon to sí tott
kö zbe szer zés ha tá lya alá tar to zó in téz mé nyek re pü lõ -
jegy és kap cso ló dó szol gál ta tá sok be szer zé sé nek biz -
tosítása – K. É. – 8128/2006)

24620 Pécs Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta (Pécs, Mi ros -
lav Krle ¿a Hor vát–Ma gyar Ok ta tá si Köz pont kony -
ha re konst ruk ci ó ja – K. É. – 8500/2006)

24620 Szép mû vé sze ti Mú ze um (a Szép mû vé sze ti Mú ze um tel -
jes hom lok za tá nak mû em lé ki hely re ál lí tá sa – K. É. –
8153/2006)

Mó do sí tás

24622 Deszk Köz ség Ön kor mány za ta mó do sí tá sa (a Köz be -
szer zé si Ér te sí tõ 2006. má jus 22-i, 58. szá má ban
K. É. – 10830/2006 szá mon meg je lent aján la ti fel hí vás
mó do sí tá sa – K. É. – 12645/2006)

He lyes bí tés

24624 Ár pád Gim ná zi um he lyes bí té se (a Köz be szer zé si Ér te -
sí tõ 2006. má jus 19-i, 57. szá má ban K. É. –
10737/2006 szá mon meg je lent aján la ti fel hí vás he -
lyes bí té se – K. É. – 12388/2006)

24624 Bi a tor bágy Nagy köz ség Ön kor mány za ta he lyes bí té se
(a Köz be szer zé si Ér te sí tõ 2006. má jus 19-i, 57. szá má -
ban K. É. – 10052/2006 szá mon meg je lent aján la ti fel -
hí vás he lyes bí té se – K. É. – 12407/2006)

24625 Bi a tor bágy Nagy köz ség Ön kor mány za ta he lyes bí té se
(a Köz be szer zé si Ér te sí tõ 2006. má jus 19-i, 57. szá má -
ban K. É. – 10115/2006 szá mon meg je lent aján la ti fel -
hí vás he lyes bí té se – K. É. – 12408/2006)
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24626 Bu da pest Fõ vá ros Ön kor mány za ta he lyes bí té se (a Köz -
be szer zé si Ér te sí tõ 2006. áp ri lis 24-i, 47. szá má ban
K. É. – 6184/2006 szá mon meg je lent tá jé koz ta tó he -
lyes bí té se – K. É. – 11396/2006)

24626 Fog lal koz ta tá si Hi va tal he lyes bí té se (a Köz be szer zé si
Ér te sí tõ 2006. má jus 19-i, 57. szá má ban K. É. –
10720/2006 szá mon meg je lent aján la ti fel hí vás he lyes -
bí té se – K. É. – 12416/2006)

24627 Ma gyar Ál lam vas utak Zrt. (a Köz be szer zé si Ér te sí tõ
2006. má jus 22-i, 58. szá má ban, K. É. – 10688/2006
szá mon tá jé koz ta tó jel leg gel meg je lent rész vé te li fel -
hí vás he lyes bí té se (EUS) – K. É. – 12409/2006)

24627 Or szá gos Te rü let fej lesz té si Hi va tal he lyes bí té se (a Köz -
be szer zé si Ér te sí tõ 2006. áp ri lis 19-i, 45. szá má ban,
K. É. – 8503/2006 szá mon meg je lent aján la ti/rész -
vételi fel hí vás he lyes bí té se – K. É. – 11411/2006)

24627 Út gaz dál ko dá si és Ko or di ná ci ós Igaz ga tó ság he lyes bí té -
se (a Köz be szer zé si Ér te sí tõ 58. szá má ban, 2006. má -
jus 22-én K. É. – 10156/2006 szám alatt meg je lent
aján la ti fel hí vás he lyes bí té se – K. É. – 12476/2006)

24627 Vá ci Mi hály Ál ta lá nos Is ko la, Gyõrszentiván he lyes bí -
té se (a Köz be szer zé si Ér te sí tõ 2006. má jus 22-i,
58. szá má ban K. É. – 10999/2006 szá mon meg je lent
egy sze rû el já rás aján lat té te li fel hí vá sá nak helyes -
bítése – K. É. – 12417/2006)
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HIR DET MÉ NYEK

Az Euró pai Unió Hi va ta los Lap já ba köz zé té tel re meg kül dött,
a Köz be szer zé si Ér te sí tõ ben tá jé koz ta tó jel leg gel meg je le nõ hir det mé nyek

Aján la ti fel hí vás nyílt el já rás meg in dí tá sá ra

Állami Autópálya Kezelõ Zrt.
ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására

(12397/2006)

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PONT(OK)
Hi va ta los név: Ál la mi Au tó pá lya Ke ze lõ Zrt.
Pos tai cím: La jos u. 74–76.
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1036
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: Fenn tar tá si Igaz ga tó ság
Fenn tar tá si Osz tály U-324. szo ba
Te le fon: 06-1/436-8200
Fax: 06-1-/436-8370
E-ma il: and rea.lu kacs@au to pa lya.hu
In ter net cím(ek) (adott eset ben)
Az aján lat ké rõ ál ta lá nos cí me (URL): –
A fel hasz ná lói ol dal cí me (URL): –

TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN
SZE REZ HE TÕK BE
Azo nos a fent em lí tett kap cso lat tar tá si pont tal/pon tok kal: X
Ha at tól el té rõ, kér jük tölt se ki az A. I) mel lék le tet: –

A DO KU MEN TÁ CIÓ ÉS A TO VÁB BI IRA TOK A KÖ -
VET KE ZÕ CÍ MEN SZE REZ HE TÕK BE (a ver seny pár be -
széd re és a di na mi kus be szer zé si rend szer re vo nat ko zók is)
Azo nos a fent em lí tett kap cso lat tar tá si pont tal/pon tok kal: X
Ha at tól el té rõ, kér jük tölt se ki az A. II) mel lék le tet: –

AZ AJÁN LA TO KAT VAGY RÉSZ VÉ TE LI JE LENT KE -
ZÉ SE KET A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL BE NYÚJ TA NI
Azo nos a fent em lí tett kap cso lat tar tá si pont tal/pon tok kal: X
Ha at tól el té rõ, kér jük tölt se ki az A. III) mel lék le tet: –

I.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ TÍ PU SA ÉS FÕ TE VÉ KENY -
SÉ GE VAGY TE VÉ KENY SÉ GEI
Mi nisz té rium vagy egyéb nem ze ti vagy szö vet sé gi ha tó ság,

va la mint re gi o ná lis és he lyi szer ve ik: –
Nem ze ti vagy szö vet sé gi iro da/hi va tal: –
Re gi o ná lis vagy he lyi ha tó ság: –
Re gi o ná lis vagy he lyi iro da/hi va tal: –
Köz jo gi szer ve zet: –
Euró pai in téz mény/ha tó ság vagy nem zet kö zi szer ve zet: –
Egyéb (ne vez ze meg): a Kbt. 22. § (1) be kez dés h) pont sze -

rin ti szer ve zet
Ál ta lá nos köz szol gál ta tá sok: –
Vé de lem: –
Köz rend és biz ton ság: –

Kör nye zet vé de lem: –
Gaz da sá gi és pénz ügyek: –
Egész ség ügy: –
La kás szol gál ta tás és kö zös sé gi rek re á ció: –
Szo ciá lis vé de lem: –
Sza bad idõ, kul túr a és val lás: –
Ok ta tás: –
Egyéb (ne vez ze meg): au tó pá lya-épí tés, -fenn tar tás

Az aján lat ké rõ más aján lat ké rõ(k) ne vé ben foly tat ja le a köz -
be szer zé si el já rást?

Igen: –
Nem: X

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS

II.1.1) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés 
M1 és M3 egy sze rû pi he nõk bur ko lat fel újí tá sa/2006.

II.1.2) A szer zõ dés tí pu sa, va la mint a tel je sí tés he lye
[Csak egy ka te gó ri át vá lasszon – áru be szer zés vagy szol gál -

ta tás –, ame lyik leg in kább meg fe lel a szer zõ dés vagy a köz be -
szer zés(ei) tár gyá nak]

a) Épí té si be ru há zás: X
Ki vi te le zés: X
Ter ve zés és ki vi te le zés: –
Ki vi te le zés, bár mi lyen esz köz zel, mó don, az aján lat ké rõ ál -

tal meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ en: –
A tel je sí tés he lye
– M1 au tó pá lya 83. két ol da li pi he nõ hely
– M3 au tó pá lya 75., 87. és 92. két ol da li pi he nõ hely
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3
b) Áru be szer zés: –
Adás vé tel: –
Lí zing: –
Bér let: –
Rész let vé tel: –
Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: –
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –
c) Szol gál ta tás meg ren de lés: –
Szol gál ta tá si ka te gó ria: –
(Az 1–27. szol gál ta tá si ka te gó ri á kat lásd a 2004/18/EK

irány elv II. mel lék le té ben)
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –

II.1.3) A hir det mény a kö vet ke zõk va la me lyi ké re irá nyul
Köz be szer zés meg va ló sí tá sa: X
Di na mi kus be szer zé si rend szer (DBR) lét re ho zá sa: –
Ke ret meg ál la po dás meg kö té se: –
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II.1.4) Ke ret meg ál la po dás ra vo nat ko zó in for má ci ók (adott
eset ben)

Ke ret meg ál la po dás több aján lat te võ vel: –
Ke ret meg ál la po dás egy aján lat te võ vel: –
A ter ve zett ke ret meg ál la po dás részt ve võ i nek lét szá ma

 vagy (adott eset ben) ma xi má lis lét szá ma 
A ke ret meg ál la po dás idõ tar ta ma:
Idõ tar tam év(ek)ben:  vagy hó nap(ok)ban: 
In dok lás ar ra az eset re vo nat ko zó an, ha a meg álla po dás idõ -

tar ta ma meg ha lad ja a négy évet: –
A köz be szer zé sek nek a ke ret meg ál la po dás tel jes idõ tar ta má -

ra vo nat ko zó be csült össz ér té ke (csak szá mok kal): –
Be csült ér ték áfa nél kül: –
Pénz nem: – 
Vagy: – és – kö zött
Pénz nem: –
A ke ret meg ál la po dás alap ján meg kö ten dõ szer zõ dé sek ér té -

ke és gya ko ri sá ga (amennyi re le het sé ges): –

II.1.5) A szer zõ dés meg ha tá ro zá sa/tár gya
A szer zõ dés meg ha tá ro zá sa: vál lal ko zá si szer zõ dés
A szer zõ dés tár gya:
1. rész: M1 au tó pá lya 83. két ol da li egy sze rû pi he nõ hely

bur ko lat fel újí tá sa
2. rész: M3 au tó pá lya 75., 87. és 92. két ol da li egy sze rû pi he -

nõ hely bur ko lat fel újí tá sa

II.1.6) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó sze det
Fõ tárgy: 
45.22.37.10-6
Ki egé szí tõ szó sze det (adott eset ben): –

II.1.7) A szer zõ dés a köz be szer zé si meg álla po dás (GPA) ha -
tá lya alá tar to zik-e?

Igen: –
Nem: –

II.1.8) Ré szek re tör té nõ aján lat té tel (a ré szek re vo nat ko zó
rész le tes in for má ci ók meg adá sá hoz a B. mel lék let bõl szük ség
sze rint több pél dány hasz nál ha tó)

Igen: X
Nem: –
Igen vá lasz ese tén az aján la tok be nyújt ha tók (csak egyet je -

löl jön be):
egy rész re: –
egy vagy több rész re: –
va la mennyi rész re: –

II.1.9) El fo gad ha tók-e vál to za tok (al ter na tív aján la tok)?
Igen: –
Nem: X

II.2) A SZER ZÕ DÉS SZE RIN TI MENNYI SÉG VAGY AL -
KAL MA ZÁ SI KÖR

II.2.1) Tel jes mennyi ség (adott eset ben, va la mennyi részt és
op ci ót be le ért ve)

1. rész: 4700 m2 
2. rész: 21 000 m2 
Ha is mert, be csült ér ték áfa nél kül (csak szá mok kal): –
Pénz nem: –
Vagy: – és – kö zött
Pénz nem: –

II.2.2) Vé te li jog (op ció) (adott eset ben)
Igen: –
Nem: X

Igen vá lasz ese tén a vé te li jog le írá sa: –
Ha is mert, a vé te li jog op ci ók gya kor lá sá nak ter ve zett ide je:
hó nap(ok)ban:  vagy na pok ban: 
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)
Az eset le ges meg hosszab bí tá sok szá ma (ha van ilyen):

 vagy:  és  kö zött
Ha is mert, az áru be szer zés re vagy a szol gál ta tás meg ren de -

lés re irá nyuló is mét lõ dõ jel le gû szer zõ dé sek ese té ben kér jük
fel tün tet ni a to váb bi szer zõ dé sek ter ve zett ide jét: –

hó na pok ban:  vagy na pok ban: 
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)

II.3) A SZER ZÕ DÉS IDÕ TAR TA MA VAGY A BE FE JE -
ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE
Idõ tar tam hó nap(ok)ban:  vagy na pok ban: 
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)
vagy: kez dés / /  (nap/hó/év)
be fe je zés 26/09/2006 (nap/hó/év)

III. SZA KASZ: JO GI, GAZ DA SÁ GI, PÉNZ ÜGYI ÉS
TECH NI KAI IN FOR MÁ CI ÓK

III.1) A SZER ZÕ DÉS RE VO NAT KO ZÓ FEL TÉ TE LEK

III.1.1) A szer zõ dést biz to sí tó mel lék kö te le zett sé gek (adott
eset ben)

Ké se del mi köt bér a net tó aján la ti ár 0,5%-a a ké se de lem min -
den nap ján.

Jót ál lás 60 hó nap.
Jót ál lá si biz to sí ték a net tó aján la ti ár 4%-a.
A jót ál lá si biz to sí ték a Kbt. 53. § (5) be kez dés a) pont ja alap -

ján az aján lat te võ ként szer zõ dõ fél vá lasz tá sa sze rint tel je sít he -
tõ az elõ írt pénz összeg nek az aján lat ké rõ ként szer zõ dõ fél
bank szám lá já ra tör té nõ be fi ze tés sel, bank ga ran cia biz to sí tá sá -
val vagy biz to sí tá si szer zõ dés alap ján ki ál lí tott – kész fi ze tõ ke -
zes ség vál la lást tar tal ma zó – kö te lez vénnyel.

III.1.2) Fõ fi nan szí ro zá si és fi ze té si fel té te lek és/vagy hi vat -
ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek re

Aján lat ké rõ elõ le get nem fi zet. Rész szám la be nyúj tá sá ra
nincs le he tõ ség. Vál lal ko zó a szer zõ dés sze rû (hi ba- és hi ány -
men tes) tel je sí tés iga zo lá sát kö ve tõ en a B. mel lék let ben meg -
ha tá ro zott ré szen ként egy szám lát nyújt hat be. Aján lat ké rõ a
sza bály sze rû en ki ál lí tott és iga zolt szám la kéz hez vé te lét kö ve -
tõ 30 na pon be lül, át uta lás sal tel je sít.

III.1.3) A kö zös aján la tot te võ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó
gaz da sá gi tár sa ság, illetve jo gi sze mély (adott eset ben): –

Nem kö ve tel mény.

III.1.4) Vo nat koz nak-e a szer zõ dés tel je sí té sé re egyéb kü -
lön le ges fel té te lek? (adott eset ben)

Igen: –
Nem: X
Ha igen, a kü lön le ges fel té te lek meg ha tá ro zá sa

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

III.2.1) Az aján lat te võ/a rész vé tel re je lent ke zõ sze mé lyes
hely ze té re vo nat ko zó ada tok (ki zá ró okok), ide ért ve a szak mai
és cég nyil ván tar tá sok ba tör té nõ be jegy zés re vo nat ko zó elõ írá -
so kat is

Az elõ írá sok tel je sí té sé nek iga zo lá sá hoz szük sé ges ada tok és 
a meg kö ve telt iga zo lá si mód:

Ki zá ró okok:
Nem le het aján lat te võ vagy al vál lal ko zó, aki vel szem ben a

Kbt. 60. § (1) be kez dés ben, illetve a Kbt. 61. § (1) be kez dé sé nek
d) pont já ban meg ha tá ro zott ki zá ró okok va la me lyi ke fenn áll.
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Nem le het aján lat te võ vagy a Kbt. 71. § (1) be kez dés b) pont
sze rin ti al vál lal ko zó, aki vel szem ben a Kbt. 62. § (1) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott ki zá ró okok va la me lyi ke fenn áll.

Aján lat ké rõ ki zár ja az el já rás ból az aján lat te võt, ha az ál ta la
igény be vett – a Kbt. 66. § (2) be kez dé se, illetve a 67. § (4) be -
kez dé se sze rin ti – szer ve zet tel szem ben a Kbt. 60. § (1) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott ki zá ró okok va la me lyi ke fenn áll.

Iga zo lá si mód:
Aján lat te võ nek és a Kbt. 71. § (1) be kez dés b) pont sze rin ti

al vál lal ko zó nak a Kbt. 63. § (1)–(5) be kez dé sei sze rin ti mó don
kell iga zol nia, hogy nem tar to zik a Kbt. 60. § (1) be kez dé sé ben
és a 61. § (1) be kez dés d) pont já ban meg ha tá ro zott ki zá ró okok
ha tá lya alá.

Az aján lat te võ ál tal igény be vett – a Kbt. 66. § (2) be kez dés,
illetve a 67. § (4) be kez dé se sze rin ti – szer ve zet nek a Kbt. 63. §
(6) be kez dé se sze rin ti mó don kell iga zol nia, hogy nem tar to zik
a Kbt. 60. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ki zá ró okok ha tá -
lya alá.

III.2.2) Gaz da sá gi és pénz ügyi al kal mas ság
Az al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok és a meg kö -

ve telt iga zo lá si mód: 
A Kbt. 66. § (1) be kez dés a), c) és d) pont ja alap ján aján lat te -

võ és a Kbt. 71. § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti al vál lal ko zó a
gaz da sá gi és pénz ügyi al kal mas ság iga zo lá sá ra csa tol ja:

– va la mennyi szám la ve ze tõ pénz in té ze té tõl szár ma zó, az
aján lat té te li ha tár idõt meg elõ zõ 60 nap nál nem ré geb bi
nyi lat ko za tot a kö vet ke zõ tar ta lom mal: mi ó ta ve ze ti a
bank szá mlát, volt-e sor ban ál lás a szám lán a ki ál lí tá sát
meg elõ zõ 12 hó nap ban, s ha igen, mi lyen összeg ben és
mennyi ide ig,

– cég sze rû en alá írt nyi lat ko za tot az el múlt két évi (2004.,
2005.), köz be szer zés tár gya sze rin ti (bur ko lat fel újí tás)
for gal má ról éven kén ti bon tás ban,

– gaz dál ko dá si ada tai alap ján ki ál lí tott, cég sze rû en alá írt
nyi lat ko za tot ar ról, hogy az el múlt két év ben (2004.,
2005.) gaz dál ko dá sa nem volt vesz te sé ges.

A Kbt. 66. § (2) be kez dé se sze rin ti szer ve ze tek igény be vé te -
le ese té ben aján lat te võ nek aján la tá hoz csa tol nia kell az adott
szer ve zet kö te le zett ség vál la lás ra vo nat ko zó nyi lat ko za tát.

Amennyi ben aján lat te võ a Kbt. 66. § (2) be kez dé se sze rin ti
szer ve ze tet vesz igény be a gaz da sá gi és pénz ügyi al kal mas ság
iga zo lá sá hoz, ak kor e szer ve zet az al kal mas sá gát az adott al kal -
mas sá gi fel té tel te kin te té ben az aján lat te võ re eb ben a pont ban
elõ írt tal azo nos mó don iga zol ni kö te les.

Az al kal mas ság mi ni mum kö ve tel mé nye(i) (adott eset ben): 
Aján lat te võ és a Kbt. 71. § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti al -

vál lal ko zó gaz da sá gi és pénz ügyi szem pont ból al kal mat lan a
szer zõ dés tel je sí té sé re, ha:

– szám la ve ze tõ pénz in té ze te ál tal ki ál lí tott iga zo lás alap ján
bár mely szám lá ján az iga zo lás ki ál lí tá sát meg elõ zõ 12 hó -
nap ban 60 na pon túl egy mil lió fo rint nál na gyobb össze gû
sor ban ál lás volt,

– az el múlt két év ben (2004., 2005.) a köz be szer zés tár -
gya sze rin ti for gal ma (bur ko lat fel újí tás) egyik év ben
sem éri el
a) az 1. rész te kin te té ben a net tó 45 mil lió Ft-ot,
b) a 2. rész te kin te té ben a net tó 90 mil lió Ft-ot,

– az el múlt két év (2004., 2005.) bár me lyi ké ben a gaz dál ko -
dá si ada tai alap ján ki ál lí tott nyi lat ko za ta sze rint vesz te sé -
ges gaz dál ko dás ál la pít ha tó meg (mér leg sze rin ti ered mé -
nye ne ga tív).

A pénz ügyi és gaz da sá gi al kal mas sá gi fel té te lek nek aján lat -
te võ nek és a Kbt. 71. § (1) be kez dés b) pont sze rin ti al vál lal ko -
zó(k)nak kü lön-kü lön kell meg fe lel ni ük.

III.2.3) Mû sza ki, illetve szak mai al kal mas ság
Az al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok és a meg kö -

ve telt iga zo lá si mód: 
A Kbt. 67. § (2) be kez dés a)–b) és e) pont ja alap ján aján lat te -

võ, illetve a Kbt. 71. § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti al vál lal -
ko zó csa tol ja:

– az elõ zõ há rom év ben (2003., 2004., 2005.) a köz be szer -
zés tár gyá nak meg fe le lõ (bur ko lat fel újí tás) szer zõ dés sze -
rû en tel je sí tett mun ká i nak is mer te té sét (leg alább az el len -
szol gál ta tás össze gét, a tel je sí tés ide jét és he lyét, to váb bá
nyi lat koz ni kell ar ról, hogy a tel je sí tés az elõ írá sok nak és
a szer zõ dés nek meg fe le lõ en tör tént-e). Az is mer te tés hez
csa tol ni kell a Kbt. 68. § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
iga zo lást is,

– a tel je sí tés hez ren del ke zés re ál ló esz kö zök, be ren de zé sek, 
il le tõ leg mû sza ki fel sze relt ség be mu ta tá sát tar tal ma zó,
cég sze rû en alá írt nyi lat ko za tot, to váb bá sa ját tu laj do nú
esz köz nél az esz köz nyil ván tar tást, a nem sa ját tu laj do nú
esz kö zök nél a bér le ti vagy köl csön szer zõ dés má so la tát,
vagy azok meg kö té sé re vo nat ko zó szán dék nyi lat ko za tot
vagy elõ szer zõ dést.Az iga zo lás nak al kal mas nak kell len -
nie a III.2.3) pont ban meg ha tá ro zott al kal mas ság iga zo lá -
sá ra,

– azok nak a szak em be rek nek és ve ze tõk nek a meg ne ve zé -
sét, kép zett sé gük is mer te té sét, aki ket be kí ván von ni a tel -
je sí tés be – kü lön ki emel ve és meg je löl ve az épí tés ve ze tõt
és a tel je sí té sért fe le lõs mû sza ki ve ze tõ szak em bert – mel -
lé kel ve a meg ne ve zett sze mé lyek ön élet raj zát és a kép -
zett sé get, vég zett sé get iga zo ló ok ira tok má so la tát. A fe le -
lõs mû sza ki ve ze tõ(k) ese té ben az 51/2000. (VI II. 9.)
FVM–GM–Kö ViM együt tes ren de let ben elõ írt jo go sult -
sá got a név jegy zék be vé telt iga zo ló ér vé nyes ha tá ro zat
má so la tá val kell iga zol ni.

A Kbt. 67. § (4) be kez dé se sze rin ti szer ve ze tek igény be vé te -
le ese té ben aján lat te võ nek aján la tá hoz csa tol nia kell az adott
szer ve zet kö te le zett ség vál la lás ra vo nat ko zó nyi lat ko za tát.

Amennyi ben aján lat te võ a Kbt. 67. § (4) be kez dé se sze rin ti
szer ve ze tet vesz igény be a mû sza ki, illetve szak mai al kal mas -
ság iga zo lá sá hoz, ak kor e szer ve zet az al kal mas sá gát az adott
al kal mas sá gi fel té tel te kin te té ben az aján lat te võ re eb ben a
pont ban elõ írt tal azo nos mó don iga zol ni kö te les.

Az al kal mas ság mi ni mum kö ve tel mé nye(i) (adott eset ben): 
Aján lat te võ, illetve a Kbt. 71. § (1) be kez dés b) pont sze rin ti

al vál lal ko zó mû sza ki, il le tõ leg szak mai szem pont ból al kal mat -
lan a szer zõ dés tel je sí té sé re, ha:

– nem ren del ke zik az elõ zõ há rom év ben (2003., 2004.,
2005.) leg alább egy, a köz be szer zés tár gyá nak meg fe le lõ
(bur ko lat fel újí tás), szer zõ dés sze rû en tel je sí tett
a) az 1. rész vo nat ko zás ában leg alább net tó 25 mil lió Ft

ér té kû mun ká val,
b) a 2. rész vo nat ko zá sá ban leg alább net tó 50 mil lió Ft

ér té kû mun ká val,
– ha nem ren del ke zik a szer zõ dés tel je sí té sé hez szük sé ges

mû sza ki-tech ni kai fel sze relt ség gel: ré szen ként leg -
alább 1 db mi ni mum 100 ton na/óra tény le ges ka pa ci tá sú
asz falt ke ve rõ te lep az épí tés súly pont já tól 70 km-en be lül
(a KRESZ elõ írá sa sze rin ti meg kö ze lí tés sel köz úton mér -
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ve), va la mint 1 db 4,5 m szé les sé gû szint ve zé relt fi ni ser és 
ré szen ként 3 db út hen ger füg get le nül at tól, hogy aján lat -
te võ hány rész re tesz aján la tot,

– ha az aján lat ban meg ne ve zett épí tés ve ze tõ nem ren del -
ke zik leg alább 10 éves épí tés ve ze tõi gya kor lat tal és az
aján lat ban meg ne ve zett, ki vi te le zé sért fe le lõs mû sza ki
ve ze tõ(k) a be szer zés tár gyá nak meg fe le lõ, az 51/2000.
(VI II. 9.) FVM–GM–Kö ViM együt tes ren de let ben elõ írt 
jo go sult ság gal.

A mû sza ki, illetve szak mai al kal mas sá gi fel té te lek nek az
aján lat te võ és a Kbt. 71. § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti al vál -
lal ko zó ja együt te sen is meg fe lel het.

III.2.4) Fenn tar tott szer zõ dé sek (adott eset ben)
Igen: –
Nem: X
A szer zõ dés vé dett mû he lyek szá má ra fenn tar tott?: –
A szer zõ dés tel je sí té se vé dett mun ka hely-te rem té si prog ra -

mok ke re té ben tör té nik: –

III.3) SZOL GÁL TA TÁS MEG REN DE LÉS RE IRÁ NYU LÓ
SZER ZÕ DÉ SEK RE VO NAT KO ZÓ KÜ LÖN LE GES FEL -
TÉ TE LEK

III.3.1) A szol gál ta tás tel je sí té se egy bi zo nyos fog lal ko zás -
hoz (kép zett ség hez) van-e köt ve?

Igen: –
Nem: –
Ha igen, a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zés re tör té nõ hi -

vat ko zás: –

III.3.2) A szer ve ze tek nek kö zöl ni ük kell-e a szol gál ta tás tel -
je sí té sé ben sze mé lye sen köz re mû kö dõ sze mé lyek ne vét és kép -
zett sé gét?

Igen: –
Nem: –

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA

IV.1.1) Az el já rás faj tá ja
Nyílt: X
Meg hí vá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
A gyor sí tott el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa: –
Tár gya lá sos: –
Meg tör tént-e már a rész vé tel re je lent ke zõk ki vá lasz tá sa,

meg je lö lé se?
Igen: –
Nem: –
Igen vá lasz ese tén a ki vá lasz tott rész vé tel re je lent ke zõk ne vét 

és cí mét a VI.3) To váb bi in for má ci ók ro vat ban kell meg ad ni.
A tár gya lás el já rás jog cí mé nek meg je lö lé se: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
A gyor sí tott el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa: –
Ver seny pár be széd: –

IV.1.2) Az aján lat té tel re vagy rész vé tel re fel hí van dó je lent -
ke zõk lét szá ma vagy ke ret szá ma (meg hí vá sos és tár gya lá sos
el já rás, illetve ver seny pár be széd ese tén)

Lét szám: 
vagy: mi ni mum  és (adott eset ben) ma xi mum 
A je lent ke zõk szá má nak kor lá to zá sá ra vo nat ko zó ob jek tív

szem pon tok: –

IV.1.3) Az aján lat te võk lét szá má nak csök ken té se a tár gya -
lás vagy a ver seny pár be széd so rán (tár gya lá sos el já rás, ver -
seny pár be széd)

Igény be vet ték-e a több for du lós el já rást annak ér de ké ben,
hogy fo ko za to san csök kent sék a meg vi ta tan dó meg ol dá sok,
illetve a meg tár gya lan dó aján la tok szá mát?

Igen: –
Nem: –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK

IV.2.1) Bí rá la ti szem pon tok (csak a meg fe le lõt je löl je meg)
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: –
vagy:
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat az aláb bi ak

 szerint: X
Az aláb bi ak ban meg adott rész szem pon tok (a rész szem pon -

to kat sú lyo zás sal vagy – ha sú lyo zás ra bi zo nyít ha tó an nincs le -
he tõ ség – csök ke nõ fon tos sá gi sor rend ben kell meg ad ni): X

A do ku men tá ci ó ban, az aján la ti/rész vé te li fel hí vás ban, az
aján lat té te li fel hí vás ban, illetve az is mer te tõ ben meg ha tá ro zott
szem pon tok: –

rész szem pon tok súly szá mok
1. aján la ti ár 85
2. for ga lom kor lá to zás idõ tar ta ma 15

IV.2.2) Elekt ro ni kus ár ve rést al kal maz nak-e?
Igen: –
Nem: X
Ha igen, to váb bi in for má ci ók az elekt ro ni kus ár ve rés rõl (ha

szük sé ges)

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám (adott eset ben)

IV.3.2) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó an ko ráb bi köz zé té -
tel re sor ke rült-e? 

Igen: X
Nem: –
Igen vá lasz ese tén:
Elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
Fel hasz ná lói ol da lon köz zé tett hir det mény: –
A hir det mény szá ma a H. L.-be n: 
2006/S 31-033855 15/02/2006 (nap/hó/év)
Egyéb ko ráb bi köz zé té tel (adott eset ben)
Hir det mény szá ma a H. L.-be n: 

/S -
/ /  (nap/hó/év)

Hir det mény szá ma a H. L.-be n: 
/S -

/ /  (nap/hó/év)

IV.3.3) A do ku men tá ció és egyéb ira tok (a DBR ki vé te lé vel)
vagy is mer te tõk (ver seny pár be széd ese té ben) be szer zé sé nek
fel té te lei

A do ku men tá ció be szer zé sé nek ha tár ide je:
Dá tum: 26/06/2006 (nap/hó/év)
Idõ pont: 10.00 óra
Kell-e fi zet ni a do ku men tá ci ó ért?
Igen: X
Nem: –
Igen vá lasz ese tén:
Ár (szá mok kal): net tó 50 000 Ft + áfa, az az brut tó 60 000 Ft
Pénz nem: HUF
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A fi ze tés fel té te lei és mód ja: az össze get az Ál la mi Au tó pá -
lya Ke ze lõ Zrt. MKB Rt.-nél ve ze tett 10300002-20179104-
 00003285 szá mú szám lá já ra kell – „M1 és M3 egy sze rû pi he -
nõk bur ko lat fel újí tá sa/2006” meg je lö lés sel – át utal ni. Aján lat -
ké rõ az át vé telt kö ve tõ en a szám lát le vél ben kül di meg.

A do ku men tá ció ren del ke zés re bo csá tá sá nak mód ja: a do ku -
men tá ció át ve he tõ sze mé lye sen vagy meg ha tal ma zott út ján, il -
le tõ leg a Kbt. 54. § (4) be kez dés ben fog lal tak nak meg fe le lõ en – 
mun ka na po kon 9.00–12.00 óra kö zött, az aján lat té te li ha tár idõ
le jár tá nak nap ján 10.00 órá ig aján lat ké rõ szék he lyén. Az át vé -
tel kor a be fi ze tést iga zo ló ere de ti do ku men tum be mu ta tá sa és
egy ar ról ké szült má so lat át adá sa szük sé ges, meg kül dé sé nek
ké ré se ese tén a ké re lem hez a be fi ze tést iga zo ló do ku men tu mot
ere de ti ben vagy hi te les má so lat ban csa tol ni kell.

Az aján la ti do ku men tá ció egy pél dá nyá nak az aján lat ké rõ tõl
tör té nõ meg vá sár lá sa az el já rás ban va ló rész vé tel fel té te le. Kö -
zös aján lat té tel ese tén ele gen dõ egy pél dányt be sze rez ni. A do -
ku men tá ció nem át ru ház ha tó.

IV.3.4) Az aján lat té te li ha tár idõ, illetve a rész vé te li ha tár idõ
Dá tum: 26/06/2006 (nap/hó/év)
Idõ pont: 10.00 óra

IV.3.5) Az aján lat té te li fel hí vás meg kül dé se a ki vá lasz tott
je lent ke zõk ré szé re (ha is mert) (meg hí vá sos és tár gya lá sos el -
já rás, va la mint ver seny pár be széd ese tén)

Dá tum: / /  (nap/hó/év)

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aján la tok,
illetve rész vé te li je lent ke zé sek be nyújt ha tók

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 aján la ti kö tött ség mi ni má lis idõ tar ta ma (nyílt el -
já rás ese tén)

/ / -ig (nap/hó/év) vagy: 
hó nap(ok)ban:  vagy na pok ban: 45
(az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá tól szá mít va)

IV.3.8) Az aján la tok fel bon tá sá nak fel té te lei
Dá tum: 26/06/2006 (nap/hó/év)
Idõ pont: 10.00 óra
Hely (adott eset ben): 1036 Bu da pest, La jos u. 74–76.
Az aján la tok fel bon tá sán je len lét re jo go sult sze mé lyek
A Kbt. 80. § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak sze rint.

VI. SZA KASZ: KI EGÉ SZÍ TÕ IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A KÖZ BE SZER ZÉS IS MÉT LÕ DÕ JEL LE GÛ-E?
(adott eset ben)
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén a to váb bi hir det mé nyek köz zé té te lé nek

ter ve zett ide je: –

VI.2) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL ÉS/VAGY PROG RAM MAL KAP -
CSO LA TOS?
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén kér jük fel tün tet ni a pro jekt(ek) és/vagy

prog ram(ok) ne vét és bár mely egyéb hi vat ko zá si ala pot: –

VI.3) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK (adott eset ben)

1. Aján lat ké rõ a Kbt. 83. § (2) be kez dé se sze rint tel jes kö rû
hi ány pót lá si le he tõ sé get biz to sí t.

2. Nyílt el já rás ese tén az ered mény hir de tés idõ pont ja és a
szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja.

3. Ered mény hir de tés idõ pont ja: 05/07/2006, 10.00 óra.
Hely: Ál la mi Au tó pá lya Ke ze lõ Zrt., 1036 Bu da pest, La -
jos u. 74–76. I. eme le ti tár gya ló, 129. szo ba.

4. Szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja: 14/07/2006, 10.00
óra. Hely: Ál la mi Au tó pá lya Ke ze lõ Zrt., 1036 Bu da pest, La -
jos u. 74–76. I. eme le ti tár gya ló, 129. szo ba.

5. Az aján lat nak tar tal maz nia kell – kö zös aján lat te võk ese -
tén  – nyi lat ko za tu kat ar ról, hogy a szer zõ dés sze rin ti tel je sí té -
sért egye tem le ges kö te le zett sé get és fe le lõs sé get vál lal nak, va -
la mint a kö zös aján lat tal össze füg gõ, egy más kö zöt ti jo ga i kat
és kö te le zett sé ge i ket sza bá lyo zó, to váb bá a kép vi se lõ cég meg -
je lö lé sét és tel jes jo gú meg ha tal ma zá sát tar tal ma zó meg ál la po -
dá su kat.

6. Az aján lat nak tar tal maz nia kell aján lat te võ Kbt. 70. §
(1) be kez dés, 71. § (3) be kez dés sze rin ti nyi lat ko za tát. Aján lat -
te võ ab ban az eset ben is kö te les a 71. § (3) be kez dés sze rin ti
nyi lat ko za tot meg ten ni, ha nem vesz igény be al vál lal ko zót.

7. Az aján lat nak tar tal maz nia kell aján lat te võ Kbt. 71. §
(1) be kez dés a) és b) pont jai sze rin ti nyi lat ko za tát. A nyi lat ko -
za tot nem le ges tar ta lom mal is csa tol ni szük sé ges.

8. Aján lat te võ és a Kbt. 71. § (1) be kez dés b) pont sze rin ti
al vál lal ko zó ja csa tol ja be azon cég jegy zés re jo go sult(ak) alá -
írá si cím pél dá nyát – vagy a le te le pe dés or szá gá ban el fo ga dott
más, a cég jegy zé si jo go sult sá got iga zo ló do ku men tu mot –,
aki(k) az aján la tot alá ír ja (alá ír ják), hi te le sí tett má so la ti for má -
ban.

9. Aján lat te võ és a Kbt. 71. § (1) be kez dés b) pont sze rin ti
al vál lal ko zó ja csa tol jon be az aján lat té te li ha tár idõt meg elõ zõ
90 nap nál nem ré geb bi cég ki vo na tot – köz jegy zõ ál tal hi te le sí -
tett má so la ti for má ban. Amennyi ben aján lat te võ nek vagy a
Kbt. 71. § (1) be kez dés b) pont sze rin ti al vál lal ko zó já nak még
el nem bí rált mó do sí tá si ké rel me van a cég bí ró sá gon, úgy ezen
ér kez te tett ké re lem egy sze rû má so la tát is kö te les aján la ta ré sze -
ként be nyúj ta ni. Aján lat te võ aján la ta ér vény te len, amennyi ben
cég ki vo na tá ban nem sze re pel a köz be szer zés tár gya sze rin ti te -
vé keny sé gi kör.

10. Az aján la to kat le zárt bo rí ték ban, há rom pél dány ban
(1 ere de ti és 2 má so lat), gé pelt vagy nyom ta tott for má ban, köt -
ve vagy fûz ve kell be nyúj ta ni. A pos tán vagy fu tár szol gá lat tal
fel adott aján la tok kéz be sí té sé nek koc ká za tát aján lat te võ vál lal -
ja. A bo rí té kon az aláb bi in for má ci ó kat fe l kell tün tet ni: aján lat -
te võ ne ve, szék he lye, az el já rás meg ne ve zése („M1 és M3 egy -
sze rû pi he nõk bur ko lat fel újí tá sa 2006”, va la mint hogy „Ha tár -
idõ elõtt nem fel bon tan dó!”.

11. Aján lat te võ nek sa ját nyi lat ko za ta it cég sze rû en kell alá -
ír nia és min den to váb bi ol dalt szig nál nia kell.

12. Az aján lat el ké szí tés ének költ sé gét az aján lat te võ kö te -
les vi sel ni.

13. Az aján lat ér vény te len, ha nem fe le l meg az aján la ti fel -
hí vás nak, a do ku men tá ci ó nak, a meg adott mû sza ki specifiká -
ciónak, illetve a vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ írá sok nak.

14. Aján lat ké rõ – a Kbt. 91. § (2) be kez dés ren del ke zé se i -
nek meg fe le lõ en – a nyer tes aján lat te võ vissza lé pé se ese tén a 
kö vet ke zõ leg ked ve zõbb aján la tot adó aján lat te võ vel kö ti
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meg a szer zõ dést – amennyi ben ilyen mi nõ ség ben je lö li meg
va la mely aján lat te võt az el já rás ered mé nyé nek kihirdeté -
sekor.

15. Aján lat ké rõ a Kbt. 13. § (4) be kez dés ér tel mé ben tá jé -
koz tat ja aján lat te võ ket, hogy a mi nõ sí tett aján lat te võk kel
szem ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nél szi go rúbb al kal -
mas sá gi szem pon to kat ha tá ro zott meg.

16. A Kbt. 57. § (3) be kez dés c) pont ja sze rin ti pont ha tár:
1–100.

17. A Kbt. 57. § (3) be kez dés d) pont ja sze rin ti mód szer:
egy sze rû ma te ma ti kai ará nyo sí tás – rész le tes is mer te té se a do -
ku men tá ci ó ban ke rül ki fej tés re.

18. Aján lat ké rõ át ad aján lat te võ nek 1 db CD-le mezt, ame -
lyen ta lál ha tó az aján lat te võk ré szé re meg kül dött aján lat té te li
fel hí vás, va la mint azok az aján lat te või nyi lat ko za tok is, ame -
lye ket az aján lat tal be kell nyúj ta ni uk. A CD-n ta lál ha tó do ku -
men tu mok Word, illetve Ex cell for má tum ban ké szül tek.

19. Aján lat te võ elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tót tet t köz zé
to váb bá 2006/S 31-033873 szám alatt.

VI.4) JOG OR VOS LA TI EL JÁ RÁS

VI.4.1) A jog or vos la ti el já rást le bo nyo lí tó szerv
Hi va ta los név: Köz be szer zé sek Ta ná csa 
Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság
Pos tai cím: Mar git krt. 85.
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1024
Or szág: Ma gyar or szág
E-ma il: –
Te le fon: +36-1/336-7776
Fax: +36-1/336-7778
In ter net cím (URL): –
A bé kél te té si el já rást le bo nyo lí tó szerv (adott eset ben)
Hi va ta los név: –
Pos tai cím: –
Vá ros/Köz ség: – 
Pos tai irá nyí tó szám: –
Or szág: –
E-ma il: 
Te le fon: – 
Fax: 
In ter net cím (URL): 

VI.4.2) Jog or vos la ti ké rel mek be nyúj tá sa (kér jük ki töl te ni a
VI.4.2) ro va tot vagy szük ség ese tén a VI.4.3) ro va tot)

A jog or vos la ti ké re lem be nyúj tá sá nak ha tár ide jé re vo nat ko -
zó pon tos in for má ció:

A Kbt. 323. § sze rint

VI.4.3) A jog or vos la ti ké rel mek be nyúj tá sá ra vo nat ko zó in -
for má ció a kö vet ke zõ szerv tõl sze rez he tõ be

Hi va ta los név: Köz be szer zé sek Ta ná csa 
Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság
Pos tai cím: Mar git krt. 85.
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1024
Or szág: Ma gyar or szág
E-ma il: –
Te le fon: +36-1/336-7776
Fax: +36-1/336-7778
In ter net cím (URL): –

VI.5) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
25/05/2006 (nap/hó/év)

B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CI ÓK

A RÉSZ szá ma: 1
MEGHATÁROZÁS: M1 au tó pá lya 83. két ol da li egy sze rû

pi he nõ bur ko latfelújítása

1) A rész meg ha tá ro zá sa: M1 au tó pá lya 83. két ol da li egy -
sze rû pi he nõ bur ko lat fel újí tá sa

2) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó sze det
Fõ tárgy: 
45.22.376.10-6
Ki egé szí tõ szó sze det (adott eset ben): 

3) Mennyi ség: 4700 m2

Ha is mert, be csült ér ték áfa nél kül (csak szá mok kal): –
Pénz nem:
Vagy – és – kö zött
Pénz nem:

4) A szer zõ dés idõ tar ta ma vagy el té rõ kez dé si/tel je sí té si ha -
tár idõ fel tün te té se (adott eset ben)

Az idõ tar tam hó nap(ok)ban:  vagy na pok ban: 
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)
vagy: kez dés / /  (nap/hó/év)
be fe je zés / /  (nap/hó/év)

5) To váb bi in for má ció a ré szek rõl: –

A RÉSZ szá ma: 2
MEG HA TÁ RO ZÁS: M3 au tó pá lya 75., 87. és 92. két ol da li
egy sze rû pi he nõhely bur ko latfelújítása

1) A rész meg ha tá ro zá sa: M3 au tó pá lya 75., 87. és 92. két ol -
da li egy sze rû pi he nõ hely bur ko lat fel újí tá sa

2) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó sze det
Fõ tárgy: 
45.22.376.10-6
Ki egé szí tõ szó sze det (adott eset ben): 

3) Mennyi ség: 21 000 m2

Ha is mert, be csült ér ték áfa nél kül (csak szá mok kal): –
Pénz nem:
Vagy – és – kö zött
Pénz nem:

4) A szer zõ dés idõ tar ta ma vagy el té rõ kez dé si/tel je sí té si ha -
tár idõ fel tün te té se (adott eset ben)

Az idõ tar tam hó nap(ok)ban:  vagy na pok ban: 
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)
vagy: kez dés / /  (nap/hó/év)
be fe je zés 31/10/2006 (nap/hó/év)

5) To váb bi in for má ció a ré szek rõl: –

Állami Autópálya Kezelõ Zrt.
ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására

(12402/2006)

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PONT(OK)
Hi va ta los név: Ál la mi Au tó pá lya Ke ze lõ Zrt.
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Pos tai cím: La jos u. 74–76.
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1036
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: Fenn tar tá si Igaz ga tó ság
Fenn tar tá si Osz tály U-324. szo ba
Te le fon: 06-1/436-8200
Fax: 06-1-/436-8370
E-ma il: and rea.lu kacs@au to pa lya.hu
In ter net cím(ek) (adott eset ben)
Az aján lat ké rõ ál ta lá nos cí me (URL): –
A fel hasz ná lói ol dal cí me (URL): –

TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN
SZE REZ HE TÕK BE
Azo nos a fent em lí tett kap cso lat tar tá si pont tal/pon tok kal: X
Ha at tól el té rõ, kér jük tölt se ki az A. I) mel lék le tet: –

A DO KU MEN TÁ CIÓ ÉS A TO VÁB BI IRA TOK A KÖ -
VET KE ZÕ CÍ MEN SZE REZ HE TÕK BE (a ver seny pár be -
széd re és a di na mi kus be szer zé si rend szer re vo nat ko zók is)
Azo nos a fent em lí tett kap cso lat tar tá si pont tal/pon tok kal: X
Ha at tól el té rõ, kér jük tölt se ki az A. II) mel lék le tet: –

AZ AJÁN LA TO KAT VAGY RÉSZ VÉ TE LI JE LENT KE -
ZÉ SE KET A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL BE NYÚJ TA NI
Azo nos a fent em lí tett kap cso lat tar tá si pont tal/pon tok kal: X
Ha at tól el té rõ, kér jük tölt se ki az A. III) mel lék le tet: –

I.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ TÍ PU SA ÉS FÕ TE VÉ KENY -
SÉ GE VAGY TE VÉ KENY SÉ GEI
Mi nisz té rium vagy egyéb nem ze ti vagy szö vet sé gi ha tó ság,

va la mint re gi o ná lis és he lyi szer ve ik: –
Nem ze ti vagy szö vet sé gi iro da/hi va tal: –
Re gi o ná lis vagy he lyi ha tó ság: –
Re gi o ná lis vagy he lyi iro da/hi va tal: –
Köz jo gi szer ve zet: –
Euró pai in téz mény/ha tó ság vagy nem zet kö zi szer ve zet: –
Egyéb (ne vez ze meg): a Kbt. 22. § (1) be kez dés h) pont sze -

rin ti szer ve zet
Ál ta lá nos köz szol gál ta tá sok: –
Vé de lem: –
Köz rend és biz ton ság: –
Kör nye zet vé de lem: –
Gaz da sá gi és pénz ügyek: –
Egész ség ügy: –
La kás szol gál ta tás és kö zös sé gi rek re á ció: –
Szo ciá lis vé de lem: –
Sza bad idõ, kul túr a és val lás: –
Ok ta tás: –
Egyéb (ne vez ze meg): au tó pá lya-épí tés, -fenn tar tás

Az aján lat ké rõ más aján lat ké rõk ne vé ben foly tat ja a köz be -
szer zé si el já rást?

Igen: –
Nem: X

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS

II.1.1) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés 
M1 és M3 cso mó pon tok bur ko lat fel újí tá sa/2006.

II.1.2) A szer zõ dés tí pu sa, va la mint a tel je sí tés he lye
[Csak egy ka te gó ri át vá lasszon – áru be szer zés vagy szol gál -

ta tás –, ame lyik leg in kább meg fe lel a szer zõ dés vagy a köz be -
szer zés(ei) tár gyá nak]

a) Épí té si be ru há zás: X
Ki vi te le zés: X
Ter ve zés és ki vi te le zés: –
Ki vi te le zés, bár mi lyen esz köz zel, mó don, az aján lat ké rõ ál -

tal meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ en: –
A tel je sí tés he lye
1. rész ese té ben:
– M1 60. cso mó pont
– M1 66. cso mó pont
– M1 85. cso mó pont
2. rész ese té ben:
M3 au tó pá lya Szent mi há lyi úti cso mó pont
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3
b) Áru be szer zés: –
Adás vé tel: –
Lí zing: –
Bér let: –
Rész let vé tel: –
Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: –
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –
c) Szol gál ta tás meg ren de lés: –
Szol gál ta tá si ka te gó ria: –
(Az 1–27. szol gál ta tá si ka te gó ri á kat lásd a 2004/18/EK

irány elv II. mel lék le té ben)
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –

II.1.3) A hir det mény a kö vet ke zõk va la me lyi ké re irá nyul
Köz be szer zés meg va ló sí tá sa: X
Di na mi kus be szer zé si rend szer (DBR) lét re ho zá sa: –
Ke ret meg ál la po dás meg kö té se: –

II.1.4) Ke ret meg ál la po dás ra vo nat ko zó in for má ci ók (adott
eset ben)

Ke ret meg ál la po dás több aján lat te võ vel: –
Ke ret meg ál la po dás egy aján lat te võ vel: –
A ter ve zett ke ret meg ál la po dás részt ve võ i nek lét szá ma

 vagy (adott eset ben) ma xi má lis lét szá ma 
A ke ret meg ál la po dás idõ tar ta ma:
Idõ tar tam év(ek)ben:  vagy hó nap(ok)ban: 
In dok lás ar ra az eset re vo nat ko zó an, ha a meg álla po dás idõ -

tar ta ma meg ha lad ja a négy évet: –
A köz be szer zé sek nek a ke ret meg ál la po dás tel jes idõ tar ta má -

ra vo nat ko zó be csült össz ér té ke (csak szá mok kal): –
Be csült ér ték áfa nél kül: –
Pénz nem: – 
Vagy: – és – kö zött
Pénz nem: –
A ke ret meg ál la po dás alap ján meg kö ten dõ szer zõ dé sek ér té -

ke és gya ko ri sá ga (amennyi re le het sé ges): –

II.1.5) A szer zõ dés meg ha tá ro zá sa/tár gya
A szer zõ dés meg ha tá ro zá sa: vál lal ko zá si szer zõ dés
A szer zõ dés tár gya:
1. rész ese té ben: M1 60., 66. és 85. km-szel vé nyek ben lé võ

cso mó pont bur ko lat fel újí tá sa
2. rész ese té ben: M3 au tó pá lya Szent mi há lyi úti cso mó pont

bur ko lat fel újí tás
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II.1.6) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó sze det
Fõ tárgy: 
45.23.32.10-4
Ki egé szí tõ szó sze det (adott eset ben): –

II.1.7) A szer zõ dés a köz be szer zé si meg álla po dás (GPA)
ha tá lya alá tar to zik-e?

Igen: –
Nem: X

II.1.8) Ré szek re tör té nõ aján lat té tel (a ré szek re vo nat ko zó
rész le tes in for má ci ók meg adá sá hoz a B. mel lék let bõl szük ség
sze rint több pél dány hasz nál ha tó)

Igen: X
Nem: –
Igen vá lasz ese tén az aján la tok be nyújt ha tók (csak egyet je -

löl jön be):
egy rész re: –
egy vagy több rész re: X
va la mennyi rész re: –

II.1.9) El fo gad ha tók-e vál to za tok (al ter na tív aján la tok)?
Igen: –
Nem: X

II.2) A SZER ZÕ DÉS SZE RIN TI MENNYI SÉG VAGY AL -
KAL MA ZÁ SI KÖR

II.2.1) Tel jes mennyi ség (adott eset ben, va la mennyi részt és
op ci ót be le ért ve)

I. rész: 35 550 m2

II. rész: 5550 m2

Ha is mert, be csült ér ték áfa nél kül (csak szá mok kal): –
Pénz nem: –
Vagy: – és – kö zött
Pénz nem: –

II.2.2) Vé te li jog (op ció) (adott eset ben)
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén a vé te li jog le írá sa: –
Ha is mert, a vé te li jog op ci ók gya kor lá sá nak ter ve zett ide je:
hó nap(ok)ban:  vagy na pok ban: 
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)
Az eset le ges meg hosszab bí tá sok szá ma (ha van ilyen):

 vagy:  és  kö zött
Ha is mert, az áru be szer zés re vagy a szol gál ta tás meg ren de -

lés re irá nyuló is mét lõ dõ jel le gû szer zõ dé sek ese té ben kér jük
fel tün tet ni a to váb bi szer zõ dé sek ter ve zett ide jét: –

hó na pok ban:  vagy na pok ban: 
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)

II.3) A SZER ZÕ DÉS IDÕ TAR TA MA VAGY A BE FE JE -
ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE
Idõ tar tam hó nap(ok)ban:  vagy na pok ban: 
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)
vagy: kez dés / /  (nap/hó/év)
be fe je zés 15/11/2006 (nap/hó/év)

III. SZA KASZ: JO GI, GAZ DA SÁ GI, PÉNZ ÜGYI ÉS
TECH NI KAI IN FOR MÁ CI ÓK

III.1) A SZER ZÕ DÉS RE VO NAT KO ZÓ FEL TÉ TE LEK

III.1.1) A szer zõ dést biz to sí tó mel lék kö te le zett sé gek (adott
eset ben)

Ké se del mi köt bér a net tó aján la ti ár 0,5%-a a ké se de lem min -
den nap ján.

Jót ál lás 60 hó nap.

Jót ál lá si biz to sí ték a net tó aján la ti ár 4%-a.

A jót ál lá si biz to sí ték a Kbt. 53. § (5) be kez dés a) pont ja alap -
ján az aján lat te võ ként szer zõ dõ fél vá lasz tá sa sze rint tel je sít he -
tõ az elõ írt pénz összeg nek az aján lat ké rõ ként szer zõ dõ fél
bank szám lá já ra tör té nõ be fi ze tés sel, bank ga ran cia biz to sí tá sá -
val vagy biz to sí tá si szer zõ dés alap ján ki ál lí tott – kész fi ze tõ ke -
zes ség vál la lást tar tal ma zó – kö te lez vénnyel.

III.1.2) Fõ fi nan szí ro zá si és fi ze té si fel té te lek és/vagy hi vat -
ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek re

Aján lat ké rõ elõ le get nem fi zet. Rész szám la be nyúj tá sá ra
nincs le he tõ ség. Vál lal ko zó a szer zõ dés sze rû (hi ba- és hi ány -
men tes) tel je sí tés iga zo lá sát kö ve tõ en a B. mel lék let ben meg -
ha tá ro zott ré szen ként egy szám lát nyújt hat be. Aján lat ké rõ a
sza bály sze rû en ki ál lí tott és iga zolt szám la kéz hez vé te lét kö ve -
tõ 30 na pon be lül, át uta lás sal tel je sít.

III.1.3) A kö zös aján la tot te võ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó
gaz da sá gi tár sa ság, illetve jo gi sze mély (adott eset ben)

Nem kö ve tel mény.

III.1.4) Vo nat koz nak-e a szer zõ dés tel je sí té sé re egyéb kü -
lön le ges fel té te lek? (adott eset ben)

Igen: –

Nem: X

Ha igen, a kü lön le ges fel té te lek meg ha tá ro zá sa

III.2) RÉSZ VÉ TE LI FEL TÉ TE LEK

III.2.1) Az aján lat te võ/a rész vé tel re je lent ke zõ sze mé lyes
hely ze té re vo nat ko zó ada tok (ki zá ró okok), ide ért ve a szak mai
és cég nyil ván tar tá sok ba tör té nõ be jegy zés re vo nat ko zó elõ írá -
so kat is

Az elõ írá sok tel je sí té sé nek iga zo lá sá hoz szük sé ges ada tok és 
a meg kö ve telt iga zo lá si mód:

Ki zá ró okok:

– Nem le het aján lat te võ vagy al vál lal ko zó, aki vel szem ben
a Kbt. 60. § (1) be kez dés ben, illetve a Kbt. 61. § (1) be -
kez dé sé nek d) pont já ban meg ha tá ro zott ki zá ró okok va la -
me lyi ke fenn áll.

– Nem le het aján lat te võ vagy a köz be szer zés ér té ké nek
10%-á t meg ha la dó al vál lal ko zó, aki vel szem ben a Kbt.
62. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ki zá ró okok va la -
me lyi ke fenn áll.

– Aján lat ké rõ ki zár ja az el já rás ból az aján lat te võt, ha az ál -
ta la igény be vett – a Kbt. 66. § (2) be kez dé se, illetve a
67. § (4) be kez dé se sze rin ti – szer ve zet tel szem ben a Kbt.
60. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ki zá ró okok va la -
me lyi ke fenn áll.

Iga zo lá si mód:

– Aján lat te võ nek és a Kbt. 71. § (1) be kez dés b) pont sze rin -
ti al vál lal ko zó nak a Kbt. 63. § (1)–(5) be kez dé sei sze rin ti
mó don kell iga zol nia, hogy nem tar to zik a Kbt. 60. §
(1) be kez dé sé ben és a 61. § (1) be kez dés d) pont já ban
meg ha tá ro zott ki zá ró okok ha tá lya alá.

Az aján lat te võ ál tal igény be vett – a Kbt. 66. § (2) be kez dés,
illetve a 67. § (4) be kez dé se sze rin ti – szer ve zet eknek a Kbt.
63. § (6) be kez dé se sze rin ti mó don kell iga zol nia, hogy nem
tar to zik a Kbt. 60. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ki zá ró
okok ha tá lya alá.
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III.2.2) Gaz da sá gi és pénz ügyi al kal mas ság
Az al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok és a meg kö -

ve telt iga zo lá si mód: 
Aján lat te võ és a Kbt. 71. § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti al -

vál lal ko zó a Kbt. 66. § (1) be kez dés a), c) és d) pont ja alap ján a
pénz ügyi, gaz da sá gi al kal mas ság iga zo lá sá ra csa tol ja:

– Va la mennyi szám la ve ze tõ pénz in té ze té tõl szár ma zó, az
aján lat té te li ha tár idõt meg elõ zõ 60 nap nál nem ré geb bi
nyi lat ko za tot a kö vet ke zõ tar ta lom mal: mi ó ta ve ze ti a
bank szá mát, volt-e sor ban ál lás a szám lán a ki ál lí tá sát
meg elõ zõ 12 hó nap ban, s ha igen, mi lyen összeg ben és
mennyi ide ig.

– Cég sze rû en alá írt nyi lat ko za tot az el múlt két évi (2004.,
2005.), köz be szer zés tár gya sze rin ti (bur ko lat fel újí tás)
for gal má ról éven kén ti bon tás ban.

– Gaz dál ko dá si ada tai alap ján ki ál lí tott, cég sze rû en alá írt
nyi lat ko za tot ar ról, hogy az el múlt két év ben (2004.,
2005.) gaz dál ko dá sa nem volt vesz te sé ges.

A Kbt. 66. § (2) be kez dé se sze rin ti szer ve ze tek igény be vé te -
le ese té ben aján lat te võ nek aján la tá hoz csa tol nia kell az adott
szer ve zet kö te le zett ség vál la lás ra vo nat ko zó nyi lat ko za tát.

Amennyi ben aján lat te võ a Kbt. 66. § (2) be kez dé se sze rin ti
szer ve ze tet vesz igény be a gaz da sá gi és pénz ügyi al kal mas ság
iga zo lá sá hoz, ak kor e szer ve zet az al kal mas sá gát az adott al kal -
mas sá gi fel té tel te kin te té ben az aján lat te võ re eb ben a pont ban
elõ írt tal azo nos mó don iga zol ni kö te les.

Az al kal mas ság mi ni mum kö ve tel mé nye(i) (adott eset ben): 
Aján lat te võ és a Kbt. 71. § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti al -

vál lal ko zó gaz da sá gi és pénz ügyi szem pont ból al kal mat lan a
szer zõ dés tel je sí té sé re, ha:

– Szám la ve ze tõ pénz in té ze te ál tal ki ál lí tott iga zo lás alap ján 
bár mely szám lá ján az iga zo lás ki ál lí tá sát meg elõ zõ 12 hó -
nap ban 60 na pon túl egy mil lió fo rint nál na gyobb össze gû
sor ban ál lás volt.

– Az el múlt két év ben (2004., 2005.) a köz be szer zés tár gya
sze rin ti for gal ma (bur ko lat fel újí tás) egyik év ben sem éri
el
a) az 1. rész te kin te té ben a net tó 170 mil lió Ft-ot,
b) a 2. rész te kin te té ben a net tó 22 mil lió Ft-ot.

– Az el múlt két év (2004., 2005.) bár me lyi ké ben a gaz dál -
ko dá si ada tai alap ján ki ál lí tott nyi lat ko za ta sze rint vesz te -
sé ges gaz dál ko dás ál la pít ha tó meg (mér leg sze rin ti ered -
mé nye ne ga tív).

A pénz ügyi és gaz da sá gi al kal mas sá gi fel té te lek nek aján lat -
te võ nek és a Kbt. 71. § (1) be kez dés b) pont sze rin ti al vál lal ko -
zó(k)nak kü lön-kü lön kell meg fe lel ni ük.

III.2.3) Mû sza ki, illetve szak mai al kal mas ság
Az al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok és a meg kö -

ve telt iga zo lá si mód: 
Aján lat te võ, illetve a Kbt. 71. § (1) be kez dés b) pont sze rin ti

al vál lal ko zó Kbt. 67. § a)–b) és e) pont ja alap ján mû sza ki,
illetve szak mai al kal mas ság iga zo lás ra csa tol ja:

– Az elõ zõ há rom év ben (2003., 2004., 2005.) a köz be szer -
zés tár gyá ban (bur ko lat fel újí tás) szer zõ dés sze rû en tel je -
sí tett mun ká i nak is mer te té sét (leg alább az el len szol gál ta -
tás össze gét, a tel je sí tés ide jét és he lyét, to váb bá nyi lat -
koz ni kell ar ról, hogy a tel je sí tés az elõ írá sok nak és a szer -
zõ dés nek meg fe le lõ en tör tént.) Az is mer te tés hez csa tol ni
kell a Kbt. 68. § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott iga zo -
lást is.

– A tel je sí tés hez ren del ke zés re ál ló esz kö zök, be ren de zé sek,
il le tõ leg mû sza ki fel sze relt ség be mu ta tá sát tar tal ma zó, cég -
sze rû en alá írt nyi lat ko za tot, to váb bá sa ját tu laj do nú esz köz -
nél az esz köz nyil ván tar tást, a nem sa ját tu laj do nú esz kö zök -
nél a bér le ti vagy köl csön szer zõ dés má so la tát vagy azok
meg kö té sé re vo nat ko zó szán dék nyi lat ko za tot vagy elõ szer -
zõ dést. Az iga zo lás nak al kal mas nak kell len nie a
III.2.3) pont ban meg ha tá ro zott al kal mas ság iga zo lá sá ra.

– Azok nak a szak em be rek nek és ve ze tõk nek a meg ne ve zé -
sét, kép zett sé gük is mer te té sét, aki ket be kí ván von ni a tel -
je sí tés be – kü lön ki emel ve és meg je löl ve az épí tés ve ze tõt
és a tel je sí té sért fe le lõs mû sza ki ve ze tõ szak em bert – mel -
lé kel ve a meg ne ve zett sze mé lyek ön élet raj zát és a kép -
zett sé get, vég zett sé get iga zo ló ok ira tok má so la tát. A fe le -
lõs mû sza ki ve ze tõ(k) ese té ben az 51/2000. (VI II. 9.)
FVM–GM–Kö ViM együt tes ren de let ben elõ írt jo go sult -
sá got a név jegy zék be vé telt iga zo ló ér vé nyes ha tá ro zat
má so la tá val kell iga zol ni.

A Kbt. 67. § (4) be kez dé se sze rin ti szer ve ze tek igény be vé te -
le ese té ben aján lat te võ nek aján la tá hoz csa tol nia kell az adott
szer ve zet kö te le zett ség vál la lás ra vo nat ko zó nyi lat ko za tát.

Amennyi ben aján lat te võ a Kbt. 67. § (4) be kez dé se sze rin ti
szer ve ze tet vesz igény be a mû sza ki, illetve szak mai al kal mas -
ság iga zo lá sá hoz, ak kor e szer ve zet az al kal mas sá gát az adott
al kal mas sá gi fel té tel te kin te té ben az aján lat te võ re eb ben az al -
pont ban elõ írt tal azo nos mó don kö te les iga zol ni.

Az al kal mas ság mi ni mum kö ve tel mé nye(i) (adott eset ben): 
Aján lat te võ, illetve a Kbt. 71. § (1) be kez dés b) pont sze rin ti

al vál lal ko zó mû sza ki, il le tõ leg szak mai szem pont ból al kal mat -
lan a szer zõ dés tel je sí té sé re, amennyi ben

– Nem ren del ke zik az elõ zõ há rom év ben (2003., 2004.,
2005.) leg alább egy, a köz be szer zés tár gyá nak meg fe le lõ
(bur ko lat fel újí tás), szer zõ dés sze rû en tel je sí tett, a Kbt.
68. § (2) be kez dé se sze rint iga zolt leg alább 1 db
a) Az 1. rész ese té ben leg alább net tó 150 mil lió Ft ér té kû

mun ká val.
b) A 2. rész ese té ben leg alább net tó 22 mil lió Ft ér té kû

mun ká val.
– Nem ren del ke zik a szer zõ dés tel je sí té sé hez szük sé ges

mû sza ki-tech ni kai fel sze relt ség gel: ré szen ként leg -
alább 1 db mi ni mum 100 ton na/óra tény le ges ka pa ci tá sú
asz falt ke ve rõ te lep az épí tés súly pont já tól 70 km-en be lül
(a KRESZ elõ írá sa sze rin ti meg kö ze lí tés sel köz úton mér -
ve), va la mint 1 db 4,5 m szé les sé gû szint ve zé relt fi ni ser és 
ré szen ként 3 db út hen ger.

– Nem ren del ke zik az aján lat ban meg ne ve zett épí tés ve ze tõ
leg alább 10 éves épí tés ve ze tõi gya kor lat tal és nem ren del -
kez nek az aján lat ban meg ne ve zett ki vi te le zé sért fe le lõs
mû sza ki ve ze tõ(k) a be szer zés tár gyá nak meg fe le lõ, az
51/2000. (VI II. 9) FVM–GM–Kö ViM együt tes ren delt -
ben elõ írt jo go sult ság gal.

A mû sza ki, illetve szak mai al kal mas sá gi fel té te lek nek az
aján lat te võ és a Kbt. 71. § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti al vál -
lal ko zó ja együt te sen is meg fe lel het.

III.2.4) Fenn tar tott szer zõ dé sek (adott eset ben)
Igen: –
Nem: X
A szer zõ dés vé dett mû he lyek szá má ra fenn tar tott?: –
A szer zõ dés tel je sí té se vé dett mun ka hely-te rem té si prog ra -

mok ke re té ben tör té nik: –
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III.3) SZOL GÁL TA TÁS MEG REN DE LÉS RE IRÁ NYU LÓ
SZER ZÕ DÉ SEK RE VO NAT KO ZÓ KÜ LÖN LE GES FEL -
TÉ TE LEK

III.3.1) A szol gál ta tás tel je sí té se egy bi zo nyos fog lal ko zás -
hoz (kép zett ség hez) van-e köt ve?

Igen: –
Nem: –
Ha igen, a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zés re tör té nõ hi -

vat ko zás: –

III.3.2) A szer ve ze tek nek kö zöl ni ük kell-e a szol gál ta tás tel -
je sí té sé ben sze mé lye sen köz re mû kö dõ sze mé lyek ne vét és kép -
zett sé gét?

Igen: –
Nem: –

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA

IV.1.1) Az el já rás faj tá ja
Nyílt: X
Meg hí vá sos: –
Gyor sí tott: –
A gyor sí tott el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa: –
Tár gya lá sos: –
Meg tör tént-e már a rész vé tel re je lent ke zõk ki vá lasz tá sa,

meg je lö lé se?
Igen: –
Nem: –
Igen vá lasz ese tén a ki vá lasz tott rész vé tel re je lent ke zõk ne vét 

és cí mét a VI.3) To váb bi in for má ci ók ro vat ban kell meg ad ni.
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
A gyor sí tott el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa: –
Ver seny pár be széd: –

IV.1.2) Az aján lat té tel re vagy rész vé tel re fel hí van dó je lent -
ke zõk lét szá ma vagy ke ret szá ma (meg hí vá sos és tár gya lá sos
el já rás, illetve ver seny pár be széd ese tén)

Lét szám: 

vagy: mi ni mum  és (adott eset ben) ma xi mum 

A je lent ke zõk szá má nak kor lá to zá sá ra vo nat ko zó ob jek tív
szem pon tok: –

IV.1.3) Az aján lat te võk lét szá má nak csök ken té se a tár gya -
lás vagy a ver seny pár be széd so rán (tár gya lá sos el já rás, ver -
seny pár be széd)

Igény be vet ték-e a több for du lós el já rást annak ér de ké ben,
hogy fo ko za to san csök kent sék a meg vi ta tan dó meg ol dá sok,
illetve a meg tár gya lan dó aján la tok szá mát?

Igen: –

Nem: –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK

IV.2.1) Bí rá la ti szem pon tok (csak a meg fe le lõt je löl je meg)
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: –
vagy:
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat az aláb bi ak

 szerint: X
Az aláb bi ak ban meg adott rész szem pon tok (a rész szem pon -

to kat sú lyo zás sal vagy – ha sú lyo zás ra bi zo nyít ha tó an nincs le -
he tõ ség – csök ke nõ fon tos sá gi sor rend ben kell meg ad ni): X

A do ku men tá ci ó ban, az aján la ti/rész vé te li fel hí vás ban, az
aján lat té te li fel hí vás ban, illetve az is mer te tõ ben meg ha tá ro zott
szem pon tok: 

rész szem pon tok súly szá mok
1. aján la ti ár 85
2. for ga lom kor lá to zás idõ tar ta ma 15

IV.2.2) Elekt ro ni kus ár ve rést al kal maz nak-e?
Igen: –
Nem: X
Ha igen, to váb bi in for má ci ók az elekt ro ni kus ár ve rés rõl (ha

szük sé ges)

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám (adott eset ben): –

IV.3.2) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó an ko ráb bi köz zé té -
tel re sor ke rült-e? 

Igen: X
Nem: –
Igen vá lasz ese tén:
Elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: X
Fel hasz ná lói ol da lon köz zé tett hir det mény: –
A hir det mény szá ma a H. L.-be n: 
2006/S 31-033855 15/02/2006 (nap/hó/év)
Egyéb ko ráb bi köz zé té tel (adott eset ben)
Hir det mény szá ma a H. L.-be n: 

/S -
/ /  (nap/hó/év)

Hir det mény szá ma a H. L.-be n: 
/S -

/ /  (nap/hó/év)

IV.3.3) A do ku men tá ció és egyéb ira tok (a DBR ki vé te lé vel)
vagy is mer te tõk (ver seny pár be széd ese té ben) be szer zé sé nek
fel té te lei

A do ku men tá ció be szer zé sé nek ha tár ide je:
Dá tum: 23/06/2006 (nap/hó/év)
Idõ pont: 10.30 óra
Kell-e fi zet ni a do ku men tá ci ó ért?
Igen: X
Nem: –
Igen vá lasz ese tén:
Ár (szá mok kal): net tó 50 000 Ft + áfa, az az brut tó 60 000 Ft
Pénz nem: HUF
A fi ze tés fel té te lei és mód ja: az össze get az Ál la mi Au tó pá -

lya Ke ze lõ Zrt. MKB Rt.-nél ve ze tett 10300002-20179104-
 00003285 szá mú szám lá já ra az „M1 és M3 cso mó pon tok bur -
ko lat fel újí tá sa/2006” meg je lö lé sé vel kell át utal ni. Az aján lat -
ké rõ az át vé telt kö ve tõ en a szám lát le vél ben meg kül di.

A do ku men tá ció ren del ke zés re bo csá tá sá nak mód ja: a do ku -
men tá ció át ve he tõ sze mé lye sen vagy meg ha tal ma zott út ján, il -
le tõ leg a Kbt. 54. § (4) be kez dés ben fog lal tak nak meg fe le lõ en – 
mun ka na po kon 9.00–12.00 óra kö zött, az aján lat té te li ha tár idõ
le jár tá nak nap ján 10.30 órá ig aján lat ké rõ szék he lyén. Az át vé -
tel kor a be fi ze tést iga zo ló ere de ti do ku men tum be mu ta tá sa és
egy ar ról ké szült má so lat át adá sa szük sé ges, meg kül dé sé nek
ké ré se ese tén a ké re lem hez a be fi ze tést iga zo ló do ku men tu mot
ere de ti ben vagy hi te les má so lat ban csa tol ni kell. Az aján la ti do -
ku men tá ció egy pél dá nyá nak az aján lat ké rõ tõl tör té nõ meg vá -
sár lá sa az el já rás ban va ló rész vé tel fel té te le. Kö zös aján lat té tel
ese tén ele gen dõ egy pél dányt be sze rez ni. A do ku men tá ció nem
át ru ház ha tó.
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IV.3.4) Az aján lat té te li ha tár idõ, illetve a rész vé te li ha tár idõ
Dá tum: 23/06/2006 (nap/hó/év)
Idõ pont: 10.30 óra

IV.3.5) Az aján lat té te li fel hí vás meg kül dé se a ki vá lasz tott
je lent ke zõk ré szé re (ha is mert) (meg hí vá sos és tár gya lá sos el -
já rás, va la mint ver seny pár be széd ese tén)

Dá tum: / /  (nap/hó/év)

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aján la tok,
illetve rész vé te li je lent ke zé sek be nyújt ha tók

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 aján la ti kö tött ség mi ni má lis idõ tar ta ma (nyílt el -
já rás ese tén)

/ / -ig (nap/hó/év) vagy: 
hó nap(ok)ban:  vagy na pok ban: 45
(az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá tól szá mít va)

IV.3.8) Az aján la tok fel bon tá sá nak fel té te lei
Dá tum: 23/06/2006 (nap/hó/év)
Idõ pont: 10.30 óra
Hely (adott eset ben): Ál la mi Autó pá lya Ke ze lõ Zrt., 1036

Bu da pest, La jos u. 74–76. III. eme le ti tár gya ló he lyi ség.
Az aján la tok fel bon tá sán je len lét re jo go sult sze mé lyek

(adott eset ben)
Igen: X
Nem: – 
A Kbt. 80. § (2) be kez dés sze rint

VI. SZA KASZ: KI EGÉ SZÍ TÕ IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A KÖZ BE SZER ZÉS IS MÉT LÕ DÕ JEL LE GÛ-E?
(adott eset ben)
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén a to váb bi hir det mé nyek köz zé té te lé nek

ter ve zett ide je: –

VI.2) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL ÉS/VAGY PROG RAM MAL KAP -
CSO LA TOS?
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén kér jük fel tün tet ni a pro jekt(ek) és/vagy

prog ram(ok) ne vét és bár mely egyéb hi vat ko zá si ala pot: –

VI.3) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK (adott eset ben)
1. Aján lat ké rõ a Kbt. 83. § (2) be kez dé se sze rint tel jes kö rû

hi ány pót lá si le he tõ sé get biz to sí t.
2. Nyílt el já rás ese tén az ered mény hir de tés idõ pont ja és a

szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja: –
3. Ered mény hir de tés idõ pont ja: 04/07/2006, 10.30 óra.

Hely: Ál la mi Au tó pá lya Ke ze lõ Zrt., 1036 Bu da pest, La -
jos u. 74–76. I. eme le ti tár gya ló, 129. szo ba.

4. Szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja: 13/07/2006, 10.30
óra. Hely: Ál la mi Au tó pá lya Ke ze lõ Zrt., 1036 Bu da pest, La -
jos u. 74–76. I. eme le ti tár gya ló, 129. szo ba.

5. Az aján lat nak tar tal maz nia kell – kö zös aján lat te võk ese -
tén  – nyi lat ko za tu kat ar ról, hogy a szer zõ dés sze rin ti tel je sí té -
sért egye tem le ges kö te le zett sé get és fe le lõs sé get vál lal nak, va -
la mint a kö zös aján lat tal össze füg gõ, egy más kö zöt ti jo ga i kat

és kö te le zett sé ge i ket sza bá lyo zó, to váb bá a kép vi se lõ cég meg -
je lö lé sét és tel jes jo gú meg ha tal ma zá sát tar tal ma zó, meg ál la po -
dá su kat.

6. Az aján lat nak tar tal maz nia kell aján lat te võ Kbt. 70. §
(1) be kez dés, 71. § (3) be kez dés sze rin ti nyi lat ko za tát. Aján lat -
te võ ab ban az eset ben is kö te les a 71. § (3) be kez dés sze rin ti
nyi lat ko za tot meg ten ni, ha nem vesz igény be al vál lal ko zót.

7. Az aján lat nak tar tal maz nia kell aján lat te võ Kbt. 71. §
(1) be kez dés a) és b) pont jai sze rin ti nyi lat ko za tát. A nyi lat ko -
za tot nem le ges tar ta lom mal is csa tol ni szük sé ges.

8. Aján lat te võ és a Kbt. 71. § (1) be kez dés b) pont sze rin ti
al vál lal ko zó ja csa tol ja be azon cég jegy zés re jo go sult(ak) alá -
írá si cím pél dá nyát – vagy a le te le pe dés or szá gá ban el fo ga dott
más, a cég jegy zé si jo go sult sá got iga zo ló do ku men tu mot –
aki(k) az aján la tot alá ír ja (alá ír ják), hi te le sí tett má so la ti for má -
ban.

9. Aján lat te võ és a Kbt. 71. § (1) be kez dés b) pont sze rin ti
al vál lal ko zó ja csa tol jon be az aján lat té te li ha tár idõt meg elõ zõ
90 nap nál nem ré geb bi cég ki vo na tot – köz jegy zõ ál tal hi te le sí -
tett má so la ti for má ban. Amennyi ben aján lat te võ nek vagy a
Kbt. 71. § (1) be kez dés b) pont sze rin ti al vál lal ko zó já nak még
el nem bí rált mó do sí tá si ké rel me van a cég bí ró sá gon, úgy ezen
ér kez te tett ké re lem egy sze rû má so la tát is kö te les aján la ta ré sze -
ként be nyúj ta ni. Aján lat te võ aján la ta ér vény te len, amennyi ben
cég ki vo na tá ban nem sze re pel a köz be szer zés tár gya sze rin ti te -
vé keny sé gi kör.

10. Az aján la to kat le zárt bo rí ték ban, há rom pél dány ban
(1 ere de ti és 2 má so lat), gé pelt vagy nyom ta tott for má ban, köt -
ve vagy fûz ve kell be nyúj ta ni. A pos tán vagy fu tár szol gá lat tal
fel adott aján la tok kéz be sí té sé nek koc ká za tát aján lat te võ vál lal -
ja. A bo rí té kon az aláb bi in for má ci ó kat fel kell tün tet ni: aján lat -
te võ ne ve, szék he lye, az el já rás meg ne ve zé se („M1 és M3 cso -
mó pon tok bur ko lat fel újí tá sa 2006”, va la mint hogy „Ha tár idõ
elõtt nem fel bon tan dó”.

11. Aján lat te võ nek sa ját nyi lat ko za ta it cég sze rû en kell alá ír -
nia és min den to váb bi ol dalt szig nál nia kell.

12. Az aján lat el ké szí tés nek költ sé gét az aján lat te võ kö te les
vi sel ni.

13. Az aján lat ér vény te len, ha nem fe le l meg a je len aján la ti
fel hí vás nak, a do ku men tá ci ó nak, a meg adott mû sza ki spe ci fi -
ká ci ó nak, illetve a vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ írá sok nak.

14. Aján lat ké rõ – a Kbt. 91. § (2) be kez dés ren del ke zé se i -
nek meg fe le lõ en – a nyer tes aján lat te võ vissza lé pé se ese tén a
kö vet ke zõ leg ked ve zõbb aján la tot adó aján lat te võ vel kö ti meg
a szer zõ dést – amennyi ben ilyen mi nõ ség ben je lö li meg va la -
mely aján lat te võt az elé já rás ered mé nyé nek ki hir de té se kor.

15. Aján lat ké rõ a Kbt. 13. § (4) be kez dés ér tel mé ben tá jé -
koz tat ja aján lat te võ ket, hogy a mi nõ sí tett aján lat te võk kel
szem ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nél szi go rúbb al kal -
mas sá gi szem pon to kat ha tá ro zott meg.

16. A Kbt. 57. § (3) be kez dés c) pont ja sze rin ti pont ha tár:
1–100. 

17. A Kbt. 57. § (3) be kez dés d) pont ja sze rin ti mód szer: egy -
sze rû ma te ma ti kai ará nyo sí tás – rész le tes is mer te té se a do ku -
men tá ci ó ban ke rül ki fej tés re.

18. Aján lat ké rõ át ad aján lat te võ nek 1 db CD-le mezt, ame -
lyen ta lál ha tó az aján lat te võk ré szé re meg kül dött aján lat té te li
fel hí vás, va la mint azok az aján lat te või nyi lat ko za tok is, ame -
lye ket az aján lat tal be kell nyúj ta ni uk. A CD-n ta lál ha tó do ku -
men tu mok Word, illetve Ex cell for má tum ban ké szül tek.

19. Aján lat te võ elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tót tet t köz zé
to váb bá 2006/S 31-033873 szám alatt.
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VI.4) JOG OR VOS LA TI EL JÁ RÁS

VI.4.1) A jog or vos la ti el já rást le bo nyo lí tó szerv
Hi va ta los név: Köz be szer zé sek Ta ná csa 
Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság
Pos tai cím: Mar git krt. 85.
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1024
Or szág: Ma gyar or szág
E-ma il: –
Te le fon: +36-1/336-7776
Fax: +36-1/336-7778
In ter net cím (URL): –
A bé kél te té si el já rást le bo nyo lí tó szerv (adott eset ben)
Hi va ta los név: –
Pos tai cím: –
Vá ros/Köz ség: – 
Pos tai irá nyí tó szám: –
Or szág: –
E-ma il: 
Te le fon: – 
Fax: 
In ter net cím (URL): 

VI.4.2) Jog or vos la ti ké rel mek be nyúj tá sa (kér jük ki töl te ni a
VI.4.2) ro va tot vagy szük ség ese tén a VI.4.3) ro va tot)

A jog or vos la ti ké re lem be nyúj tá sá nak ha tár ide jé re vo nat ko -
zó pon tos in for má ció:

A Kbt. 323. § sze rint

VI.4.3) A jog or vos la ti ké rel mek be nyúj tá sá ra vo nat ko zó in -
for má ció a kö vet ke zõ szerv tõl sze rez he tõ be

Hi va ta los név: Köz be szer zé sek Ta ná csa 
Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság
Pos tai cím: Mar git krt. 85.
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1024
Or szág: Ma gyar or szág
E-ma il: –
Te le fon: +36-1/336-7776
Fax: +36-1/336-7778
In ter net cím (URL): –

VI.5) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
25/05/2006 (nap/hó/év)

B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CI ÓK

A RÉSZ szá ma: 1
MEG HA TÁ RO ZÁS: M1 au tó pá lya 60., 66. és 85. km-szel -
vé nyek ben lé võ cso mó pont bur ko lat fel újí tá sa

1) A rész meg ha tá ro zá sa: M1 au tó pá lya 60., 66. és
85. km-szel vé nyek ben lé võ cso mó pont bur ko lat fel újí tá sa

2) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó sze det
Fõ tárgy: 
45.23.32.10-4
Ki egé szí tõ szó sze det (adott eset ben): 

3) Mennyi ség: 35 550 m2

Ha is mert, be csült ér ték áfa nél kül (csak szá mok kal): –
Pénz nem:
Vagy – és – kö zött
Pénz nem:

4) A szer zõ dés idõ tar ta ma vagy el té rõ kez dé si/tel je sí té si ha -
tár idõ fel tün te té se (adott eset ben)

Az idõ tar tam hó nap(ok)ban:  vagy na pok ban: 
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)
vagy: kez dés / /  (nap/hó/év)
be fe je zés / /  (nap/hó/év)

5) To váb bi in for má ció a ré szek rõl: –

A RÉSZ szá ma: 2
MEG HA TÁ RO ZÁS: M3 au tó pá lya Szent mi há lyi úti cso mó -
pont bur ko lat fel újí tá sa

1) A rész meg ha tá ro zá sa: M3 au tó pá lya Szent mi há lyi úti
cso mó pont bur ko lat fel újí tá sa

2) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó sze det
Fõ tárgy: 
45.23.32.10-4
Ki egé szí tõ szó sze det (adott eset ben): 

3) Mennyi ség: 5500 m2

Ha is mert, be csült ér ték áfa nél kül (csak szá mok kal): –
Pénz nem:
Vagy – és – kö zött
Pénz nem:

4) A szer zõ dés idõ tar ta ma vagy el té rõ kez dé si/tel je sí té si ha -
tár idõ fel tün te té se (adott eset ben)

Az idõ tar tam hó nap(ok)ban:  vagy na pok ban: 
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)
vagy: kez dés / /  (nap/hó/év)
be fe je zés 31/10/2006 (nap/hó/év)

5) To váb bi in for má ció a ré szek rõl: –

Angyalföld-Újlipótváros-Vizafogó
Vagyonkezelõ Zrt.

ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására
(12066/2006)

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PONT(OK)
Hi va ta los név: 
Pos tai cím: An gyal föld-Új li pót vá ros-Vi za fo gó 
Va gyon ke ze lõ Rt.
Vá ros/Köz ség: Bé ke út 65.
Pos tai irá nyí tó szám: 1131
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: –
Te le fon: +36-1/350-8005
Fax: +36-1/340-9144
E-ma il: –
In ter net cím(ek) (adott eset ben)
Az aján lat ké rõ ál ta lá nos cí me (URL): –
A fel hasz ná lói ol dal cí me (URL): –

TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN
SZE REZ HE TÕK BE
Azo nos a fent em lí tett kap cso lat tar tá si pont tal/pon tok kal: –
Ha at tól el té rõ, kér jük tölt se ki az A. I) mel lék le tet: X
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A DO KU MEN TÁ CIÓ ÉS A TO VÁB BI IRA TOK A KÖ -
VET KE ZÕ CÍ MEN SZE REZ HE TÕK BE (a ver seny pár be -
széd re és a di na mi kus be szer zé si rend szer re vo nat ko zók is)
Azo nos a fent em lí tett kap cso lat tar tá si pont tal/pon tok kal: –
Ha at tól el té rõ, kér jük tölt se ki az A. II) mel lék le tet: X

AZ AJÁN LA TO KAT VAGY RÉSZ VÉ TE LI JE LENT KE -
ZÉ SE KET A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL BE NYÚJ TA NI
Azo nos a fent em lí tett kap cso lat tar tá si pont tal/pon tok kal: –
Ha at tól el té rõ, kér jük tölt se ki az A. III) mel lék le tet: X

I.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ TÍ PU SA ÉS FÕ TE VÉ KENY -
SÉ GE VAGY TE VÉ KENY SÉ GEI
Mi nisz té rium vagy egyéb nem ze ti vagy szö vet sé gi ha tó ság,

va la mint re gi o ná lis és he lyi szer ve ik: –
Nem ze ti vagy szö vet sé gi iro da/hi va tal: –
Re gi o ná lis vagy he lyi ha tó ság: –
Re gi o ná lis vagy he lyi iro da/hi va tal: –
Köz jo gi szer ve zet: –
Euró pai in téz mény/ha tó ság vagy nem zet kö zi szer ve zet: –
Egyéb (ne vez ze meg): –
Ál ta lá nos köz szol gál ta tá sok: –
Vé de lem: –
Köz rend és biz ton ság: –
Kör nye zet vé de lem: –
Gaz da sá gi és pénz ügyek: –
Egész ség ügy: –
La kás szol gál ta tás és kö zös sé gi rek re á ció: –
Szo ciá lis vé de lem: –
Sza bad idõ, kul túr a és val lás: –
Ok ta tás: –
Egyéb (ne vez ze meg): ön kor mány za ti va gyon ke ze lé se, mû -

köd te té se, hasz no sí tá sa

Az aján lat ké rõ más aján lat ké rõk ne vé ben foly tat ja a köz be -
szer zé si el já rást?

Igen: –
Nem: X

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS

II.1.1) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés 
Vál lal ko zá si ke ret szer zõ dés a Bu da pest Fõ vá ros XI II. Kerü -

leti Ön kor mány zat tu laj do ná ban lé võ la kó épü le tek, la ká sok és
nem la kás cél já ra szol gá ló épü le tek, he lyi sé gek fel újí tá si, kar -
ban tar tá si és bon tá si mun ká la ta i nak el vég zé sé re az aján la ti do -
ku men tá ci ó ban rész le te zet tek sze rint.

II.1.2) A szer zõ dés tí pu sa, va la mint a tel je sí tés he lye
[Csak egy ka te gó ri át vá lasszon – épí té si be ru há zás, áru be -

szer zés vagy szol gál ta tás –, ame lyik leg in kább meg fe lel a szer -
zõ dés vagy a köz be szer zés(ei) tár gyá nak]

a) Épí té si be ru há zás: X
Ki vi te le zés: –
Ter ve zés és ki vi te le zés: –
Ki vi te le zés, bár mi lyen esz köz zel, mó don, az aján lat ké rõ ál -

tal meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ en: X
A tel je sí tés he lye: Bu da pest Fõ vá ros XI II. Ke rü le ti Ön kor -

mány zat köz igaz ga tá si te rü le tén fek võ és tu laj do ná ban lé võ in -
gat la nok.

NUTS-kód: HU101
b) Áru be szer zés: –
Adás vé tel: –

Lí zing: –
Bér let: –
Rész let vé tel: –
Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: –
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –
c) Szol gál ta tás meg ren de lés: –
Szol gál ta tá si ka te gó ria: –
(Az 1–27. szol gál ta tá si ka te gó ri á kat lásd a 2004/18/EK

irány elv II. mel lék le té ben)
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –

II.1.3) A hir det mény a kö vet ke zõk va la me lyi ké re irá nyul
Köz be szer zés meg va ló sí tá sa: X
Di na mi kus be szer zé si rend szer (DBR) lét re ho zá sa: –
Ke ret meg ál la po dás meg kö té se: –

II.1.4) Ke ret meg ál la po dás ra vo nat ko zó in for má ci ók (adott
eset ben)

Ke ret meg ál la po dás több aján lat te võ vel: –
Ke ret meg ál la po dás egy aján lat te võ vel: –
A ter ve zett ke ret meg ál la po dás részt ve võ i nek lét szá ma

 vagy (adott eset ben) ma xi má lis lét szá ma 
A ke ret meg ál la po dás idõ tar ta ma:
Idõ tar tam év(ek)ben:  vagy hó nap(ok)ban: 
In dok lás ar ra az eset re vo nat ko zó an, ha a meg álla po dás idõ -

tar ta ma meg ha lad ja a négy évet: –
A köz be szer zé sek nek a ke ret meg ál la po dás tel jes idõ tar ta má -

ra vo nat ko zó be csült össz ér té ke (csak szá mok kal): –
Be csült ér ték áfa nél kül: –
Pénz nem: – 
Vagy: – és – kö zött
Pénz nem: –
A ke ret meg ál la po dás alap ján meg kö ten dõ szer zõ dé sek ér té -

ke és gya ko ri sá ga (amennyi re le het sé ges): –

II.1.5) A szer zõ dés meg ha tá ro zá sa/tár gya
Vál lal ko zá si ke ret szer zõ dés a Bu da pest Fõ vá ros XI II. Ke rü -

le ti Ön kor mány zat tu laj do ná ban lé võ la kó épü le tek, la ká sok és
nem la kás cél já ra szol gá ló épü le tek, he lyi sé gek fel újí tá si, kar -
ban tar tá si és bon tá si mun ká la ta i nak el vég zé sé re az aján la ti do -
ku men tá ci ó ban rész le te zet tek sze rint.

II.1.6) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó sze det
Fõ tárgy: 
45.00.00.00-7
Ki egé szí tõ tárgy(ak): 
45.30.00.00-0
45.20.00.00-9
45.40.00.00-1
45.11.00.00-1
Ki egé szí tõ szó sze det (adott eset ben): –

II.1.7) A szer zõ dés a köz be szer zé si meg álla po dás (GPA) ha -
tá lya alá tar to zik-e?

Igen: X
Nem: –

II.1.8) Ré szek re tör té nõ aján lat té tel (a ré szek re vo nat ko zó
rész le tes in for má ci ók meg adá sá hoz a B. mel lék let bõl szük ség
sze rint több pél dány hasz nál ha tó)

Igen: –
Nem: X
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Igen vá lasz ese tén az aján la tok be nyújt ha tók (csak egyet je -
löl jön be):

egy rész re: –
egy vagy több rész re: –
va la mennyi rész re: –

II.1.9) El fo gad ha tók-e vál to za tok (al ter na tív aján la tok)?
Igen: –
Nem: X

II.2) A SZER ZÕ DÉS SZE RIN TI MENNYI SÉG VAGY AL -
KAL MA ZÁ SI KÖR

II.2.1) Tel jes mennyi ség (adott eset ben, va la mennyi részt és
op ci ót be le ért ve)

A be szer zés tár gya sze rin ti mun ká la tok el vég zé sé re ren del -
ke zés re ál ló brut tó ke ret összeg 2 mil li árd Ft.

Ha is mert, be csült ér ték áfa nél kül (csak szá mok kal): –
Pénz nem: –
Vagy: – és – kö zött
Pénz nem: –

II.2.2) Vé te li jog (op ció) (adott eset ben)
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén a vé te li jog le írá sa: –
Ha is mert, a vé te li jog op ci ók gya kor lá sá nak ter ve zett ide je:
hó nap(ok)ban:  vagy na pok ban: 
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)
Az eset le ges meg hosszab bí tá sok szá ma (ha van ilyen):

 vagy:  és  kö zött
Ha is mert, az áru be szer zés re vagy a szol gál ta tás meg ren de -

lés re irá nyuló is mét lõ dõ jel le gû szer zõ dé sek ese té ben kér jük
fel tün tet ni a to váb bi szer zõ dé sek ter ve zett ide jét: –

hó na pok ban:  vagy na pok ban: 
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)

II.3) A SZER ZÕ DÉS IDÕ TAR TA MA VAGY A BE FE JE -
ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE
Idõ tar tam hó nap(ok)ban:  vagy na pok ban: 
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)
vagy: kez dés / /  (nap/hó/év)
be fe je zés 31/12/2008 (nap/hó/év)

III. SZA KASZ: JO GI, GAZ DA SÁ GI, PÉNZ ÜGYI ÉS
TECH NI KAI IN FOR MÁ CI ÓK

III.1) A SZER ZÕ DÉS RE VO NAT KO ZÓ FEL TÉ TE LEK

III.1.1) A szer zõ dést biz to sí tó mel lék kö te le zett sé gek (adott
eset ben)

Ké se del mi és meg hi ú su lá si köt bér, jót ál lás, sza va tos ság a
do ku men tá ci ó ban rész le te zet tek sze rint.

III.1.2) Fõ fi nan szí ro zá si és fi ze té si fel té te lek és/vagy hi vat -
ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek re

A nyer tes aján lat te võ a mû sza ki ellen õr ál tal iga zolt tény le -
ges tel je sí tés után, ha von ta szám lák nyújt hat be, amely nek ki -
egyen lí té se a szám la kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 30 na pon be lül
át uta lás sal tör té nik. Az aján lat ké rõ elõ le get nem biz to sí t.

III.1.3) A kö zös aján la tot te võ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó
gaz da sá gi tár sa ság, illetve jo gi sze mély (adott eset ben)

Gaz da sá gi tár sa ság lét re ho zá sa nem kö ve tel mény, de együt -
tes aján lat té tel ese tén a ve ze tõ cé get meg kell je löl ni, és a kö zös
aján lat te võk nek egye tem le ges fe le lõs sé get kell vál lal ni uk.

III.1.4) Vo nat koz nak-e a szer zõ dés tel je sí té sé re egyéb kü -
lön le ges fel té te lek? (adott eset ben)

Igen: –
Nem: X
Ha igen, a kü lön le ges fel té te lek meg ha tá ro zá sa

III.2) RÉSZ VÉ TE LI FEL TÉ TE LEK

III.2.1) Az aján lat te võ/a rész vé tel re je lent ke zõ sze mé lyes
hely ze té re vo nat ko zó ada tok (ki zá ró okok), ide ért ve a szak mai
és cég nyil ván tar tá sok ba tör té nõ be jegy zés re vo nat ko zó elõ írá -
so kat is

Az elõ írá sok tel je sí té sé nek iga zo lá sá hoz szük sé ges ada tok és 
a meg kö ve telt iga zo lá si mód:

Ki zá ró okok:
– az el já rás ban nem le het aján lat te võ vagy al vál lal ko zó, aki

ese té ben a Kbt. 60. § (1) be kez dés ben fel so rolt ki zá ró
okok fenn áll nak,

– az el já rás ban nem le het aján lat te võ vagy a Kbt. 71. §
(1) be kez dés b) pont ja sze rin ti al vál lal ko zó, aki ese té ben a 
Kbt. 61. § (1) be kez dés a)–d) pon tok ban fel so rolt ki zá ró
okok fenn áll nak, illetve al vál lal ko zó, ha a Kbt. 61. §
(1) be kez dés d) pont ja sze rin ti ki zá ró ok ve le szem ben
fenn áll,

– az el já rás ból ki zá rás ra ke rül az az aján lat te võ, aki, il le tõ -
leg – a Kbt. 71. § (1) be kez dés b) pont ja és (5) be kez dé se
sze rin ti eset ben – aki nek a köz be szer zés ér té ké nek tíz szá -
za lé kát meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál -
lal ko zó já val szem ben a Kbt. 62. § (1) be kez dés a)–b) pon -
tok ban fel so rolt ki zá ró okok fenn áll nak.

Az el já rás ban nem ve het részt olyan a Kbt. 66. § (2) be kez -
dés, illetve a Kbt. 67. § (4) be kez dés sze rin ti szer ve zet, amely a
Kbt. 60. § (1) be kez dé sé nek ha tálya alá esik.

Iga zo lá si mód:
– az aján lat te võ nek és a Kbt. 71. § (1) be kez dés b) pont ja

sze rin ti al vál lal ko zó nak az aján lat ban a Kbt. 63. §
(2)–(5) be kez dé se sze rint nyi lat koz nia és iga zol nia kell,
hogy nem tar to zik a Kbt. 60. § (1) be kez dés a)–h) pont ja i -
nak, va la mint a Kbt. 61. § (1) be kez dés a)–d) pont ja i nak
ha tá lya alá,

– a Kbt. 66. § (2) be kez dés, illetve a Kbt. 67. § (4) be kez dé -
se sze rin ti szer ve ze tek nek a Kbt. 63. § (6) be kez dé sé ben
fog lal tak sze rint kell iga zol nia, hogy nem tar to zik a Kbt.
60. § (1) be kez dés a)–h) pont ja i ban fog lalt ki zá ró okok
ha tá lya alá.

III.2.2) Gaz da sá gi és pénz ügyi al kal mas ság
Az al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok és a meg kö -

ve telt iga zo lá si mód: 
Az aján lat te võ nek és a Kbt. 71. § (1) be kez dés b) pont ja sze -

rin ti al vál lal ko zó nak csa tol nia kell:
1) az aján lat té te li ha tár idõt meg elõ zõ 60 nap nál nem ré geb bi 

kel te zé sû – a szám la ve ze tõ pénz in té zet(ek) ál tal ki ál lí tott nyi -
lat ko za tát egy sze rû má so lat ban, amely(ek)nek tar tal maz nia
kell, hogy

– mi ó ta ve ze ti a bank szám lá ját,
– az aján lat te võ/al vál lal ko zó szám lá ján volt-e 30 na pot

meg ha la dó sor ban ál ló té tel a pénz in té ze ti nyi lat ko zat dá -
tu mát meg elõ zõ egy éven be lül,

2) az utol só 3 le zárt üz le ti év – mû kö dé si for má já ban meg fe -
le lõ – a szám vi te li jog sza bály sze rin ti be szá mo ló já nak mér le -
gét, ered mény ki mu ta tá sát egy sze rû má so lat ban.
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Az al kal mas ság mi ni mum kö ve tel mé nye(i) (adott eset ben): 
Al kal mat lan az aján lat te võ, ha
– az aján lat te võ vagy va la me lyik Kbt. 71. § (1) be kez dés

b) pont sze rin ti al vál lal ko zó pénz ügyi hely ze te a pénz in -
té ze ti nyi lat ko za tok alap ján nem ítél he tõ sta bil nak, az az a
nyi lat ko zat(ok) alap ján a szám lá ján – a nyi lat ko zat ki bo -
csá tá sát meg elõ zõ 1 éven be lül – 30 na pot meg ha la dó idõ -
tar ta mú sor ban ál lás volt,

– az aján lat te võ vagy va la me lyik Kbt. 71. § (1) be kez dés b)
pont sze rin ti al vál lal ko zó sa ját tõ ké je a vizs gált évek bár -
me lyi ké ben ke ve sebb, mint a jegy zett tõ ké je,

– az aján lat te võ vagy va la me lyik Kbt. 71. § (1) be kez dés b)
pont sze rin ti al vál lal ko zó mér leg sze rin ti ered mé nye a
vizs gált évek bár me lyi ké ben vesz te sé ges.

Az aján lat te võ nek és a köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát
meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók nak
és a kö zös aján lat te võk nek ezen al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek -
nek ön ál ló an kell meg fe lel ni ük.

III.2.3) Mû sza ki, illetve szak mai al kal mas ság
Az al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok és a meg kö -

ve telt iga zo lá si mód: 
Az aján lat te võ nek és a Kbt. 71. § (1) be kez dés b) pont ja sze -

rin ti al vál lal ko zó nak csa tol ni kell:
1) 2003–2005. év ben vég zett leg je len tõ sebb rész le ges épü -

let fel újí tá si, kar ban tar tá si mun ká i ra vo nat ko zó re fe ren ci á kat a
Kbt. 68. § (2) be kez dés ben elõ írt mó don, egy sze rû má so lat ban,
amely ben ki kell tér ni a kö vet ke zõk rész le te zés ére is:

– a mun ka vég zés jel le ge (fõ vál lal ko zó, ge ne rál ki vi te le zõ,
al vál lal ko zó stb.),

– rész mun ka ese tén az el vég zett mun ka rész meg je lö lé se,
– az alap ada tok (net tó szint te rü let, az épí té si tech no ló gi ai

rö vid le írá sa stb.),
– az el len szol gál ta tás net tó össze ge,
– a tel je sí tés he lye és ide je,
– a re fe ren ci adó sze mély ne ve, be osz tá sa, el ér he tõ sé ge (te -

le fon, te le fax)
nyi lat koz ni kell ar ról, hogy a tel je sí tés az elõ írá sok nak és a

szer zõ dés nek meg fe le lõ en tör tént-e.
Csa tol jon a fen ti re fe ren cia iga zo lá sok sze rin ti referencia -

listát.
2) Azok nak a szak em be rek nek (szer ve ze ti egy sé gek nek),

illetve ve ze tõk nek a meg ne ve zé se, kép zett sé gük, gya kor la tuk
szak mai ön élet rajz zal tör té nõ is mer te té sé vel, vég zett sé get iga -
zo ló ok ira tok egy sze rû má so la tá nak (szak em be rek dip lo ma má -
so la ta, fe le lõs mû sza ki ve ze tõi név jegy zék be va ló fel vé tel iga -
zo lá sa má so lat ban) be csa to lá sá val, aki ket be kí ván von ni a tel -
je sí tés be, ki fe je zet ten ide ért ve a he lyi irá nyí tá sért szak ágan -
ként – épí tész, gé pész, elekt ro mos – fe le lõs mû sza ki ve ze tõ
szak em be re ket is.

Az al kal mas ság mi ni mum kö ve tel mé nye(i) (adott eset ben): 
Al kal mat lan az aján lat te võ, ha
– nem ren del ke zik a 2003–2005. évek ben be fe je zett, leg -

alább 1 db net tó 400 mil lió fo rint el len ér té kû rész le ges
épü let fel újí tás ra és kar ban tar tás ra vo nat ko zó po zi tív tar -
tal mú re fe ren cia mun ka-iga zo lás sal,

– nem ren del ke zik a hely szí ni irá nyí tá sért szak ágan ként –
épí té si, gé pész, elekt ro mos – fe le lõs, az adott szak ág vo -
nat ko zá sá ban a fe le lõs mû sza ki el len õri név jegy zék ben
sze rep lõ mû sza ki szak em ber rel, akik mi ni mum 5 év szak -
irá nyú szak mai gya kor lat tal ren del kez nek.

III.2.4) Fenn tar tott szer zõ dé sek (adott eset ben)
Igen: –
Nem: –
A szer zõ dés vé dett mû he lyek szá má ra fenn tar tott?: –
A szer zõ dés tel je sí té se vé dett mun ka hely-te rem té si prog ra -

mok ke re té ben tör té nik: –

III.3) SZOL GÁL TA TÁS MEG REN DE LÉS RE IRÁ NYU LÓ
SZER ZÕ DÉ SEK RE VO NAT KO ZÓ KÜ LÖN LE GES FEL -
TÉ TE LEK

III.3.1) A szol gál ta tás tel je sí té se egy bi zo nyos fog lal ko zás -
hoz (kép zett ség hez) van-e köt ve?

Igen: –
Nem: –
Ha igen, a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zés re tör té nõ hi -

vat ko zás: –

III.3.2) A szer ve ze tek nek kö zöl ni ük kell-e a szol gál ta tás tel -
je sí té sé ben sze mé lye sen köz re mû kö dõ sze mé lyek ne vét és kép -
zett sé gét?

Igen: –
Nem: –

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA

IV.1.1) Az el já rás faj tá ja
Nyílt: X
Meg hí vá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
A gyor sí tott el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa: –
Tár gya lá sos: –
Meg tör tént-e már a rész vé tel re je lent ke zõk ki vá lasz tá sa,

meg je lö lé se?
Igen: –
Nem: –
Igen vá lasz ese tén a ki vá lasz tott rész vé tel re je lent ke zõk ne vét 

és cí mét a VI.3) To váb bi in for má ci ók ro vat ban kell meg ad ni.
A tár gya lás el já rás jog cí mé nek meg je lö lé se: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
Ver seny pár be széd: –

IV.1.2) Az aján lat té tel re vagy rész vé tel re fel hí van dó je lent -
ke zõk lét szá ma vagy ke ret szá ma (meg hí vá sos és tár gya lá sos
el já rás, illetve ver seny pár be széd ese tén)

Lét szám: 
vagy: mi ni mum  és (adott eset ben) ma xi mum 
A je lent ke zõk szá má nak kor lá to zá sá ra vo nat ko zó ob jek tív

szem pon tok: –

IV.1.3) Az aján lat te võk lét szá má nak csök ken té se a tár gya -
lás vagy a ver seny pár be széd so rán (tár gya lá sos el já rás, ver -
seny pár be széd)

Igény be vet ték-e a több for du lós el já rást annak ér de ké ben,
hogy fo ko za to san csök kent sék a meg vi ta tan dó meg ol dá sok,
illetve a meg tár gya lan dó aján la tok szá mát?

Igen: –
Nem: –

IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK

IV.2.1) Bí rá la ti szem pon tok (csak a meg fe le lõt je löl je meg)
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: –
vagy:
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat az aláb bi ak sze rint: X
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Az aláb bi ak ban meg adott rész szem pon tok (a rész szem pon -
to kat sú lyo zás sal vagy – ha sú lyo zás ra bi zo nyít ha tó an nincs le -
he tõ ség – csök ke nõ fon tos sá gi sor rend ben kell meg ad ni): X

A do ku men tá ci ó ban, az aján la ti/rész vé te li fel hí vás ban, az
aján lat té te li fel hí vás ban, illetve az is mer te tõ ben meg ha tá ro zott
szem pon tok: X

rész szem pon tok súly szá mok
1. aján la ti ár (Ft) 80
2. az egy mun ka fo lya mat ra vo nat ko zó mi nõ -

ség biz to sí tás szín vo na la 20

IV.2.2) Elekt ro ni kus ár ve rést al kal maz nak-e?
Igen: –
Nem: X
Ha igen, to váb bi in for má ci ók az elekt ro ni kus ár ve rés rõl (ha

szük sé ges)

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám (adott eset ben): –

IV.3.2) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó an ko ráb bi köz zé té -
tel re sor ke rült-e? 

Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén:
Elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
Fel hasz ná lói ol da lon köz zé tett hir det mény: –
A hir det mény szá ma a H. L.-be n: 

/S -
/ /  (nap/hó/év) 

Egyéb ko ráb bi köz zé té tel (adott eset ben)
Hir det mény szá ma a H. L.-be n: 

/S -
/ /  (nap/hó/év)

Hir det mény szá ma a H. L.-be n: 
/S -

/ /  (nap/hó/év)

IV.3.3) A do ku men tá ció és egyéb ira tok (a DBR ki vé te lé vel)
vagy is mer te tõk (ver seny pár be széd ese té ben) be szer zé sé nek
fel té te lei

A do ku men tá ció be szer zé sé nek ha tár ide je:
Dá tum: 11/07/2006 (nap/hó/év)
Idõ pont: 11.00 óra
Kell-e fi zet ni a do ku men tá ci ó ért?
Igen: X
Nem: –
Igen vá lasz ese tén:
Ár (szá mok kal): 50 000 Ft + 20% áfa
Pénz nem: HUF
A fi ze tés fel té te lei és mód ja: az aján la ti do ku men tá ció az

OK FON Köz be szer zé si és Szol gál ta tá si Zrt. Ma gyar Kül ke -
res ke del mi Bank Rt.-nél ve ze tett IBAN: HU62 10300002-
 20105358- 00003285 szá mú szám lá já ra tör tént be fi ze tés rõl
szóló iga zo lás be mu ta tá sa vagy kész pénz el le né ben ve he tõ át 
mun ka na po kon 8.00–12.00 óra kö zött, az aján la ti ha tár idõ
nap ján 8.00–11.00 óra kö zött. Az aján la ti do ku men tá ció
meg vá sár lá sa az el já rás ban va ló rész vé tel fel té te le.

IV.3.4) Az aján lat té te li ha tár idõ, illetve a rész vé te li ha tár idõ
Dá tum: 11/07/2006 (nap/hó/év)
Idõ pont: 11.00 óra

IV.3.5) Az aján lat té te li fel hí vás meg kül dé se a ki vá lasz tott
je lent ke zõk ré szé re (ha is mert) (meg hí vá sos és tár gya lá sos el -
já rás, va la mint ver seny pár be széd ese tén)

Dá tum: / /  (nap/hó/év)

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aján la tok,
illetve rész vé te li je lent ke zé sek be nyújt ha tók

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 aján la ti kö tött ség mi ni má lis idõ tar ta ma (nyílt el -
já rás ese tén)

/ / -ig (nap/hó/év)
vagy: hó nap(ok)ban:  vagy nap(ok)ban: 90
(az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá tól szá mít va)

IV.3.8) Az aján la tok fel bon tá sá nak fel té te lei
Dá tum: 11/07/2006 (nap/hó/év)
Idõ pont: 11.00 óra
Hely (adott eset ben): OK FON Köz be szer zé si és Szol gál ta tá -

si Zrt., 1139 Bu da pest, Gömb u. 33., I. eme let
Az aján la tok fel bon tá sán je len lét re jo go sult sze mé lyek?

(adott eset ben)
Igen: X
Nem: –
Aján lat ké rõ és az aján lat te võk kép vi se lõi, va la mint az ál ta -

luk meg hí vott sze mé lyek.

VI. SZA KASZ: KI EGÉ SZÍ TÕ IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A KÖZ BE SZER ZÉS IS MÉT LÕ DÕ JEL LE GÛ-E?
(adott eset ben)
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén a to váb bi hir det mé nyek köz zé té te lé nek

ter ve zett ide je: –

VI.2) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL ÉS/VAGY PROG RAM MAL KAP -
CSO LA TOS?
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén kér jük fel tün tet ni a pro jekt(ek) és/vagy

prog ram(ok) ne vét és bár mely egyéb hi vat ko zá si ala pot: –

VI.3) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK (adott eset ben)
1) Az aján lat ké rõ nem biz to sí t le he tõ sé get a Kbt. 83. §

(2) be kez dés sze rin ti hi á nyok és hi á nyos sá gok pót lá sá ra.
2) Az ered mény hir de tés idõ pont ja: 2006/07/21, 11.00 óra.
3) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja: 2006/07/31, 11.00

óra.
4) Az aján lat ké rõ a Kbt. 59. § (1) és (2) be kez dé sé nek ér tel -

mé ben, az el já rás ban va ló rész vé telt aján la ti biz to sí ték adá sá hoz
kö ti. Az aján lat te võk 2 000 000 Ft, az az ket tõ mil lió fo rint
összeg ben aján la ti biz to sí té kot kö te le sek nyúj ta ni. Az aján la ti
biz to sí ték tel je sít he tõ az elõ írt pénz összeg nek az aján lat ké rõ ne -
vé ben és kép vi se le té ben el já ró (lásd A. mel lék le tet) OK FON
Köz be szer zé si és Szol gál ta tá si Zrt. MKB 10300002- 20105358-
 70073285 szá mú bank szám lá já ra tör té nõ be fi ze tés sel, bank ga -
ran ci á val, vagy biz to sí tá si szer zõ dés alap ján ki ál lí tott – kész fi ze -
tõ ke zes ség vál la lást tar tal ma zó – kö te lez vénnyel. A kész pénz be -
fi ze tés té nyét az aján lat te võ az aján lat ban kö te les a be fi ze té si bi -
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zony lat má so la tá val iga zol ni. Az aján lat te võ nek aján la tá ban iga -
zol nia kell, hogy a biz to sí té kot az aján lat ké rõ ne vé ben és kép vi -
se le té ben el já ró szer ve zet ren del ke zé sé re bo csá tot ta. Az aján la ti
biz to sí ték bank ga ran ci á val, vagy biz to sí tá si szer zõ dés alap ján
ki ál lí tott – kész fi ze tõ ke zes ség vál la lást tar tal ma zó – kö te lez -
vénnyel tör té nõ tel je sí té sét a ne ve zett do ku men tu mok ere de ti
pél dá nyá nak aján lat ban va ló csa to lá sá val kell iga zol ni. Az aján -
la ti biz to sí té kot leg ké sõbb az aján lat té te li ha tár idõ ig kell ren del -
ke zés re bo csá ta ni és az aján la ti kö tött ség ide je alatt ér vény ben
ma rad nia.

5) Az aján lat hoz csa tol ni kell az aján lat te võ és a Kbt. 71. §
(1) be kez dés b) pont ja sze rin ti al vál lal ko zó aján lat té te li ha tár -
idõt meg elõ zõ 60 nap nál nem ré geb bi kel te zé sû az – eset le ges –
vál to zás be jegy zé si ké re lem cég bí ró sá gi ér kez te tõ bé lyeg zõ vel
el lá tott pél dá nyá nak má so la tát, va la mint az aján la tot cégsze -
rûen alá író cég jegy zés re jo go sult(ak) alá írá si cím pél dá nyát má -
so la ti pél dá nyát.

6) Amennyi ben az aján lat ké rõ az ered mény hir de tés kor
meg ne ve zi a má so dik leg ked ve zõbb aján la tot te võt, úgy a nyer -
tes aján lat te võ vissza lé pé se ese tén ezzel kö t szer zõ dést.

7) Az aján lat te võ nek és a Kbt. 71. § (1) be kez dés b) pont ja
sze rin ti al vál lal ko zó nak nyi lat koz nia kell ar ról, hogy az aján -
lat ban sze rep lõ, nyi lat ko za tot adó, ne ve sí tett pénz in té zet(ek)n
kí vül más pénz in té zet nél szám lát nem ve zet. Aján lat ké rõ fel -
hív ja fi gyel met, hogy a cég ki vo nat ban sze rep lõ és az aján lat hoz 
csa tolt pénz in té ze ti nyi lat ko za to kat össze ve ti egy más sal.

8) A nem ma gyar or szá gi le te le pe dé sû aján lat te võk nek és a
nem ma gyar or szá gi le te le pe dé sû al vál lal ko zók nak nyi lat koz ni
szük sé ges ar ról, hogy a le te le pe dé se sze rin ti or szág jog rend sze -
ré ben a Kbt. 60. § (1) be kez dés ben és a Kbt. 61. § (1) be kez dés
a)–d) pon tok ban fog lalt ki zá ró okok hi á nyá nak iga zo lá sá ra
mely iga zo lá sok fe lel nek meg, és azo kat mely szer ve ze tek, ha -
tó sá gok bo csát ják ki. Ezen szer ve ze tek rõl, ha tó sá gok tól kell
olyan iga zo lást be nyúj ta ni, amely bõl meg ál la pít ha tó, hogy az
aján lat te võ és az al vál lal ko zók nem tar toz nak a fen ti ki zá ró
okok ha tá lya alá.

9) Az ér té ke lés so rán ad ha tó pont szám rész szem pon ton -
ként: 1–10. Aján lat ké rõ 1. rész szem pont ese té ben a Köz be -
szer zé sek Ta ná csa 2/2004. (K. É.) aján lá sa sze rint az ér té ka rá -
nyo sí tás mód sze re, a 2. rész szem pont ese té ben pe dig a sor ba
ren de zés mód sze re sze rint ér té ke li az egyes aján la tok tar tal mi
ele me it.

10) Az aján la ti fel hí vás ban nem sza bá lyo zott kér dé sek vo -
nat ko zá sá ban a köz be szer zé sek rõl szóló 2003. évi CXXIX. tör -
vény elõ írá sai sze rint kell el jár ni.

VI.4) JOG OR VOS LA TI EL JÁ RÁS
VI.4.1) A jog or vos la ti el já rást le bo nyo lí tó szerv
Hi va ta los név: Köz be szer zé sek Ta ná csa 
Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság
Pos tai cím: Mar git krt. 85.
Vá ros: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1024
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: +36-1/336-7776
Fax: +36-1/336-7778
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –
A bé kél te té si el já rást le bo nyo lí tó szerv (adott eset ben)
Hi va ta los név: –
Pos tai cím: –
Vá ros: –

Pos tai irá nyí tó szám: –
Or szág: –
Te le fon: –
Fax: –
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

VI.4.2) Jog or vos la ti ké rel mek be nyúj tá sa [kér jük ki töl te ni a 
VI.4.2) ro va tot vagy szük ség ese tén a VI.4.3) ro va tot]

A jog or vos la ti ké re lem be nyúj tá sá nak ha tár ide jé re vo nat ko -
zó pon tos in for má ció: 

A Kbt. 322–324. §-ai sze rint, kü lö nös te kin tet tel a Kbt.
324. § (2)–(4) be kez dé se i ben fog lal tak ra.

VI.4.3) A jog or vos la ti ké rel mek be nyúj tá sá ra vo nat ko zó in -
for má ci ók a kö vet ke zõ szerv tõl sze rez he tõ be

Hi va ta los név: Köz be szer zé sek Ta ná csa 
Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság
Pos tai cím: Mar git krt. 85.
Vá ros: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1024
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: +36-1/336-7776
Fax: +36-1/336-7778
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

VI.5) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
24/05/2006 (nap/hó/év)

A. MEL LÉK LET
TO VÁB BI CÍ MEK ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PON TOK

I) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ ME -
KEN ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PON TO KON SZE REZ -
HE TÕK BE
Hi va ta los név: OK FON Köz be szer zé si és Szol gál ta tá si Zrt.
Pos tai cím: Gömb u. 33.
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1139
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: –
Te le fon: 412-2461
Fax: 412-2469
E-ma il: ke re kes.ani ta@ok fon.hu
In ter net cím (URL): –

II) CÍ MEK ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PON TOK, AHON -
NAN A DO KU MEN TÁ CIÓ ÉS A KI EGÉ SZÍ TÕ IRA TOK
(A VER SENY PÁR BE SZÉD RE ÉS A DI NA MI KUS BE -
SZER ZÉ SI REND SZER RE VO NAT KO ZÓK IS) BE SZE -
REZ HE TÕK
Hi va ta los név: OKFON Köz be szer zé si és Szol gál ta tá si Zrt.
Pos tai cím: Gömb u. 33.
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1139
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: –
Te le fon: 412-2461
Fax: 412-2469
E-ma il: ke re kes.ani ta@ok fon.hu
In ter net cím (URL): –
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III) CÍ MEK ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PON TOK, AHO -
VÁ AZ AJÁN LA TO KAT/RÉSZ VÉ TE LI JE LENT KE ZÉ -
SE KET KELL BE NYÚJ TA NI
Hi va ta los név: OK FON Köz be szer zé si és Szol gál ta tá si Zrt.

Pos tai cím: Gömb u. 33.

Vá ros/Köz ség: Bu da pest

Pos tai irá nyí tó szám: 1139

Or szág: Ma gyar or szág

Kap cso lat tar tá si pont(ok)

Cím zett: –

Te le fon: 412-2461

Fax: 412-2469

E-ma il: ke re kes.ani ta@ok fon.hu

In ter net cím (URL): –

Fejér Megyei Szent György Kórház
ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására

(11217/2006)

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PONT(OK)

Hi va ta los név: Fej ér Me gyei Szent György Kór ház

Pos tai cím: Se re gély esi út 3.

Vá ros/Köz ség: Szé kes fe hér vár

Pos tai irá nyí tó szám: 8000

Or szág: Ma gyar or szág

Kap cso lat tar tá si pont(ok)

Cím zett: Ta kács At ti lá né gaz da sá gi igaz ga tó he lyet tes

Te le fon: +36-22/535-720, +36-22/535-687

Fax: +36-22/535-687, +36-22/535-701

E-ma il: ibencsik@ma il.fmkor haz.hu

In ter net cím(ek) (adott eset ben)

Az aján lat ké rõ ál ta lá nos cí me (URL): –

A fel hasz ná lói ol dal cí me (URL): –

TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN
SZE REZ HE TÕK BE
Azo nos a fent em lí tett kap cso lat tar tá si pont tal/pon tok kal: X

Ha at tól el té rõ, kér jük tölt se ki az A. I) mel lék le tet: –

A DO KU MEN TÁ CIÓ ÉS A TO VÁB BI IRA TOK A KÖ -
VET KE ZÕ CÍ MEN SZE REZ HE TÕK BE (a ver seny pár be -
széd re és a di na mi kus be szer zé si rend szer re vo nat ko zók is)
Azo nos a fent em lí tett kap cso lat tar tá si pont tal/pon tok kal: X

Ha at tól el té rõ, kér jük tölt se ki az A. II) mel lék le tet: –

AZ AJÁN LA TO KAT VAGY RÉSZ VÉ TE LI JE LENT KE -
ZÉ SE KET A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL BE NYÚJ TA NI
Azo nos a fent em lí tett kap cso lat tar tá si pont tal/pon tok kal: X

Ha at tól el té rõ, kér jük tölt se ki az A. III) mel lék le tet: –

I.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ TÍ PU SA ÉS FÕ TE VÉ KENY -
SÉ GE VAGY TE VÉ KENY SÉ GEI
Egyéb (ne vez ze meg): költ ség ve té si in téz mény

Egész ség ügy: X

Az aján lat ké rõ más aján lat ké rõk ne vé ben foly tat ja a köz be -
szer zé si el já rást?

Igen: –
Nem: X

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS

II.1.1) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés 
Gyógy sze rek II. cso port; nem ha gyo má nyos köt sze rek.

II.1.2) A szer zõ dés tí pu sa, va la mint a tel je sí tés he lye
[Csak egy ka te gó ri át vá lasszon – épí té si be ru há zás, áru be -

szer zés vagy szol gál ta tás –, ame lyik leg in kább meg fe lel a szer -
zõ dés vagy a köz be szer zés(ei) tár gyá nak]

b) Áru be szer zés: X
Adás vé tel: X
A tel je sí tés he lye: 8000 Szé kes fe hér vár, Se re gély esi út 3.,

gyógy szer tár
NUTS-kód: HU211

II.1.3) A hir det mény a kö vet ke zõk va la me lyi ké re irá nyul
Köz be szer zés meg va ló sí tá sa: X

II.1.5) A szer zõ dés meg ha tá ro zá sa/tár gya
Szál lí tá si szer zõ dés gyógy sze rek, nem ha gyo má nyos köt sze -

rek be szer zé sé re egy év re.

II.1.6) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
24.40.00.00-8
To váb bi tárgy(ak): 
33.14.11.10-4

II.1.7) A szer zõ dés a köz be szer zé si meg álla po dás (GPA) ha -
tá lya alá tar to zik-e?

Igen: X
Nem: –

II.1.8) Ré szek re tör té nõ aján lat té tel
Igen: X
Nem: –
Igen vá lasz ese tén az aján la tok be nyújt ha tók (csak egyet je -

löl jön be):
egy rész re: –
egy vagy több rész re: –
va la mennyi rész re: X

II.1.9) El fo gad ha tók-e vál to za tok (al ter na tív aján la tok)?
Igen: –
Nem: X

II.2) SZER ZÕ DÉS SZE RIN TI MENNYI SÉG VAGY AL -
KAL MA ZÁ SI KÖR

II.2.1) Tel jes mennyi ség (adott eset ben, va la mennyi részt és
op ci ót be le ért ve)

Gyógy sze rek II. cso port
370 té tel: 109 903 do boz, 200 üveg, 900 am pul la, 1500 pa -

lack, 100 zsák, 75 mil lió NE egy ség, 20 000 ke ze lé si nap
Nem ha gyo má nyos köt sze rek
58 té tel: 120 357 db; 600 do boz; 69 420 lap
A té te lek fel so ro lá sát és mennyi sé gét az aján la ti do ku men tá -

ció tar tal maz za. A tény le ges mennyi ség a fel hasz ná lá si igény -
tõl füg gõ en ±20%-k al el tér het.

II.3) A SZER ZÕ DÉS IDÕ TAR TA MA VAGY A BE FE JE -
ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE
Az idõ tar tam hó nap(ok)ban: 12
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III. SZA KASZ: JO GI, GAZ DA SÁ GI, PÉNZ ÜGYI ÉS
TECH NI KAI IN FOR MÁ CI ÓK

III.1) A SZER ZÕ DÉS RE VO NAT KO ZÓ FEL TÉ TE LEK

III.1.1) A szer zõ dést biz to sí tó mel lék kö te le zett sé gek (adott
eset ben)

Ké se del mi és meg hi ú su lá si köt bér a do ku men tá ci ó ban rész -
le te zett fel té te lek sze rint.

III.1.2) Fõ fi nan szí ro zá si és fi ze té si fel té te lek és/vagy hi vat -
ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek re

Aján lat ké rõ az áru szál lí tá sok szer zõ dés sze rint iga zolt tel je -
sí té se alap ján be nyúj tott szám lát 30 na pon be lül át uta lás sal
egyen lí ti ki.

III.2) RÉSZ VÉ TE LI FEL TÉ TE LEK

III.2.1) Az aján lat te võ/a rész vé tel re je lent ke zõ sze mé lyes
hely ze té re vo nat ko zó ada tok (ki zá ró okok), ide ért ve a szak mai
és cég nyil ván tar tá sok ba tör té nõ be jegy zés re vo nat ko zó elõ írá -
so kat is

Az elõ írá sok tel je sí té sé nek iga zo lá sá hoz szük sé ges ada tok és 
a meg kö ve telt iga zo lá si mód:

Ki zá ró okok:
Az el já rás ban nem le het aján lat te võ vagy al vál lal ko zó, aki -

vel szem ben a Kbt. 60. § (1) be kez dés sze rin ti ki zá ró okok fenn -
áll nak. Az el já rás ból ki zá rás ra ke rül az az aján lat te võ, aki vel
szem ben a Kbt. 62. § (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki zá ró
okok fenn áll nak.

A 60. § (1) be kez dés ben fog lalt ki zá ró okok meg fe le lõ en al -
kal ma zan dó ak a 66. § (2) be kez dé se, illetve a 67. § (4) be kez dé -
se sze rin ti szer ve ze tek re is.

Jo gi hely zet (ki zá ró okok) a meg kö ve telt iga zo lá si mód
Az aján lat te võ nek a Kbt. 63. §-a sze rint iga zol nia kell, hogy

nem tar to zik a ki zá ró okok – Kbt. 60. § (1) be kez dés ha tá lya alá
–, to váb bá az aján lat te võ nek írás ban nyi lat koz nia kell, hogy
nem vesz igény be ki zá ró okok ha tá lya alá esõ al vál lal ko zót.

III.2.2) Gaz da sá gi és pénz ügyi al kal mas ság
Az al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok és a meg kö -

ve telt iga zo lá si mód: 
A szám la ve ze tõ pénz in té zet nyi lat ko za ta, mi ó ta ve ze ti az

aján lat te võ szám lá ját, illetve annak ta nú sí tá sa, hogy egy éven
be lül nem volt 90 na pot meg ha la dó sor ban ál ló té te le.

Az al kal mas ság mi ni mum kö ve tel mé nye(i) (adott eset ben): 
Al kal mat lan, ha az el múlt egy éven be lül volt 90 na pot meg -

ha la dó sor ban ál ló té te le.

III.2.3) Mû sza ki, illetve szak mai al kal mas ság
Az al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok és a meg kö -

ve telt iga zo lá si mód: 
Aján lat te võ nyi lat koz zon a 2004–2005. év leg je len tõ sebb

szer zõ dé se i rõl (mely nek tár gya azo nos a je len köz be szer zés
tár gyá val), az el len szol gál ta tás össze ge, vagy a ko ráb bi szál lí -
tás mennyi sé gé re uta ló más adat meg je lö lé sé vel, a szer zõ dés -
kö tõ má sik fél meg ne ve zé sé vel, a Kbt. 67. § (1) be kez dés
a) pont ja ér tel mé ben. A 68. § (1) be kez dés a) vagy b) pont ja
sze rin ti mó don.

A meg aján lott ter mé kek nek (köt sze rek nek) ren del kez ni ük
kell ér vé nyes CE-ta nú sít vánnyal, vagy a Ma gyar Eü szak ha tó -
ság ál tal elõ írt ér vé nyes en ge dé lyek kel.

Az al kal mas ság mi ni mum kö ve tel mé nye(i) (adott eset ben): 
Al kal mat lan, ha nem ren del ke zik leg alább 2 db re fe ren cia -

nyi lat ko zat tal a meg aján lott rész aján la ti kö rök ter mé ke i nek
szál lí tá sá ról a 2004–2005. évek va la me lyi ké bõl. Al kal mat lan,
ha nem ren del ke zik a 16/2006. (III. 27.) EüM ren de let ben elõ írt 
mi nõ sé gi/meg fe lel sé gi ta nú sít vá nyok kal (köt sze rek ese té ben).

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA

IV.1.1) Az el já rás faj tá ja
Nyílt: X

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK

IV.2.1) Bí rá la ti szem pon tok (csak a meg fe le lõt je löl je meg)
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: X

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.2) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó an ko ráb bi köz zé té -
tel re sor ke rült-e? 

Igen: X
Nem: –
Igen vá lasz ese tén:
Elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: X
Fel hasz ná lói ol da lon köz zé tett hir det mény: –
A hir det mény szá ma a H. L.-be n: 
2006/S 73-076415 14/04/2006 (nap/hó/év) 

IV.3.3) A do ku men tá ció és egyéb ira tok (a DBR ki vé te lé vel)
vagy is mer te tõk (ver seny pár be széd ese té ben) be szer zé sé nek
fel té te lei

A do ku men tá ció be szer zé sé nek ha tár ide je:

Dá tum: 10/07/2006 (nap/hó/év)

Idõ pont: 10.00 óra

Kell-e fi zet ni a do ku men tá ci ó ért?

Igen: X

Nem: –

Igen vá lasz ese tén:

Ár (szá mok kal): 100 000 Ft + áfa

Pénz nem: HUF (Gyógy sze rek)

Ár (szá mok kal): 30 000 Ft + áfa

Pénz nem: HUF (Nem ha gyo má nyos köt sze rek)

A fi ze tés fel té te lei és mód ja: a do ku men tá ció át vé te lét meg -
elõ zõ en fi ze tést a kór ház OTP 11736006-15360025 szá mú
szám lá já ra kell tel je sí te ni. Az át uta lás má so la tát és a pon tos cí -
met (aho va a do ku men tá ci ót és a szám lát ké rik) a
+36-22/535-687, +36-22/535-701-es fax szám ra kell meg kül de -
ni. Kész pénz fi ze tés sel a kór ház pénz tá rá ban H–Cs: 8.00–
11.30 óra és 13.00–14.00 óra, pén te ken 8.00–11.00 órá ig, az
aján lat té te li ha tár idõ nap ján 8.00–10.00 órá ig.

IV.3.4) Az aján lat té te li ha tár idõ, illetve a rész vé te li ha tár idõ
Dá tum: 10/07/2006 (nap/hó/év)
Idõ pont: 10.00 óra

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aján la tok,
illetve rész vé te li je lent ke zé sek be nyújt ha tók

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 aján la ti kö tött ség mi ni má lis idõ tar ta ma
60 (az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá tól szá mít va)

IV.3.8) Az aján la tok fel bon tá sá nak fel té te lei
Dá tum: 10/07/2006 (nap/hó/év)
Idõ pont: 10.00 óra
Hely (adott eset ben): 8000 Szé kes fe hér vár, Se re gély esi út 3., 

Gaz da sá gi épü let, I. eme let, étte rem.
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Az aján la tok fel bon tá sán je len lét re jo go sult sze mé lyek?
(adott eset ben)

Igen: X
Nem: –
Az aján lat ké rõ, aján lat te võk, va la mint az ál ta luk meg hí vot tak.

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTÕ INFORMÁCIÓK

VI.1) A KÖZ BE SZER ZÉS IS MÉT LÕ DÕ JEL LE GÛ-E?
(adott eset ben)
Igen: –
Nem: X

VI.2) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL ÉS/VAGY PROG RAM MAL KAP -
CSO LA TOS?
Igen: –
Nem: X

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott eset ben)
1) Az aján lat ké rõ hi ány pót lás ra le he tõ sé get biz to sí t, tel jes

kör ben.
2) Ered mény hir de tés: 2006. au gusz tus 4., 10.00 óra
Szer zõ dés kö tés ter ve zett ide je: 2006. au gusz tus 14.
3) Aján lat ké rõ az aján lat te võk pénz ügyi, gaz da sá gi, va la mint

mû sza ki, illetve szak mai al kal mas sá gá nak fel té te le it a mi nõ sí tett
aján lat te võk jegy zé ké hez ké pest szi go rúb ban ha tá roz za meg.

4) A két rész re (gyógy sze rek, nem ha gyo má nyos köt sze rek)
kü lön-kü lön aján la ti do ku men tá ció ké szül és az aján la to kat is
kü lön-kü lön kell be ad ni. 

5) Az aján lat te võ nek aján la tá ban nyi lat koz nia kell ar ról,
hogy az ál ta la meg aján lott gyógy szer a spe ci fi ká ci ó ban fel tün -
te tett al kal ma zás ra törzs köny vi in di ká ció sze rint meg fe lel, va -
la mint, hogy a meg aján lott gyógy szer rel kap cso lat ban 2 éven
be lül nem tör tént ha tó sá gi vissza hí vás mi nõ sé gi ki fo gás miatt.

6) Az aján lat ké rõ a nyer tes aján lat te võ vissza lé pé se ese tén a
kö vet ke zõ leg ked ve zõbb aján lat te võ vel kö ti meg a szer zõ dést,
ha azt az ered mény hir de tés kor meg ne ve zi.

VI.4) JOG OR VOS LA TI EL JÁ RÁS
VI.4.1) A jog or vos la ti el já rást le bo nyo lí tó szerv
Hi va ta los név: Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság
Pos tai cím: Mar git krt. 85.
Vá ros: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1024
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: +36-1/336-7776
Fax: +36-1/336-7778
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

VI.4.2) Jog or vos la ti ké rel mek be nyúj tá sa [kér jük ki töl te ni a 
VI.4.2) ro va tot vagy szük ség ese tén a VI.4.3) ro va tot]

A jog or vos la ti ké re lem be nyúj tá sá nak ha tár ide jé re vo nat ko -
zó pon tos in for má ció: A köz be szer zé sek rõl szóló 2003. évi
CXXIX. tv. 324. §-a sze rint.

VI.5) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
19/05/2006 (nap/hó/év)

B. MEL LÉK LET

A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ IN FOR MÁ CI ÓK

A RÉSZ szá ma: 1

MEG HA TÁ RO ZÁS: –

1) A rész meg ha tá ro zá sa: gyógy sze rek 370 té tel ben

2) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
24.40.00.00-8
To váb bi tár gyak: 
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

3) Mennyi ség:
Gyógy sze rek II. cso port
370 té tel: 109 903 do boz, 200 üveg, 900 am pul la, 1500 pa -

lack, 100 zsák, 75 mil lió NE-egy ség, 20 000 ke ze lé si nap

4) A szer zõ dés idõ tar ta ma vagy el té rõ kez dé si/tel je sí té si ha -
tár idõ fel tün te té se (adott eset ben)

Az idõ tar tam hó nap(ok)ban: 12

5) To váb bi in for má ció a ré szek rõl:
a 373 té tel bár me lyi ké re te he tõ aján lat, a tel jes mennyi ség re.

A RÉSZ szá ma: 02

MEG HA TÁ RO ZÁS: –

1) A rész meg ha tá ro zá sa: nem ha gyo má nyos köt sze rek
58 té tel ben

2) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
33.14.11.10-4
To váb bi tár gyak: –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

3) Mennyi ség:
Nem ha gyo má nyos köt sze rek
58 té tel: 120 357 db; 600 do boz; 69 420 la p

4) A szer zõ dés idõ tar ta ma vagy el té rõ kez dé si/tel je sí té si ha -
tár idõ fel tün te té se (adott eset ben)

Az idõ tar tam hó nap(ok)ban: 12

5) To váb bi in for má ció a ré szek rõl: az 58 té tel bár me lyi ké re
te he tõ aján lat, a tel jes mennyi ség re.

Földmérési és Távérzékelési Hivatal
ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására

(12345/2006)

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PONT(OK)
Hi va ta los név: Föld mé ré si és Táv ér zé ke lé si Hi va tal
Pos tai cím: Bos nyák tér 5. IX. eme let 928. szo ba
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1149
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: Pé li Má ria
Te le fon: +36-1/460-4033
Fax: +36-1/251-0860
E-ma il: pe li.ma ria@fo mi ga te.fo mi.hu
In ter net cím(ek) (adott eset ben)
Az aján lat ké rõ ál ta lá nos cí me (URL): www.fo mi.hu
A fel hasz ná lói ol dal cí me (URL): –
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TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN
SZE REZ HE TÕK BE
Azo nos a fent em lí tett kap cso lat tar tá si pont tal/pon tok kal: X
Ha at tól el té rõ, kér jük tölt se ki az A. I) mel lék le tet: –

A DO KU MEN TÁ CIÓ ÉS A TO VÁB BI IRA TOK A KÖ -
VET KE ZÕ CÍ MEN SZE REZ HE TÕK BE (a ver seny pár be -
széd re és a di na mi kus be szer zé si rend szer re vo nat ko zók is)
Azo nos a fent em lí tett kap cso lat tar tá si pont tal/pon tok kal: X
Ha at tól el té rõ, kér jük tölt se ki az A. II) mel lék le tet: –

AZ AJÁN LA TO KAT VAGY RÉSZ VÉ TE LI JE LENT KE -
ZÉ SE KET A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL BE NYÚJ TA NI
Azo nos a fent em lí tett kap cso lat tar tá si pont tal/pon tok kal: X
Ha at tól el té rõ, kér jük tölt se ki az A. III) mel lék le tet: –

I.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ TÍ PU SA ÉS FÕ TE VÉ KENY -
SÉ GE VAGY TE VÉ KENY SÉ GEI
Mi nisz té rium vagy egyéb nem ze ti vagy szö vet sé gi ha tó ság,

va la mint re gi o ná lis és he lyi szer ve ik: X
Nem ze ti vagy szö vet sé gi iro da/hi va tal: –
Re gi o ná lis vagy he lyi ha tó ság: –
Re gi o ná lis vagy he lyi iro da/hi va tal: –
Köz jo gi szer ve zet: –
Euró pai in téz mény/ha tó ság vagy nem zet kö zi szer ve zet: –
Egyéb (ne vez ze meg): –
Ál ta lá nos köz szol gál ta tá sok: X
Vé de lem: –
Köz rend és biz ton ság: –
Kör nye zet vé de lem: –
Gaz da sá gi és pénz ügyek: –
Egész ség ügy: –
La kás szol gál ta tás és kö zös sé gi rek re á ció: –
Szo ciá lis vé de lem: –
Sza bad idõ, kul túr a és val lás: –
Ok ta tás: –
Egyéb (ne vez ze meg): –

Az aján lat ké rõ más aján lat ké rõk ne vé ben foly tat ja a köz be -
szer zé si el já rást?

Igen: –
Nem: X

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS

II.1.1) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés
EO MA-KMO-1 tömb el sõ ren dû fel újí tá sa és új ra szin te zé se.

II.1.2) A szer zõ dés tí pu sa, va la mint a tel je sí tés he lye
[Csak egy ka te gó ri át vá lasszon – áru be szer zés vagy szol gál -

ta tás –, ame lyik leg in kább meg fe lel a szer zõ dés vagy a köz be -
szer zés(ei) tár gyá nak]

a) Épí té si be ru há zás: –
Ki vi te le zés: –
Ter ve zés és ki vi te le zés: –
Ki vi te le zés, bár mi lyen esz köz zel, mó don, az aján lat ké rõ ál -

tal meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ en: –
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –
b) Áru be szer zés: –
Adás vé tel: –
Lí zing: –
Bér let: –
Rész let vé tel: –
Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: –

A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –
c) Szol gál ta tás meg ren de lés: X
Szol gál ta tá si ka te gó ria: 12
(Az 1–27. szol gál ta tá si ka te gó ri á kat lásd a 2004/18/EK

irány elv II. mel lék le té ben)
A tel je sí tés he lye
Föld mé ré si és Táv ér zé ke lé si In té zet, Bu da pest XIV. ke r.,

Bos nyák tér 5.
NUTS-kód: HU 101

II.1.3) A hir det mény a kö vet ke zõk va la me lyi ké re irá nyul
Köz be szer zés meg va ló sí tá sa: X
Di na mi kus be szer zé si rend szer (DBR) lét re ho zá sa: –
Ke ret meg ál la po dás meg kö té se: –

II.1.4) Ke ret meg ál la po dás ra vo nat ko zó in for má ci ók (adott
eset ben)

Ke ret meg ál la po dás több aján lat te võ vel: –
Ke ret meg ál la po dás egy aján lat te võ vel: –
A ter ve zett ke ret meg ál la po dás részt ve võ i nek lét szá ma

 vagy (adott eset ben) ma xi má lis lét szá ma 
A ke ret meg ál la po dás idõ tar ta ma:
Idõ tar tam év(ek)ben:  vagy hó nap(ok)ban: 
In dok lás ar ra az eset re vo nat ko zó an, ha a meg álla po dás idõ -

tar ta ma meg ha lad ja a négy évet: –
A köz be szer zé sek nek a ke ret meg ál la po dás tel jes idõ tar ta má -

ra vo nat ko zó be csült össz ér té ke (csak szá mok kal): –
Be csült ér ték áfa nél kül: –
Pénz nem: ––
Vagy: – és – kö zött
Pénz nem: –
A ke ret meg ál la po dás alap ján meg kö ten dõ szer zõ dé sek ér té -

ke és gya ko ri sá ga (amennyi re le het sé ges): –

II.1.5) A szer zõ dés meg ha tá ro zá sa/tár gya
EO MA ke let-magyar or szá gi el sõ ren dû vo na lai kö zül a 40,

39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32 szá mú fõ pon tok kö zött, va la mint
az 1006, 1008, 1010, 911, 902, 901, 908 má sod ren dû vo na lak
az A2-es uta sí tás sze rin ti fel újí tá sa és új ra mé ré se.

II.1.6) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó sze det
Fõ tárgy: 
74.27.50.00-7
Ki egé szí tõ szó sze det (adott eset ben): –

II.1.7) A szer zõ dés a köz be szer zé si meg álla po dás (GPA) ha -
tá lya alá tar to zik-e?

Igen: X
Nem: –

II.1.8) Ré szek re tör té nõ aján lat té tel (a ré szek re vo nat ko zó
rész le tes in for má ci ók meg adá sá hoz a B. mel lék let bõl szük ség
sze rint több pél dány hasz nál ha tó)

Igen: X
Nem: –
Igen vá lasz ese tén az aján la tok be nyújt ha tók (csak egyet je -

löl jön be):
egy rész re: –
egy vagy több rész re: –
va la mennyi rész re: X

II.1.9) El fo gad ha tók-e vál to za tok (al ter na tív aján la tok)?
Igen: –
Nem: X
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II.2) A SZER ZÕ DÉS SZE RIN TI MENNYI SÉG VAGY AL -
KAL MA ZÁ SI KÖR

II.2.1) Tel jes mennyi ség (adott eset ben, va la mennyi részt és
op ci ót be le ért ve)

1. rész: EO MA 36–40 szá mú fõ pon to kat össze kö tõ 0025 szá -
mú el sõ ren dû szin te zé si vo nal, va la mint a 36-0024006 kö zöt ti
0024-es el sõ ren dû szin te zé si vo nal sza kasz fel újí tá sa és új ra mé -
ré se. Össze sen 320,8 +5% km vo nal szin te zés, 455 db ma gas sá -
gi alap pont meg ha tá ro zá sa, mely bõl 119 db ma gas sá gi je l, va la -
mint 23 db jel zõ osz lop és 8 db KA kõ pó to lan dó.

2. rész: EO MA 32–36 szá mú fõ pon tok kö zöt ti 0023 szá mú
el sõ ren dû szin te zé si vo nal fel újí tá sa és új ra mé ré se. Össze sen
301,56 +5% km vo nal szin te zés, 438 db ma gas sá gi al appont
meg ha tá ro zá sa, mely bõl 93 db ma gas sá gi je l, va la mint 32 db
jel zõ osz lop és 16 db KA kõ pó to lan dó.

3. rész: EO MA 0026005-0024006-0023002 el sõ ren dû K
pon to kat össze kö tõ má sod ren dû vo na lak el sõ ren dû kö ve tel mé -
nyek sze rin ti új ra mé ré se (fel újí tás sal együtt), va la mint a 40.
szá mú fõ pont–0026005 kö zöt ti 0026. szá mú el sõ ren dû szin te -
zé si vo nal sza kasz fel újí tá sa és új ra mé ré se. Össze sen 257,9
+5% km vo nal szin te zés, 331 db ma gas ság alap pont meg ha tá ro -
zá sa, mely bõl 76 db ma gas sá gi je l, va la mint 32 db jel zõ osz lop
és 6 db KA kõ pó to lan dó.

Ha is mert, be csült ér ték áfa nél kül (csak szá mok kal): 
Pénz nem: –
Vagy: – és – kö zött
Pénz nem: –

II.2.2) Vé te li jog (op ció) (adott eset ben)
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén a vé te li jog le írá sa: –
Ha is mert, a vé te li jog op ci ók gya kor lá sá nak ter ve zett ide je:
hó nap(ok)ban:  vagy na pok ban: 
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)
Az eset le ges meg hosszab bí tá sok szá ma (ha van ilyen):

 vagy:  és  kö zött
Ha is mert, az áru be szer zés re vagy a szol gál ta tás meg ren de -

lés re irá nyuló is mét lõ dõ jel le gû szer zõ dé sek ese té ben kér jük
fel tün tet ni a to váb bi szer zõ dé sek ter ve zett ide jét:

hó na pok ban:  vagy na pok ban: 
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)

II.3) A SZER ZÕ DÉS IDÕ TAR TA MA VAGY A BE FE JE -
ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE
Idõ tar tam hó nap(ok)ban:  vagy na pok ban: 
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)
vagy: kez dés / /  (nap/hó/év)
be fe je zés 15/11/2007 (nap/hó/év)

III. SZA KASZ: JO GI, GAZ DA SÁ GI, PÉNZ ÜGYI ÉS
TECH NI KAI IN FOR MÁ CI ÓK

III.1) A SZER ZÕ DÉS RE VO NAT KO ZÓ FEL TÉ TE LEK

III.1.1) A szer zõ dést biz to sí tó mel lék kö te le zett sé gek (adott
eset ben)

A do ku men tá ci ó ban meg ha tá ro zott mér té kû ké se del mi köt -
bér és meg hi ú su lá si köt bér.

III.1.2) Fõ fi nan szí ro zá si és fi ze té si fel té te lek és/vagy hi vat -
ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek re

Az aján lat ké rõ elõ le get nem fi zet. Az aján lat ké rõ szol gál ta -
tást az ál lam i alap mun ka ke re té bõl fi nan szí roz za. Aján lat ké rõ a 

do ku men tá ci ó ban rög zí tett fel té te lek kel, a jog sza bá lyok nak
meg fe le lõ en ki ala kí tott szám la el len ér té két a Ma gyar Ál lam -
kincs tá ron ke resz tül tör té nõ át uta lás sal, a Kbt. 305. § (1) be kez -
dé sé ben fog lal tak sze rint egyen lí ti ki fo rint ban.

III.1.3) A kö zös aján la tot te võ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó
gaz da sá gi tár sa ság, illetve jo gi sze mély (adott eset ben)

Nem kö ve tel mény.

III.1.4) Vo nat koz nak-e a szer zõ dés tel je sí té sé re egyéb kü -
lön le ges fel té te lek? (adott eset ben)

Igen: –
Nem: X
Ha igen, a kü lön le ges fel té te lek meg ha tá ro zá sa: –

III.2) RÉSZ VÉ TE LI FEL TÉ TE LEK

III.2.1) Az aján lat te võ/a rész vé tel re je lent ke zõ sze mé lyes
hely ze té re vo nat ko zó ada tok (ki zá ró okok), ide ért ve a szak mai
és cég nyil ván tar tá sok ba tör té nõ be jegy zés re vo nat ko zó elõ írá -
so kat is

Az elõ írá sok tel je sí té sé nek iga zo lá sá hoz szük sé ges ada tok és 
a meg kö ve telt iga zo lá si mód:

– Az el já rás ban nem le het sem aján lat te võ, sem al vál lal ko -
zó, sem a Kbt. 66. § (2) be kez dé se és a 67. § (4) be kez dé se
sze rin ti szer ve zet, aki nek ese té ben a Kbt. 60. § (1) be kez -
dé sé ben fel so rolt ki zá ró okok fenn áll nak.

– Az el já rás ban nem le het sem aján lat te võ, sem al vál lal ko -
zó, aki nek ese té ben a Kbt. 61. § (1) be kez dés d) pont já ban
fel so rolt ki zá ró ok fenn áll.

– Az el já rás ban nem le het aján lat te võ, vagy a köz be szer zés
ér té ké nek 10%-át meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni
kí vánt al vál lal ko zó az sem, aki re a Kbt. 61. § (1) be kez dés 
a)–c) pont ja i ban, va la mint a Kbt. 62. § (1) be kez dé sé ben
fog lal tak vo nat koz nak.

Iga zo lá si mód:
Az aján lat te võ – kö zös aján lat ese tén az aján lat te võk

mind egyi ké nek –, a Kbt. 71. § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti
al vál lal ko zó knak a Kbt. 63. § (2)–(5) be kez dé se i ben fog lal -
tak nak meg fe le lõ en kell iga zol ni uk, hogy nem es nek a Kbt.
60. § (1) be kez dé sé ben, a 61. § (1) be kez dés a)–c) pont ja i ban 
és a 61. § (1) be kez dés d) pont já ban fog lalt ki zá ró okok ha tá -
lya alá.

A Kbt. 66. § (2) be kez dé se, il le tõ leg a Kbt. 67. § (4) be kez dé -
se sze rin ti szer ve zet nek a Kbt. 63. § (6) be kez dé se sze rint kell
iga zol ni uk, hogy nem tar toz nak a Kbt. 60. § (1) be kez dé sé nek
ha tá lya alá.

A köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t nem meg ha la dó mér ték -
ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó vo nat ko zá sá ban az aján -
lat te võ a Kbt. 71. § (3) be kez dé se sze rint iga zol ja, hogy nem
tar toz nak a ki zá ró okok ha tá lya alá.

Az iga zo lá so kat a Köz be szer zé sek Ta ná csa ál tal a ki zá ró
okok iga zo lá sá ra 2006/02/15-én ki adott, va la mint az Euró pai
Uni ó ban le te le pe dett aján lat te võk, és al vál lal ko zó i ra vo nat ko -
zó tá jé koz ta tó i ban meg ha tá ro zott mó don kell tel je sí te ni.

III.2.2) Gaz da sá gi és pénz ügyi al kal mas ság
Az al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok és a meg kö -

ve telt iga zo lá si mód:
– A Kbt. 66. § (1) be kez dés a) pont ja sze rint, az aján lat te võ -

vel, és a Kbt. 71. § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti al vál lal -
ko zó(k)val kap cso lat ban ál ló va la mennyi szám la ve ze tõ
pénz ügyi in téz mény tõl szár ma zó, az aján lat té te li ha tár idõ
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le jár tá nak nap já tól szá mí tott 60 nap nál nem ré geb bi kel te -
zé sû nyi lat ko zat – va la mennyi ott ve ze tett pénz for gal mi
szám la vo nat ko zá sá ban – az aláb bi tar ta lom mal:
– mi ó ta ve ze ti az aján lat te võ/10% fe let ti al vál lal ko zó

bank szám lá ját,
– a bank szám lán volt-e sor ban ál lás a nyi lat ko zat kel tét

meg elõ zõ há rom év ben, ha igen, hány al ka lom mal és
mi lyen idõ tar tam(ok)ban.

– A Kbt. 66. § (1) be kez dés b) pont ja alap ján az aján lat te võ
és a Kbt. 71. § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti al vál lal ko -
zó(k) 2003., 2004. és 2005. év re vo nat ko zó (ha a tár sa ság
ké sõbb ala kult, a meg ala ku lás ide je utá ni), a szám vi te li
jog sza bá lyok sze rin ti be szá mo ló já nak hi te le sí tett má so la -
ti pél dá nya. Amennyi ben könyv vizs gá lat ra nem kö te le -
zett, kö te le zõ fel tün tet ni, hogy „a köz zé tett ada to kat
könyv vizs gá ló nem el len õriz te”.

Amennyi ben az aján lat te võ az elõ írt al kal mas sá gi fel té te lek
meg lé té nek iga zo lá sá ra más szer ve zet erõ for rá sa i ra tá masz ko -
dik, úgy fi gye lem mel a Kbt. 66. § (2) be kez dé sé ben fog lal tak ra, 
e szer ve zet ese té ben az érin tett szer ve zet kö te le zett ség vál la lás -
ra vo nat ko zó nyi lat ko za tát kell be nyúj ta ni.

Az al kal mas ság mi ni mum kö ve tel mé nye(i) (adott eset ben):
Al kal mat lan az aján lat te võ, ha õ, vagy va la me lyik 10%-ot

meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó ja:
– Bár mely bank szám lá ján a nyi lat ko zat ki adá sát meg elõ zõ

há rom év ben 30 na pot meg ha la dó sor ban ál lás volt.
– Az el múlt há rom le zárt üz le ti év (2003., 2004. és 2005.)

bár me lyi ké ben a mér leg sze rin ti ered mé nye ne ga tív volt.
– Az el múlt há rom le zárt üz le ti év (2003., 2004. és 2005.)

bár me lyi ké ben a sa ját tõ ke ke ve sebb, mint a jegy zett tõ ke.

III.2.3) Mû sza ki, illetve szak mai al kal mas ság
Az al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok és a meg kö -

ve telt iga zo lá si mód:
Aján lat te võ nek, illetve a Kbt. 71. § (1) be kez dés b) pont ja

sze rin ti al vál lal ko zó nak:
– A Kbt. 67. § (3) be kez dés a) pont já ban fog lal tak sze rint a

2003., 2004. és 2005. évi, a köz be szer zés tár gyá ra vo nat -
ko zó szol gál ta tá sa i nak is mer te té se. A re fe ren ci át a Kbt.
68. § (1) be kez dé se sze rint kell iga zol nia.

– A Kbt. 67. § (3) be kez dés d) pont já ban fog lal tak sze rint a
szol gál ta tás ban részt ve võ szak em be rek kép zett sé gük is -
mer te té sé vel, rö vid szak mai ön élet rajz, va la mint a vég -
zett sé gü ket iga zo ló ok irat hi te les má so la ti pél dá nyá nak
csa to lá sa, a tit kos ügy ke ze lõi vizs gát iga zo ló ok irat be csa -
to lá sa hi te les má so lat ban.

– A Kbt. 67. § (3) be kez dés e) pont já ban fog lal tak alap ján
a ren del ke zés re ál ló ka lib rált di gi tá lis szin te zõ és gra vi -
mé ter le írá sa, to váb bá sa ját tu laj do nú esz köz(ök)nél az
ar ra vo nat ko zó esz köz nyil ván tar tás má so la tát, a nem sa -
ját tu laj do nú esz köz(ök)nél a bér le ti vagy köl csön szer -
zõ dés(ek) hi te les má so la tát, vagy vá sár lás, bér lés vagy
köl csön szer zõ dés meg kö té sé re vo nat ko zó cég sze rû en
alá írt ere de ti szán dék nyi lat ko zat(ka)t, illetve elõ szer zõ -
dé se ket.

– Je len köz be szer zés tár gyá ra vo nat ko zó mi nõ ség biz to sí tá -
si rend szer au di tált ér vé nyes ta nú sít vá nyá nak hi te les má -
so la tá val, vagy az az zal egyen ér té kû mi nõ ség biz to sí tá si
rend szer nek az akk re di tá lást vég zõ ál tal ki ál lí tott meg fe -
lel te té si ta nú sít vá nyá nak hi te les má so la ti pél dány ban tör -
té nõ csa to lá sa.

Az al kal mas ság mi ni mum kö ve tel mé nye(i) (adott eset ben):

Al kal mat lan az aján lat te võ, ha õ vagy a Kbt. 71. § (1) be kez -
dés b) pont ja sze rin ti al vál lal ko zó ja:

– Az el múlt há rom év ben nem ren del ke zik EO MA fel sõ ren -
dû (1, 2, 3 ren dû) szin te zé sû, vagy annak pon tos sá gá val
egyen ér té kû szin te zés (min. 30 km) vég zé sé rõl szóló re fe -
ren ci á val.

– Nem ren del ke zik mi ni mum 2 fõ, 5 éves szak mai gya kor -
lat tal ren del ke zõ föld mé rõ mér nö ki vég zett sé gû szak em -
ber rel, va la mint egy fõ fel sõ fo kú ké pe sí té sû geo fi zi kus,
ge o ló gus vagy föld mé rõi ké pe sí té sû gra vi met ri ai mé ré -
sek ben mi ni mum 3 év gya kor lat tal ren del ke zõ szak em -
ber rel.

– Nem ren del ke zik leg alább egy fõ, a 79/1995. (VI. 30.)
Korm. ren de let ben meg ha tá ro zott mi nõ sí tett ada tok ke -
zel é sé re jo go sí tó vizs gá val ren del ke zõ szak em ber rel.

– Nem ren del ke zik leg alább 1 db ka lib rált di gi tá lis szin te -
zõ vel, va la mint 2 db LA COS TE-ROM BERG tí pu sú gra -
vi mé ter rel, vagy ezen mû sze rek mû sza ki pa ra mé te re i vel
egyen ér té kû más mé rõ mû sze rek kel.

– Nem ren del ke zik au di tált, ér vé nyes ISO 9001:2000-es,
vagy az zal egyen ér té kû, mi nõ ség ta nú sí tá si rend szer rel.

III.2.4) Fenn tar tott szer zõ dé sek (adott eset ben)

Igen: –

Nem: X

A szer zõ dés vé dett mû he lyek szá má ra fenn tar tott: –

A szer zõ dés tel je sí té se vé dett mun ka hely-te rem té si prog ra -
mok ke re té ben tör té nik: –

III.3) SZOL GÁL TA TÁS MEG REN DE LÉS RE IRÁ NYU LÓ
SZER ZÕ DÉ SEK RE VO NAT KO ZÓ KÜ LÖN LE GES FEL -
TÉ TE LEK

III.3.1) A szol gál ta tás tel je sí té se egy bi zo nyos fog lal ko zás -
hoz (kép zett ség hez) van-e köt ve?

Igen: X
Nem: –
Ha igen, a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zés re tör té nõ hi -

vat ko zás:
21/1997. (III. 21.) FM–HM e.r. 8. § a) és b) pont ja i ban meg -

ha tá ro zott fel sõ fo kú föld mé rõi ké pe sí tés, va la mint a 199/1997.
(X. 3.) Korm. ren de let ben meg ha tá ro zott fel sõ fo kú ge o ló gus és
geo fi zi kus szak ké pe sí tés. A 79/1995. (VI. 30.) Korm. ren de let -
ben meg ha tá ro zott mi nõ sí tett ada tok ke ze lé sé re jo go sí tott
 vizsga.

III.3.2) A szer ve ze tek nek kö zöl ni ük kell-e a szol gál ta tás tel -
je sí té sé ben sze mé lye sen köz re mû kö dõ sze mé lyek ne vét és kép -
zett sé gét?

Igen: X
Nem: –

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA

IV.1.1) Az el já rás faj tá ja
Nyílt: X
Meg hí vá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
A gyor sí tott el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa: –
Tár gya lá sos: –
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Meg tör tént-e már a rész vé tel re je lent ke zõk ki vá lasz tá sa,
meg je lö lé se?

Igen: –
Nem: –
Igen vá lasz ese tén a ki vá lasz tott rész vé tel re je lent ke zõk ne vét 

és cí mét a VI.3) To váb bi in for má ci ók ro vat ban kell meg ad ni.
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
A gyor sí tott el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa: –
Ver seny pár be széd: –

IV.1.2) Az aján lat té tel re vagy rész vé tel re fel hí van dó je lent -
ke zõk lét szá ma vagy ke ret szá ma (meg hí vá sos és tár gya lá sos
el já rás, illetve ver seny pár be széd ese tén)

Lét szám: 
vagy: mi ni mum  és (adott eset ben) ma xi mum 
A je lent ke zõk szá má nak kor lá to zá sá ra vo nat ko zó ob jek tív

szem pon tok: –

IV.1.3) Az aján lat te võk lét szá má nak csök ken té se a tár gya -
lás vagy a ver seny pár be széd so rán (tár gya lá sos el já rás, ver -
seny pár be széd)

Igény be vet ték-e a több for du lós el já rást annak ér de ké ben,
hogy fo ko za to san csök kent sék a meg vi ta tan dó meg ol dá sok,
illetve a meg tár gya lan dó aján la tok szá mát?

Igen: –
Nem: –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK

IV.2.1) Bí rá la ti szem pon tok (csak a meg fe le lõt je löl je meg)
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: X
vagy:
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat az aláb bi ak sze rint: –
Az aláb bi ak ban meg adott rész szem pon tok (a rész szem pon -

to kat sú lyo zás sal vagy – ha sú lyo zás ra bi zo nyít ha tó an nincs le -
he tõ ség – csök ke nõ fon tos sá gi sor rend ben kell meg ad ni): –

A do ku men tá ci ó ban, az aján la ti/rész vé te li fel hí vás ban, az
aján lat té te li fel hí vás ban, illetve az is mer te tõ ben meg ha tá ro zott
szem pon tok: –

IV.2.2) Elekt ro ni kus ár ve rést al kal maz nak-e?
Igen: –
Nem: X
Ha igen, to váb bi in for má ci ók az elekt ro ni kus ár ve rés rõl (ha

szük sé ges)

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám (adott eset ben)

IV.3.2) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó an ko ráb bi köz zé té -
tel re sor ke rült-e?

Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén:
Elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
Fel hasz ná lói ol da lon köz zé tett hir det mény: –
A hir det mény szá ma a H. L.-be n: 

/S -
/ /  (nap/hó/év)

Egyéb ko ráb bi köz zé té tel (adott eset ben): –
Hir det mény szá ma a H. L.-be n: 

/S -
/ /  (nap/hó/év)

Hir det mény szá ma a H. L.-be n: 
/S -

/ /  (nap/hó/év)

IV.3.3) A do ku men tá ció és egyéb ira tok (a DBR ki vé te lé vel)
vagy is mer te tõk (ver seny pár be széd ese té ben) be szer zé sé nek
fel té te lei

A do ku men tá ció be szer zé sé nek ha tár ide je:
Dá tum: 14/07/2006 (nap/hó/év)
Idõ pont: 10.00 óra
Kell-e fi zet ni a do ku men tá ci ó ért?
Igen: X
Nem: –
Igen vá lasz ese tén:
Ár (szá mok kal): 96 000
Pénz nem: HUF
A fi ze tés fel té te lei és mód ja: az aján lat te võk a dokumentá -

ciót a fent meg ha tá ro zott összeg be fi ze té se el le né ben ve he tik
át. A do ku men tá ció el len ér té két az aján lat ké rõ Ma gyar Ál lam -
kincs tár nál ve ze tett 10032000-01474527-00000000 szá mú
bank szám lá ra tör té nõ csek ken (aján lat ké rõ biz to sí t) tör té nõ be -
fi ze tés sel, illetve bank i át uta lás út ján le het meg fi zet ni. Aján la -
tot csak az az aján lat te võ nyújt hat be, aki a do ku men tá ci ót sa ját
ré szé re meg vá sá rol ta. Kö zös aján lat te võk ese té ben elég, ha az
egyik aján lat te võ vá sá rol ja meg a do ku men tá ci ót.

A do ku men tá ció ren del ke zés re bo csá tá sá nak mód ja: a do ku -
men tá ció az ár át uta lá sát iga zo ló pos tai, illetve bank i bi zony lat
be mu ta tá sá val sze mé lye sen át ve he tõ az I.1) pont ban meg je lölt
cí men, az aján la ti fel hí vás köz zé té te lé nek nap já tól az aján lat té te -
li ha tár idõ ig, mun ka na po kon 9.00 és 14.00 óra kö zött, az aján lat -
té te li ha tár idõ nap ján 10.00 órá ig. A bi zony lat nak tar tal maz nia
kell, hogy az át uta lás jog cí me az „EO MA do ku men tá ció” vétel -
ára. Amennyi ben az aján lat te võ az ellen ér ték be fi ze té sét iga zol -
va a do ku men tá ció pos tai meg kül dé sét ké ri, ak kor az aján lat te võ
a do ku men tá ci ót a Kbt. 54. § (4) be kez dé se sze rint biz to sít ja.

IV.3.4) Az aján lat té te li ha tár idõ, illetve a rész vé te li ha tár idõ
Dá tum: 14/07/2006 (nap/hó/év)
Idõ pont: 10.00 óra

IV.3.5) Az aján lat té te li fel hí vás meg kül dé se a ki vá lasz tott
je lent ke zõk ré szé re (ha is mert) (meg hí vá sos és tár gya lá sos el -
já rás, va la mint ver seny pár be széd ese tén)

Dá tum: / /  (nap/hó/év)

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aján la tok,
illetve rész vé te li je lent ke zé sek be nyújt ha tók

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 aján la ti kö tött ség mi ni má lis idõ tar ta ma (nyílt el -
já rás ese tén)

/ / -ig (nap/hó/év)
vagy: hó nap(ok)ban:  vagy nap(ok)ban: 60
(az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá tól szá mít va)

IV.3.8) Az aján la tok fel bon tá sá nak fel té te lei
Dá tum: 14/07/2006 (nap/hó/év)
Idõ pont: 10.00 óra
Hely (adott eset ben): 1149 Bu da pest XIV. ke r., Bos nyák tér

5. IX. eme let 924-es tár gya ló
Az aján la tok fel bon tá sán je len lét re jo go sult sze mé lyek?

(adott eset ben)
Igen: X
Nem: –
A Kbt. 80. § (2) be kez dé se sze rint.
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VI. SZA KASZ: KI EGÉ SZÍ TÕ IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A KÖZ BE SZER ZÉS IS MÉT LÕ DÕ JEL LE GÛ-E?
(adott eset ben)
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén a to váb bi hir det mé nyek köz zé té te lé nek

ter ve zett ide je: –

VI.2) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL ÉS/VAGY PROG RAM MAL KAP -
CSO LA TOS?
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén kér jük fel tün tet ni a pro jekt(ek) és/vagy

prog ram(ok) ne vét és bár mely egyéb hi vat ko zá si ala pot: –

VI.3) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK (adott eset ben)
1) Aján lat ké rõ a Kbt. 83. § (2) be kez dé se sze rint tel jes kö rû

hi ány pót lá si le he tõ sé get biz to sí t.

2) Az ered mény hir de tés idõ pont ja: 07/08/2006, 10.00 óra,
he lye a IV.3.8) pont ban meg adot tal azo nos.

3) Szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja: 15/08/2006, 10.00 óra, 
az I.1) pont ban meg adott cí men.

4) A II.2.1) pont ban fel so rolt ré szek to vább nem bont ha tók.

5) Aján lat ké rõ ré szen ként a nyer tes aján lat te võ vel, illetve
annak vissza lé pé se ese tén, amennyi ben hir det má so dik leg ked -
ve zõbb aján la tot te võt, ak kor ve le kö t szer zõ dést.

6) Aján lat ké rõ az al kal mas sá gi fel té te le ket a mi nõ sí tett
aján lat te võk re vo nat ko zó kö ve tel mé nyek nél szi go rúb ban ál la -
pí tot ta meg.

7) Az aján lat hoz csa tol ni kell az aján lat te võ és a köz be szer zés 
ér té ké nek 10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt
al vál lal ko zó(k) összes cég jegy zés re jo go sult kép vi se lõ alá írá si
cím pél dá nyát ere de ti, vagy hi te les má so la ti pél dány ban, és –
amennyi ben szük sé ges – az ál ta luk adott meg ha tal ma zás ere de ti
pél dá nyát, mely nek tar tal maz nia kell a meg ha tal ma zott alá írás -
min tá já nak ere de ti vagy hi te le sí tett má so la ti pél dá nyát.

8) Aján lat te võ nek az aján lat ban nyi alt koz nia kell a Kbt.
71. § (1) be kez dé sé re vo nat ko zó an nem le ges vá lasz ese tén is.

9) Aján lat te võ nek az aján lat ban nyi lat koz nia kell a Kbt.
71. § (3) be kez dé sé ben fog lal tak ra.

10) Az aján la tok be nyúj tá sá nak mód ját a do ku men tá ció tar -
tal maz za.

11) A do ku men tá ció át vé te le az el já rás ban va ló rész vé tel
fel té te le. Ha több aján lat te võ kö zö sen tesz aján la tot, ak kor ele -
gen dõ, ha az egyi ke ve szi át a do ku men tá ci ót.

12) A szer zõ dés kö tés elõ fel té te le, hogy a nyer tes aján lat te -
võ a III.2.3) pont ban meg ha tá ro zott mé rõ mû sze rek ren del ke -
zés re ál lá sát az aján lat ké rõ szá má ra egy ér tel mû en do ku men tál -
tan iga zol ja.

VI.4) JOG OR VOS LA TI EL JÁ RÁS

VI.4.1) A jog or vos la ti el já rást le bo nyo lí tó szerv

Hi va ta los név: Köz be szer zé sek Ta ná csa 

Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság

Pos tai cím: Mar git krt. 85.

Vá ros: Bu da pest

Pos tai irá nyí tó szám: 1024

Or szág: Ma gyar or szág

Te le fon: +36-1/336-7776

Fax: +36-1/336-7778
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –
A bé kél te té si el já rást le bo nyo lí tó szerv (adott eset ben)
Hi va ta los név: –
Pos tai cím: –
Vá ros: –
Pos tai irá nyí tó szám: –
Or szág: –
Te le fon: –
Fax: –
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

VI.4.2) Jog or vos la ti ké rel mek be nyúj tá sa [kér jük ki töl te ni a 
VI.4.2) ro va tot vagy szük ség ese tén a VI.4.3) ro va tot]

A jog or vos la ti ké re lem be nyúj tá sá nak ha tár ide jé re vo nat ko -
zó pon tos in for má ció: a Kbt. 323. § (2) be kez dés sze rint.

VI.4.3) A jog or vos la ti ké rel mek be nyúj tá sá ra vo nat ko zó in -
for má ci ók a kö vet ke zõ szerv tõl sze rez he tõ be

Hi va ta los név: –
Pos tai cím: –
Vá ros: –
Pos tai irá nyí tó szám: –
Or szág: –
Te le fon: –
Fax: –
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

VI.5) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
25/05/2006 (nap/hó/év)

B. MEL LÉK LET
A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ IN FOR MÁ CI ÓK

A RÉSZ szá ma: 1
MEG HA TÁ RO ZÁS: –

1) A rész meg ha tá ro zá sa: EO MA 36–40 szá mú fõ pon to kat
össze kö tõ 0025 szá mú el sõ ren dû szin te zé si vo nal, va la mint a
36-0024006 kö zöt ti 0024-es el sõ ren dû szin te zé si vo nal sza kasz
fel újí tá sa és új ra mé ré se.

2) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó sze det
Fõ tárgy: 
74.27.50.00-7
Ki egé szí tõ szó sze det (adott eset ben): –

3) Mennyi ség vagy ér ték: Össze sen 320,8 + 5% km vo nal -
szin te zés, 455 db ma gas sá gi alap pont meg ha tá ro zá sa, mely bõl
119 db ma gas sá gi je l, va la mint 23 db jel zõ osz lop és 8 db KA kõ
pót lan dó.

Pénz nem: –
Vagy: – és – kö zött.
Pénz nem: –

4) A szer zõ dés idõ tar ta ma vagy el té rõ kez dé si/tel je sí té si ha -
tár idõ fel tün te té se (adott eset ben)

Az idõ tar tam hó nap(ok)ban  vagy na pok ban 
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)
vagy kez dés: / /  (nap/hó/év)
be fe je zés: / /  (nap/hó/év)

5) To váb bi in for má ció a ré szek rõl: –
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A RÉSZ szá ma: 2

MEG HA TÁ RO ZÁS: –

1) A rész meg ha tá ro zá sa: EO MA 32–36 szá mú fõ pon tok
kö zöt ti 0023 szá mú el sõ ren dû szin te zé si vo nal fel újí tá sa és új -
ra mé ré se.

2) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)

Fõ szó sze det

Fõ tárgy: 

74.27.50.00-7

Ki egé szí tõ szó sze det (adott eset ben): –

3) Mennyi ség vagy ér ték: össze sen 301,56 + 5% km vo nal -
szin te zés, 438 db ma gas sá gi alap pont meg ha tá ro zá sa, mely bõl
93 db ma gas sá gi je l, va la mint 32 db jel zõ osz lop és 16 db KA kõ 
pót lan dó.

Pénz nem: –

Vagy: – és – kö zött.

Pénz nem: –

4) A szer zõ dés idõ tar ta ma vagy el té rõ kez dé si/tel je sí té si ha -
tár idõ fel tün te té se (adott eset ben)

Az idõ tar tam hó nap(ok)ban  vagy na pok ban 

(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)

vagy kez dés: / /  (nap/hó/év)

be fe je zés: / /  (nap/hó/év)

5) To váb bi in for má ció a ré szek rõl: –

A RÉSZ szá ma: 3

MEG HA TÁ RO ZÁS: –

1) A rész meg ha tá ro zá sa: EO MA 0026005-0024006-
 0023002 el sõ ren dû K pon tokat össze kö tõ má sod ren dû vo na -
lak el sõ ren dû kö ve tel mé nyek sze rin ti új ra mé ré se (fel újí tás -
sal együtt), va la mint a 40. szá mú fõpont 0026005 kö zöt ti
0026 szá mú el sõ ren dû szin te zé si vo nal sza kasz fel újí tá sa és
új ra mé ré se.

2) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)

Fõ szó sze det

Fõ tárgy: 

74.27.50.00-7

Ki egé szí tõ szó sze det (adott eset ben): –

3) Mennyi ség vagy ér ték: össze sen 257,9 + 5% km vo nal -
szin te zés, 331 db ma gas sá gi alap pont meg ha tá ro zá sa, mely bõl
76 db ma gas sá gi je l, va la mint 32 db jel zõ osz lop és 6 db KA kõ
pót lan dó.

Pénz nem: –

Vagy: – és – kö zött.

Pénz nem: –

4) A szer zõ dés idõ tar ta ma vagy el té rõ kez dé si/tel je sí té si ha -
tár idõ fel tün te té se (adott eset ben)

Az idõ tar tam hó nap(ok)ban  vagy na pok ban 

(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)

vagy kez dés: / /  (nap/hó/év)

be fe je zés: / /  (nap/hó/év)

5) To váb bi in for má ció a ré szek rõl: –

Szegedi Környezetgazdálkodási Kht.
ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására

(10890/2006)

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PONT(OK)
Hi va ta los név: Sze ge di Kör nye zet gaz dál ko dá si Kht.
Pos tai cím: Vá ros gaz da sor 1.
Vá ros/Köz ség: Sze ged
Pos tai irá nyí tó szám: 6728
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: Lu kács At ti la
Te le fon: 62/489-789/221
Fax: 62/498-271
E-ma il: lu ka csa@szkht.hu
In ter net cím(ek) (adott eset ben)
Az aján lat ké rõ ál ta lá nos cí me (URL): –
A fel hasz ná lói ol dal cí me (URL): –

TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN
SZE REZ HE TÕK BE
Azo nos a fent em lí tett kap cso lat tar tá si pont tal/pon tok kal: X
Ha at tól el té rõ, kér jük tölt se ki az A. I) mel lék le tet: –

A DO KU MEN TÁ CIÓ ÉS A TO VÁB BI IRA TOK A KÖ -
VET KE ZÕ CÍ MEN SZE REZ HE TÕK BE (a ver seny pár be -
széd re és a di na mi kus be szer zé si rend szer re vo nat ko zók is)
Azo nos a fent em lí tett kap cso lat tar tá si pont tal/pon tok kal: X
Ha at tól el té rõ, kér jük tölt se ki az A. II) mel lék le tet: –

AZ AJÁN LA TO KAT VAGY RÉSZ VÉ TE LI JE LENT KE -
ZÉ SE KET A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL BE NYÚJ TA NI
Azo nos a fent em lí tett kap cso lat tar tá si pont tal/pon tok kal: X
Ha at tól el té rõ, kér jük tölt se ki az A. III) mel lék le tet: –

I.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ TÍ PU SA ÉS FÕ TE VÉ KENY -
SÉ GE VAGY TE VÉ KENY SÉ GEI
Mi nisz té rium vagy egyéb nem ze ti vagy szö vet sé gi ha tó ság,

va la mint re gi o ná lis és he lyi szer ve ik: –
Nem ze ti vagy szö vet sé gi iro da/hi va tal: –
Re gi o ná lis vagy he lyi ha tó ság: –
Re gi o ná lis vagy he lyi iro da/hi va tal: –
Köz jo gi szer ve zet: –
Euró pai in téz mény/ha tó ság vagy nem zet kö zi szer ve zet: –
Egyéb (ne vez ze meg): ön kor mány zat tár sa sá ga
Ál ta lá nos köz szol gál ta tá sok: X
Vé de lem: –
Köz rend és biz ton ság: –
Kör nye zet vé de lem: X
Gaz da sá gi és pénz ügyek: –
Egész ség ügy: –
La kás szol gál ta tás és kö zös sé gi rek re á ció: –
Szo ciá lis vé de lem: –
Sza bad idõ, kul túr a és val lás: –
Ok ta tás: –
Egyéb (ne vez ze meg): –

Az aján lat ké rõ más aján lat ké rõk ne vé ben foly tat ja a köz be -
szer zé si el já rást?

Igen: –
Nem: X
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II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS

II.1.1) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés
Hul la dék gyûj tõ zsák be szer zé se.

II.1.2) A szer zõ dés tí pu sa, va la mint a tel je sí tés he lye
[Csak egy ka te gó ri át vá lasszon – áru be szer zés vagy szol gál -

ta tás –, ame lyik leg in kább meg fe lel a szer zõ dés vagy a köz be -
szer zés(ei) tár gyá nak]

a) Épí té si be ru há zás: –
Ki vi te le zés: –
Ter ve zés és ki vi te le zés: –
Ki vi te le zés, bár mi lyen esz köz zel, mó don, az aján lat ké rõ ál -

tal meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ en: –
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –
b) Áru be szer zés: X
Adás vé tel: X
Lí zing: –
Bér let: –
Rész let vé tel: –
Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: –
A tel je sí tés he lye:
6728 Sze ged, Vá ros gaz da sor 1.
NUTS-kód: HU 333
c) Szol gál ta tás meg ren de lés: –
Szol gál ta tá si ka te gó ria: –
(Az 1–27. szol gál ta tá si ka te gó ri á kat lásd a 2004/18/EK

irány elv II. mel lék le té ben)
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –

II.1.3) A hir det mény a kö vet ke zõk va la me lyi ké re irá nyul
Köz be szer zés meg va ló sí tá sa: X
Di na mi kus be szer zé si rend szer (DBR) lét re ho zá sa: –
Ke ret meg ál la po dás meg kö té se: –

II.1.4) Ke ret meg ál la po dás ra vo nat ko zó in for má ci ók (adott
eset ben)

Ke ret meg ál la po dás több aján lat te võ vel: –
Ke ret meg ál la po dás egy aján lat te võ vel: –
A ter ve zett ke ret meg ál la po dás részt ve võ i nek lét szá ma

 vagy (adott eset ben) ma xi má lis lét szá ma 
A ke ret meg ál la po dás idõ tar ta ma:
Idõ tar tam év(ek)ben:  vagy hó nap(ok)ban: 
In dok lás ar ra az eset re vo nat ko zó an, ha a meg álla po dás idõ -

tar ta ma meg ha lad ja a négy évet: –
A köz be szer zé sek nek a ke ret meg ál la po dás tel jes idõ tar ta má -

ra vo nat ko zó be csült össz ér té ke (csak szá mok kal): –
Be csült ér ték áfa nél kül: –
Pénz nem: – 
Vagy: – és – kö zött
Pénz nem: –
A ke ret meg ál la po dás alap ján meg kö ten dõ szer zõ dé sek ér té -

ke és gya ko ri sá ga (amennyi re le het sé ges): –

II.1.5) A szer zõ dés meg ha tá ro zá sa/tár gya
Sze lek tív és kom posz tál ha tó hul la dék be gyûj té sé re al kal mas

mû anyag hul la dék gyûj tõ zsák adás vé te le.

II.1.6) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy:
25.22.11.00-7
To váb bi tárgy(ak): –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.1.7) A szer zõ dés a köz be szer zé si meg álla po dás (GPA)
ha tá lya alá tar to zik-e?

Igen: X

Nem: –

II.1.8) Ré szek re tör té nõ aján lat té tel (a ré szek re vo nat ko zó
rész le tes in for má ci ók meg adá sá hoz a B. mel lék let bõl szük ség
sze rint több pél dány hasz nál ha tó)

Igen: –

Nem: X

Igen vá lasz ese tén az aján la tok be nyújt ha tók (csak egyet je -
löl jön be):

egy rész re: –

egy vagy több rész re: –

va la mennyi rész re: –

II.1.9) El fo gad ha tók-e vál to za tok (al ter na tív aján la tok)?
Igen: –
Nem: X

II.2) A SZER ZÕ DÉS SZE RIN TI MENNYI SÉG VAGY AL -
KAL MA ZÁ SI KÖR

II.2.1) Tel jes mennyi ség (adott eset ben, va la mennyi részt és
op ci ót be le ért ve)

– sze lek tív („sár ga”): évi 600 000 db + 200%;
– kom poszt („szín te len”): évi 180 000 db + 900%.
A +200% és +900% a tárgy év ben hív ha tó le, a le nem hí vott

mennyi ség nem vi he tõ át a tárgy évet kö ve tõ év re.
Ha is mert, be csült ér ték áfa nél kül (csak szá mok kal): 
Pénz nem: –
Vagy: 31 000 000 és 144 000 000 kö zött
Pénz nem: HUF

II.2.2) Vé te li jog (op ció) (adott eset ben)
Igen: –
Nem: –
Igen vá lasz ese tén a vé te li jog le írá sa: –
Ha is mert, a vé te li jog op ci ók gya kor lá sá nak ter ve zett ide je:
hó nap(ok)ban:  vagy na pok ban: 
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)
Az eset le ges meg hosszab bí tá sok szá ma (ha van ilyen):

 vagy:  és  kö zött
Ha is mert, az áru be szer zés re vagy a szol gál ta tás meg ren de -

lés re irá nyuló is mét lõ dõ jel le gû szer zõ dé sek ese té ben kér jük
fel tün tet ni a to váb bi szer zõ dé sek ter ve zett ide jét: –

hó na pok ban:  vagy na pok ban: 
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)

II.3) A SZER ZÕ DÉS IDÕ TAR TA MA VAGY A BE FE JE -
ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE
Idõ tar tam hó nap(ok)ban:  vagy na pok ban: 
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)
vagy: kez dés 01/08/2006 (nap/hó/év)
be fe je zés / /  (nap/hó/év)

III. SZA KASZ: JO GI, GAZ DA SÁ GI, PÉNZ ÜGYI ÉS
TECH NI KAI IN FOR MÁ CI ÓK

III.1) A SZER ZÕ DÉS RE VO NAT KO ZÓ FEL TÉ TE LEK

III.1.1) A szer zõ dést biz to sí tó mel lék kö te le zett sé gek (adott
eset ben)

Ké se del mes tel je sí tés ese tén 5–20%-os köt bér fi ze té si kö te le -
zett ség a do ku men tá ció sze rint.
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Hi bás tel je sí tés ese tén azon na li cse re, illetve 5–20%-os köt -
bér fi ze té si kö te le zett ség a do ku men tá ció sze rint.

Nem tel je sí tés ese tén 20–30%-os köt bér fi ze té si kö te le zett ség 
a do ku men tá ció sze rint.

III.1.2) Fõ fi nan szí ro zá si és fi ze té si fel té te lek és/vagy hi vat -
ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek re

El adó szál lí tá son ként a meg ren delt mennyi ség el len ér té ké -
rõl ki ál lí tott szám lát a ve võ nek át ad ja, aki azt 8 bank i na pon
be lül el adó szám lá já ra át uta lás sal tel je sí ti. A pénz ügyi ke ret a
költ ség ve tés ben ren del ke zés re ál l, illetve ren del ke zés re fog
áll ni.

III.1.3) A kö zös aján la tot te võ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó
gaz da sá gi tár sa ság, illetve jo gi sze mély (adott eset ben)

Nem szük sé ges ilyen gaz da sá gi tár sa ság lét re ho zá sa.

III.1.4) Vo nat koz nak-e a szer zõ dés tel je sí té sé re egyéb kü -
lön le ges fel té te lek? (adott eset ben)

Igen: –
Nem: X
Ha igen, a kü lön le ges fel té te lek meg ha tá ro zá sa: –

III.2) RÉSZ VÉ TE LI FEL TÉ TE LEK

III.2.1) Az aján lat te võ/a rész vé tel re je lent ke zõ sze mé lyes
hely ze té re vo nat ko zó ada tok (ki zá ró okok), ide ért ve a szak mai
és cég nyil ván tar tá sok ba tör té nõ be jegy zés re vo nat ko zó elõ írá -
so kat is

Az elõ írá sok tel je sí té sé nek iga zo lá sá hoz szük sé ges ada tok és 
a meg kö ve telt iga zo lá si mód:

Az el já rás ban nem le het sem aján lat te võ, sem al vál lal ko zó,
sem a Kbt. 60. § (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott szer ve zet, aki -
nek ese té ben a Kbt. 60. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ki zá -
ró okok fenn áll nak. To váb bá nem le het aján lat te võ vagy a köz -
be szer zés ér té ké nek 10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be
ven ni kí vánt al vál lal ko zó az sem, aki re a Kbt. 62. § (1) be kez -
dés ben fog lal tak vo nat koz nak.

A meg kö ve telt iga zo lá si mód: az aján lat te võ nek és a köz be -
szer zés ér té ké nek 10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni
kí vánt al vál lal ko zó nak és a Kbt. 60. § (4) be kez dé sé ben meg ha -
tá ro zott szer ve zet nek, a Kbt. 63. § (6) be kez dé se sze rint kell
iga zol nia, hogy nem tar to zik a ki zá ró okok ha tá lya alá. To váb bá 
az aján lat te võ nek írás ban nyi lat koz nia kell, hogy a tel je sí tés hez 
nem vesz igény be ki zá ró okok ha tá lya alá esõ al vál lal ko zót.

III.2.2) Gaz da sá gi és pénz ügyi al kal mas ság
Az al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok és a meg kö -

ve telt iga zo lá si mód:
A pénz ügyi, gaz da sá gi al kal mas ság iga zo lá sá ra be adan dó

iga zo lá sok, ame lye ket az aján lat te võ nek kell be nyúj ta nia:
– Az aján lat te võ csa tol ja a szám vi te li jog sza bá lyok sze rin ti

be szá mo ló ját 2003. és 2004. évek re vo nat ko zó an [Kbt.
66. § (1) be kez dés b) pont].

Az al kal mas ság mi ni mum kö ve tel mé nye(i) (adott eset ben):
Pénz ügyi, gaz da sá gi al kal mas sá got ki zá ró té nye zõk, ame -

lyek nél az aján lat te võ nek meg kell fe lel nie:
– A 2003. vagy 2004. évek bár me lyi ké ben az adó zás utá ni

ered mé nye ne ga tív.

III.2.3) Mû sza ki, illetve szak mai al kal mas ság
Az al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok és a meg kö -

ve telt iga zo lá si mód:
Az aján lat te võ nyi lat koz zon ar ról, hogy 2003-ban, 2004-ben

és 2005-ben me lyek vol tak a leg je len tõ sebb szál lí tá sai leg alább 
az el len szol gál ta tás össze ge vagy a ko ráb bi szál lí tás mennyi sé -

gé re uta ló más adat je lö lé se, a tel je sí tés ide je, a szer zõ dést kö tõ
má sik fél meg ne ve zé se ada tok kal [Kbt. 67. § (1) be kez dés
a) pont ja], va la mint nyújt son be egy vagy több iga zo lást a Kbt.
68. § (1) be kez dé se sze rint.

Az al kal mas ság mi ni mum kö ve tel mé nye(i) (adott eset ben):

Mû sza ki al kal mas sá got ki zá ró té nye zõk, ame lyek nél az
aján lat te võ nek meg kell fe lel nie:

Al kal mat lan az aján lat te võ, ha nem tu d a 2003–2005. idõ -
szak ból a be nyúj tott egy vagy több össze ge zett re fe ren cia sze -
rint az aján la ti árat el érõ vagy meg ha la dó tel je sí tést iga zol ni.

III.2.4) Fenn tar tott szer zõ dé sek (adott eset ben)

Igen: –

Nem: X

A szer zõ dés vé dett mû he lyek szá má ra fenn tar tott?: –

A szer zõ dés tel je sí té se vé dett mun ka hely-te rem té si prog ra -
mok ke re té ben tör té nik: –

III.3) SZOL GÁL TA TÁS MEG REN DE LÉS RE IRÁ NYU LÓ
SZER ZÕ DÉ SEK RE VO NAT KO ZÓ KÜ LÖN LE GES FEL -
TÉ TE LEK

III.3.1) A szol gál ta tás tel je sí té se egy bi zo nyos fog lal ko zás -
hoz (kép zett ség hez) van-e köt ve?

Igen: –

Nem: –

Ha igen, a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zés re tör té nõ hi -
vat ko zás: –

III.3.2) A szer ve ze tek nek kö zöl ni ük kell-e a szol gál ta tás tel -
je sí té sé ben sze mé lye sen köz re mû kö dõ sze mé lyek ne vét és kép -
zett sé gét?

Igen: –

Nem: –

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA

IV.1.1) Az el já rás faj tá ja

Nyílt: X

Meg hí vá sos: –

Gyor sí tott meg hí vá sos: –

A gyor sí tott el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa: –

Tár gya lá sos: –

Meg tör tént-e már a rész vé tel re je lent ke zõk ki vá lasz tá sa,
meg je lö lé se?

Igen: –

Nem: –

Igen vá lasz ese tén a ki vá lasz tott rész vé tel re je lent ke zõk ne vét 
és cí mét a VI.3) To váb bi in for má ci ók ro vat ban kell meg ad ni.

Gyor sí tott tár gya lá sos: –

A gyor sí tott el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa: –

Ver seny pár be széd: –

IV.1.2) Az aján lat té tel re vagy rész vé tel re fel hí van dó je lent -
ke zõk lét szá ma vagy ke ret szá ma (meg hí vá sos és tár gya lá sos
el já rás, illetve ver seny pár be széd ese tén)

Lét szám: 

vagy: mi ni mum  és (adott eset ben) ma xi mum 

A je lent ke zõk szá má nak kor lá to zá sá ra vo nat ko zó ob jek tív
szem pon tok: –
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IV.1.3) Az aján lat te võk lét szá má nak csök ken té se a tár gya -
lás vagy a ver seny pár be széd so rán (tár gya lá sos el já rás, ver -
seny pár be széd)

Igény be vet ték-e a több for du lós el já rást annak ér de ké ben,
hogy fo ko za to san csök kent sék a meg vi ta tan dó meg ol dá sok,
illetve a meg tár gya lan dó aján la tok szá mát?

Igen: –
Nem: –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK

IV.2.1) Bí rá la ti szem pon tok (csak a meg fe le lõt je löl je meg)
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: X
vagy:
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat az aláb bi ak

 szerint: –
Az aláb bi ak ban meg adott rész szem pon tok (a rész szem pon -

to kat sú lyo zás sal vagy – ha sú lyo zás ra bi zo nyít ha tó an nincs le -
he tõ ség – csök ke nõ fon tos sá gi sor rend ben kell meg ad ni):  –

A do ku men tá ci ó ban, az aján la ti/rész vé te li fel hí vás ban, az
aján lat té te li fel hí vás ban, illetve az is mer te tõ ben meg ha tá ro zott
szem pon tok: –

IV.2.2) Elekt ro ni kus ár ve rést al kal maz nak-e?
Igen: –
Nem: X
Ha igen, to váb bi in for má ci ók az elekt ro ni kus ár ve rés rõl (ha

szük sé ges)

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám (adott eset ben): –

IV.3.2) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó an ko ráb bi köz zé té -
tel re sor ke rült-e? 

Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén
Elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
Fel hasz ná lói ol da lon köz zé tett hir det mény: –
A hir det mény szá ma a H. L.-be n: 

/S -
/ /  (nap/hó/év) 

Egyéb ko ráb bi köz zé té tel (adott eset ben)
Hir det mény szá ma a H. L.-be n: 

/S -
/ /  (nap/hó/év)

Hir det mény szá ma a H. L.-be n: 
/S -

/ /  (nap/hó/év)

IV.3.3) A do ku men tá ció és egyéb ira tok (a DBR ki vé te lé vel)
vagy is mer te tõk (ver seny pár be széd ese té ben) be szer zé sé nek
fel té te lei

A do ku men tá ció be szer zé sé nek ha tár ide je:
Dá tum: 17/07/2006 (nap/hó/év)
Idõ pont: 9.00 óra
Kell-e fi zet ni a do ku men tá ci ó ért?
Igen: X
Nem:– 
Igen vá lasz ese tén
Ár (szá mok kal): 30 000 + áfa
Pénz nem: HUF

A fi ze tés fel té te lei és mód ja: a do ku men tá ció át vé te le kor
kész pénz ben, vagy át uta lás sal az In ter Eu ró pa Bank 11100403-
 18455058-01000003 szá mú szám lá ra.

IV.3.4) Az aján lat té te li ha tár idõ, illetve a rész vé te li ha tár idõ
Dá tum: 17/07/2006 (nap/hó/év)
Idõ pont: 9.00 óra

IV.3.5) Az aján lat té te li fel hí vás meg kül dé se a ki vá lasz tott
je lent ke zõk ré szé re (ha is mert) (meg hí vá sos és tár gya lá sos el -
já rás, va la mint ver seny pár be széd ese tén)

Dá tum: / /  (nap/hó/év)

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aján la tok,
illetve rész vé te li je lent ke zé sek be nyújt ha tók

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 aján la ti kö tött ség mi ni má lis idõ tar ta ma (nyílt el -
já rás ese tén)

/ / -ig (nap/hó/év)
vagy: hó nap(ok)ban:   vagy nap(ok)ban: 60
(az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá tól szá mít va)

IV.3.8) Az aján la tok fel bon tá sá nak fel té te lei
Dá tum: 17/07/2006 (nap/hó/év)
Idõ pont: 9.00 óra
Hely (adott eset ben): HU–Sze ged, Vá ros gaz da sor 1. fõ épü -

let nagy tár gya ló
Az aján la tok fel bon tá sán je len lét re jo go sult sze mé lyek?

(adott eset ben)
Igen: X
Nem: –
A Kbt. 80. § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott sze mé lyek.

VI. SZA KASZ: KI EGÉ SZÍ TÕ IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A KÖZ BE SZER ZÉS IS MÉT LÕ DÕ JEL LE GÛ-E?
(adott eset ben)
Igen: X
Nem: –
Igen vá lasz ese tén a to váb bi hir det mé nyek köz zé té te lé nek

ter ve zett ide je: 2009. má jus.

VI.2) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL ÉS/VAGY PROG RAM MAL KAP -
CSO LA TOS?
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén kér jük fel tün tet ni a pro jekt(ek) és/vagy

prog ram(ok) ne vét és bár mely egyéb hi vat ko zá si ala pot: –

VI.3) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK (adott eset ben)
1. Az aján lat ké rõ hi ány pót lá si le he tõ sé get nem biz to sí t.
2. Al vál lal ko zók be je len té se a Kbt. 71. § (1) be kez dés

b) pont ja ese tén kö te le zõ, a kö zös aján lat te võk rész le tes együtt -
mû kö dé si szer zõ dés csa to lá sá ra kö te le sek. Az aján lat te võ nyi -
lat koz zon a 70. § (1) be kez dé se és 71. § (3) be kez dé se sze rint.

3. Kö zös aján la tot be nyúj tó aján lat te võk nek meg kell je löl -
ni ük ma guk kö zül azt a vál lal ko zást, ame lyet – nyer tes sé gük
ese tén – a ve ze tõ tár sa ság.

4. Az aján la to kat ol da lan ként szá moz va 1 ere de ti és 2 má so -
la ti for má ban kell be nyúj ta ni, sé rü lés men tes zárt bo rí ték ban
egy be cso ma gol va. A bo rí té kon fe l kell tün tet ni a köz be szer zés
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tár gyá nak meg ne ve zé sét, az aján lat te võ ne vét és szék he lyét,
va la mint sze re pel nie kell raj ta az „Aján lat, ki zá ró lag köz be -
szer zé si el já rás so rán bont ha tó fe l!” meg je lö lés nek.

5. Az aján lat ké rõ az al kal mas ság kör ében a mi nõ sí tett aján -
lat te võk re elõ írt iga zo lá sok nál szi go rúbb kö ve tel ményt ír elõ az 
aján lat te võk ré szé re.

6. Az ered mény hir de tés idõ pont ja: 24/07/2006, 13.00 óra,
he lye: HU–Sze ged, Vá ros gaz da sor 1., fõ épü let nagy tár gya ló.

7. A szer zõ dés kö tés idõ pont ja: 01/08/2006, 10.00 óra.
8. A do ku men tá ció meg vá sár lá sa az el já rás ban va ló rész vé -

tel fel té te le.

VI.4) JOG OR VOS LA TI EL JÁ RÁS
VI.4.1) A jog or vos la ti el já rást le bo nyo lí tó szerv
Hi va ta los név: Köz be szer zé sek Ta ná csa 
Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság
Pos tai cím: Mar git krt. 85.
Vá ros: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1024
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: +36-1/336-7776
Fax: +36-1/336-7778
E-ma il: kap cso lat@koz be szer ze sek-ta na csa.hu
In ter net cím (URL): www.koz be szer zes.hu
A bé kél te té si el já rást le bo nyo lí tó szerv (adott eset ben)
Hi va ta los név: –

Pos tai cím: –
Vá ros: –
Pos tai irá nyí tó szám: –
Or szág: –
Te le fon: –
Fax: –
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

VI.4.2) Jog or vos la ti ké rel mek be nyúj tá sa [kér jük ki töl te ni a 
VI.4.2) ro va tot vagy szük ség ese tén a VI.4.3) ro va tot]

A jog or vos la ti ké re lem be nyúj tá sá nak ha tár ide jé re vo nat ko -
zó pon tos in for má ció: –

VI.4.3) A jog or vos la ti ké rel mek be nyúj tá sá ra vo nat ko zó in -
for má ci ók a kö vet ke zõ szerv tõl sze rez he tõ be

Hi va ta los név: –
Pos tai cím: –
Vá ros: –
Pos tai irá nyí tó szám: –
Or szág: –
Te le fon: –
Fax: –
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

VI.5) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
19/05/2006 (nap/hó/év)

24268 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2006. V. 31.) 62. szám



Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására

Tartalékgazdálkodási Kht.
részvételi felhívása gyorsított meghívásos

eljárás megindítására
(11931/2006)

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PONT(OK)
Hi va ta los név: Tar ta lék gaz dál ko dá si Kht.
Pos tai cím: Vám ház krt. 2.
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1053
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: Ru bi csek Sán dor ve zér igaz ga tó
Te le fon: +36-1/318-2899
Fax: +36-1/318-6025
E-ma il: tig@al ba.hu
In ter net cím(ek) (adott eset ben)
Az aján lat ké rõ ál ta lá nos cí me (URL): www.tig.hu
A fel hasz ná lói ol dal cí me (URL): –

TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN
SZE REZ HE TÕK BE
Azo nos a fent em lí tett kap cso lat tar tá si pont tal/pon tok kal: –
Ha at tól el té rõ, kér jük tölt se ki az A. I) mel lék le tet: X

A DO KU MEN TÁ CIÓ ÉS A TO VÁB BI IRA TOK A KÖ -
VET KE ZÕ CÍ MEN SZE REZ HE TÕK BE (a ver seny pár be -
széd re és a di na mi kus be szer zé si rend szer re vo nat ko zók is) 
Azo nos a fent em lí tett kap cso lat tar tá si pont tal/pon tok kal: –
Ha at tól el té rõ, kér jük tölt se ki az A. II) mel lék le tet: X

AZ AJÁN LA TO KAT VAGY A RÉSZ VÉ TE LI JE LENT KE -
ZÉ SE KET A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL BE NYÚJ TA NI
Azo nos a fent em lí tett kap cso lat tar tá si pont tal/pon tok kal: –
Ha at tól el té rõ, kér jük tölt se ki az A. III) mel lék le tet: X

I.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ TÍ PU SA ÉS FÕ TE VÉ KENY -
SÉ GE VAGY TE VÉ KENY SÉ GEI
Mi nisz té ri um vagy egyéb nem ze ti vagy szö vet sé gi ha tó ság,

va la mint re gi o ná lis és he lyi szer ve ik: –
Nem ze ti vagy szö vet sé gi iro da/hi va tal: –
Re gi o ná lis vagy he lyi ha tó ság: –
Re gi o ná lis vagy he lyi iro da/hi va tal: –
Köz jo gi szer ve zet: –
Eu ró pai in téz mény/ha tó ság vagy nem zet kö zi szer ve zet: –
Egyéb (ne vez ze meg): gaz da sá gi tár sa ság
Ál ta lá nos köz szol gál ta tá sok: –
Vé de lem: –
Köz rend és biz ton ság: –
Kör nye zet vé de lem: –
Gaz da sá gi és pénz ügyek: –
Egész ség ügy: –
La kás szol gál ta tás és kö zös sé gi rek re á ció: –
Szo ci á lis vé de lem: –
Sza bad idõ, kul tú ra és val lás: –
Ok ta tás: –
Egyéb (ne vez ze meg): kht.

Az aján lat ké rõ más aján lat ké rõk ne vé ben foly tat ja a köz be -
szer zé si el já rást?

Igen: –
Nem: X

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS
II.1.1) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt elne vezés 

Fõ vál lal ko zá si szer zõ dés
II.1.2) A szer zõ dés kö tés tí pu sa és a tel je sí tés he lye
[Csak egy ka te gó ri át vá lasszon – áru be szer zés vagy szol gál -

ta tás –, ame lyik a leg in kább meg fe lel a szer zõ dés vagy a köz be -
szer zés(ei) tár gyá nak]

a) Épí té si be ru há zás: X

Ki vi te le zés: –

Ter ve zés és ki vi te le zés: X

Ki vi te le zés, bár mi lyen esz köz zel, mó don, az aján lat ké rõ ál -
tal meg ha tá ro zott  kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ en: –

A tel je sí tés he lye: Vaj ta
NUTS-kód: HU1
b) Áru be szer zés: –
Adás vé tel: –
Lí zing: –
Bér let: –
Rész letvé tel: –
Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: –
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –
c) Szol gál ta tás meg ren de lés: –
Szol gál ta tá si ka te gó ria: –
(Az 1–27. szol gál ta tá si ka te gó ri á kat lásd a 2004/18/EK

irány elv II. mel lék le té ben)
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –

II.1.3) A hir det mény a kö vet ke zõk va la me lyi ké re irá nyul
Köz be szer zés meg va ló sí tá sa: X
Di na mi kus be szer zé si rend szer (DBR) lét re ho zá sa: –
Ke ret meg ál la po dás meg kö té se: –

II.1.4) A ke ret meg ál la po dás ra vo nat ko zó in for má ci ók
(adott eset ben)

Ke ret meg ál la po dás több aján lat te võ vel: –
Ke ret meg ál la po dás egy aján lat te võ vel: –
A ter ve zett ke ret meg ál la po dás részt ve võ i nek lét szá ma:

 vagy (adott eset ben) ma xi má lis lét szá ma: 
A ke ret meg ál la po dás idõ tar ta ma:
Idõ tar tam év(ek)ben:  vagy hó nap(ok)ban: 
In dok lás ar ra az eset re vo nat ko zó an, ha a meg ál la po dás idõ -

tar ta ma meg ha lad ja a négy évet: –
A köz be szer zé sek nek a ke ret meg ál la po dás tel jes idõ tar ta má ra

vo nat ko zó be csült össz ér té ke (csak szá mok kal): 
Be csült ér ték áfa nél kül: –
Pénz nem: –
Vagy: – és – kö zött
Pénz nem: –
A ke ret meg ál la po dás alap ján meg kö ten dõ szer zõ dé sek ér éke 

és gya ko ri sá ga (amennyi re le het sé ges): –
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II.1.5) A szer zõ dés meg ha tá ro zá sa/tár gya
Fõ vál lal ko zá si szer zõ dés a Tar ta lék gaz dál ko dá si Köz hasz nú

Tár sa ság vaj tai te le pén lé võ 4 db, egyen ként 2000 m3 föld ta ka -
rá sos acél tar tály át ala kí tá sá ra és a fe lü let ke ze lé si mun kák el -
vég zé sé re oly mó don, hogy az ipa ri al ko hol (bio-et ha nol) tá ro -
lá sá ra al kal mas le gyen. A rend szer egyéb ele me i nek sze re lé si
és te le pí té si mun kái, ame lyek ma gá ban fog lal ják a tar tá lyok gé -
pé sze ti, mû sze re zett sé gi, il let ve egyéb épí té sze ti munkákat.

Op ci o ná li san a te le pen ta lál ha tó vas úti töl tõ-le fej tõ al kal -
mas sá té te le al ko hol (bio-et ha nol) ki- és be tá ro lá sá ra. A Tar ta -
lék gaz dál ko dá si Kht. a szer zõ dés kö tést kö ve tõ en 4 tar tály ki vi -
te li ter ve i nek el ké szí té sét és ki vi te le zé sét kö te les meg ren del ni.
A ki vi te le zett tar tá lyok, ter vek sze rin ti tar tály cso por tok kö zöt ti
kap cso la tot biz to sí ta ni kell. Az át adott tar tá lyok for gal mát a ké -
szü lõ tar tá lyok ki vi te le zé si mun ká la tai ne be fo lyá sol ják.

II.1.6) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó sze det
Fõ tárgy: 
45.00.00.00-7
Ki egé szí tõ tárgy(ak): 
45.21.30.00-3
74.23.21.00-5
74.23.22.00-6
74.84.00.00-9
Ki egé szí tõ szó sze det (adott eset ben): –

II.1.7) A szer zõ dés a köz be szer zé si meg ál la po dás (GPA)
ha tá lya alá tar to zik-e?

Igen: X
Nem: –

II.1.8) Ré szek re tör té nõ aján lat té tel (a ré szek re vo nat ko zó
rész le tes in for má ci ók meg adá sá hoz a B. mel lék let bõl szük ség
sze rint több pél dány hasz nál ha tó)

Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén az aján la tok be nyújt ha tók (csak egy ro va -

tot je löl jön meg): –
egy rész re: –
egy vagy több rész re: –
va la mennyi rész re: –

II.1.9) El fo gad ha tók-e vál to za tok (al ter na tív aján la tok)?
Igen: –
Nem: X

II.2) A SZER ZÕ DÉS SZE RIN TI MENNYI SÉG VAGY AL -
KAL MA ZÁ SI KÖR

II.2.1) Tel jes mennyi ség (adott eset ben, va la mennyi részt és
op ci ót be le ért ve)

1. 4 db, egyen ként egy aránt 2000 m3-es tá ro ló tar tály bel sõ
fel üle té nek ke ze lé se oly mó don, hogy al ko hol tá ro lás ra (bio-
et ha nol) alkal mas sá vál jon.

2. A rend szer egyéb ele me i nek sze re lé si, te le pí té si mun kái,
a do ku men tá ci ó ban rész le te zet tek sze rint.

3. Op ci o ná lis aján lat a te le pen ta lál ha tó vas úti töl tõ-le fej tõ
al kal mas sá té te le al ko hol (bio-et ha nol) ki- és be tá ro lá sá ra.

4. A ki vi te le zést meg ala po zó ki vi te li ter vek el ké szí té se, a
szük sé ges en ge dé lyek be szer zé se.

Ha is mert, be csült ér ték áfa nél kül (csak szá mok kal): 
Pénz nem: –
vagy: – és – kö zött
Pénz nem: –

II.2.2) Vé te li jog (op ció) (adott eset ben)
Igen: –
Nem: –
Igen vá lasz ese tén a vé te li jog le írá sa: –
Ha is mert, a vé te li jog op ci ók gya kor lá sá nak ter ve zett ide je:
hó nap(ok)ban:  vagy na pok ban:  
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)

Az eset le ges meg hosszab bí tá sok szá ma (ha van ilyen):
 vagy  és  kö zött

Ha is mert, az áru be szer zés re vagy szol gál ta tás meg ren de lés -
re irá nyu ló is mét lõ dõ jel le gû szer zõ dé sek ese té ben kér jük fel -
tün tet ni a to váb bi szer zõ dé sek ter ve zett ide jét:

hó nap(ok)ban:  vagy na pok ban: 
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)

II.3) A SZER ZÕ DÉS IDÕ TAR TA MA VAGY A BE FE JE -
ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE

Idõ tar tam hó nap(ok)ban 12 vagy na pok ban 
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)
vagy: kez dés / /  (nap/hó/év)
be fe je zés / /  (nap/hó/év)

III. SZA KASZ: JO GI, GAZ DA SÁ GI, PÉNZ ÜGYI ÉS
TECH NI KAI IN FOR MÁ CI ÓK

III.1) A SZER ZÕ DÉS RE VO NAT KO ZÓ FEL TÉ TE LEK

III.1.1) A szer zõ dést biz to sí tó mel lék kö te le zett sé gek (adott
eset ben)

– Ké se del mi köt bér: a ké se de lem idõ sza ká ra szá mí tott, a
vál la lá si ár na pi 0,2%-a, ma xi mum 15%.

– 50 na pos ké se del men túl meg ren de lõ jo go sult a szer zõ -
dés tõl el áll ni és a vál lal ko zó tól meg hi ú su lá si köt bért kö -
ve tel ni.

– Meg hi ú su lá si köt bér: a vál lal ko zói díj 20%-a, mely
összeg re a nyer tes aján lat te võ nek bank ga ran ci át kell nyit -
nia a szer zõ dés kö tés idõ pont já ig. A bank ga ran cia le já ra -
tá nak idõ pont ja a be ru há zás mû sza ki át adás-át vé te lé nek
idõ pont ja.

– Jó tel je sí té si ga ran cia: a vál la lá si díj net tó ér té ké nek 5%-át 
az aján lat ké rõ vissza tart ja az egy éves ga ran ci á lis idõ le -
jár tá ig.

III.1.2) Fõ fi nan szí ro zá si és fi ze té si fel té te lek és/vagy hi vat -
ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek re

– Az aján lat ké rõ elõ le get nem fi zet.

– Aján lat ké rõ a szer zõ dés el len ér té két az aján la ti do ku men -
tá ci ó ban rög zí tett fel té te lek kel, iga zolt szám la alap ján
30 na pon be lül, át uta lás sal egyen lí ti ki.

– Rész fi ze tés re le he tõ ség van egy-egy tar tály tel jes, hi ány -
men tes át adás-át vé te lé nek nap ján, a tel je sí tés iga zo lá sa
alap ján rész szám la ki ál lít ha tó.

III.1.3) A kö zös aján la tot te võ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó
gaz da sá gi tár sa ság, il let ve jo gi sze mély (adott eset ben)

Nem kö ve tel mény.

III.1.4) Vo nat koz nak-e a szer zõ dés tel je sí té sé re egyéb kü -
lön le ges fel té te lek? (adott eset ben)

Igen: –
Nem: X
Ha igen, a kü lön le ges fel té te lek meg ha tá ro zá sa: –
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III.2) RÉSZ VÉ TE LI FEL TÉ TE LEK

III.2.1) Az aján lat te võ/rész vé tel re je lent ke zõ sze mé lyes
hely ze té re vo nat ko zó ada tok (ki zá ró okok), ide ért ve a szak mai
vagy cég nyil ván tar tás ba tör té nõ be jegy zés re vo nat ko zó elõ írá -
so kat is

Az elõ írá sok tel je sí té sé nek iga zo lá sá hoz szük sé ges ada tok és 
a meg kö ve telt iga zo lá si mód: 

El já rás ban nem le het rész vé tel re je lent ke zõ vagy al vál lal ko -
zó, aki vel szem ben 60. § (1) be kez dés a)–h) pont ja i ban, a Kbt.
60. § (4) be kez dés, il let ve a Kbt. 61. § (1) be kez dés d) pont já -
ban fog lal tak fenn áll nak.

Az el já rás ban nem le het rész vé tel re je lent ke zõ vagy 10%
mér ték fö lött igény be ve en dõ al vál lal ko zó, aki a 61. § (1) be -
kez dés a)–c) pont jai, és a 62. § (1) be kez dés a)–b) pont sze rin ti
ki zá ró okok fenn áll nak. Fen ti ek iga zo lá sa a rész vé te li do ku -
men tá ció sze rin ti nyi lat ko za tok kal.

III.2.2) Gaz da sá gi és pénz ügyi al kal mas ság

Az al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok és a meg kö -
ve telt iga zo lá si mód:

Rész vé tel re je lent ke zõ és 10% fe let ti al vál lal ko zó csa tol ja:

– a 2004–2005. évek tel jes éves for gal má ra, va la mint a fen ti 
idõ szak köz be szer zés tár gya sze rin ti for gal má ra vo nat ko -
zó nyi lat ko za tát,

– 2003–2004. évi mér le gét,

– az összes szám la ve ze tõ bank já nak nyi lat ko za tát ar ra vo -
nat ko zó an, hogy az utol só hó nap ban a szám la fe de zet len -
sé ge mi att nem volt sor ban ál lá sa.

Az al kal mas ság mi ni mum kö ve tel mé nye(i) (adott eset ben):

Al kal mat lan a rész vé tel re je lent ke zõ, ha aján lat te võ vagy
köz be szer zés ér té ké nek 10%-nál na gyobb mér ték ben tel je sí tés -
be be von ni kí vánt al vál lal ko zó ja:

– ha a rész vé tel re je lent ke zõ és a köz be szer zés ér té ké nek
10%-a fe let ti mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko -
zó já nak együt te sen az elõ zõ 2 évi (2004., 2005.) for gal ma
va la me lyik év ben nem éri el a net tó 400 mil lió Ft-ot,

– ha a rész vé tel re je lent ke zõ és a köz be szer zés ér té ké nek
10%-a fe let ti mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko -
zó já nak együt te sen az elõ zõ 2 évi (2004., 2005.) köz be -
szer zés tár gya sze rin ti for gal ma va la me lyik év ben nem éri 
el a net tó 150 mil lió Ft-ot,

– ha aján lat te võ 2004. évi mér le ge sze rin ti sa ját tõ ké je ki -
sebb, mint a jegy zett tõ ke,

– ha a rész vé te li je lent ke zõ vagy 10% fe let ti al vál lal ko zó já -
nak bár me lyik bank szám lá ján az utol só 12 hó nap ban a
szám la fe de zet len sé ge mi att sor ban ál lás volt.

III.2.3) Mû sza ki, il let ve szak mai al kal mas ság

Az al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok és a meg kö -
ve telt iga zo lá si mód:

A 67. § (1) be kez dés a) pont és 68. § (1) be kez dés a) és
b) pont alap ján 2004. és 2005. évek leg je len tõ sebb, a köz be -
szer zés tár gyát ké pe zõ te le pí té si és át ala kí tá si mun ká i nak is -
mer te té se, va la mint re fe ren cia le vél(ek) csa to lá sa.

Az al kal mas ság mi ni mum kö ve tel mé nye(i) (adott eset ben):

Al kal mat lan a rész vé tel re je lent ke zõ, ha rész vé tel re jelent -
kezõ vagy a köz be szer zés ér té ké nek 10%-nál na gyobb mér ték -
ben tel je sí tés be be von ni kí vánt al vál lal ko zó ja 2004–2005. évek 
va la me lyi ké ben nem ren del ke zik a be szer zés tár gya sze rint leg -
alább egy da rab, 150 mil lió Ft ér té kû re fe ren ci á val.

III.2.4) Fenn tar tott szer zõ dé sek (adott eset ben)
Igen: –
Nem: –
A szer zõ dés vé dett mû he lyek szá má ra fenn tar tott: –
A szer zõ dés tel je sí té se vé dett mun ka hely-te rem té si prog ra -

mok ke re té ben tör té nik: –

III.3) SZOL GÁL TA TÁS MEG REN DE LÉS RE IRÁ NYU LÓ
SZER ZÕ DÉ SEK RE VO NAT KO ZÓ KÜ LÖN LE GES FEL -
TÉ TE LEK
III.3.1) A szol gál ta tás tel je sí té se egy bi zo nyos fog lal ko zás -

hoz (kép zett ség hez) van-e köt ve?
Igen: –
Nem: –
Ha igen, a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zés re tör té nõ hi -

vat ko zás: –
III.3.2) A szer ve ze tek nek kö zöl ni ük kell-e a szol gál ta tás tel -

je sí té sé ben sze mé lye sen köz re mû kö dõ ter mé sze tes sze mé lyek
ne vét és kép zett sé gét?

Igen: –
Nem: –

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA
Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: X
A gyor sí tott el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa: 
A Kbt. 136. § (1) be kez dés alap ján az aján lat ké rõ gyor sí tott

meg hí vá sos köz be szer zé si el já rást al kal maz, te kin tet tel a Föld -
mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um köz igaz ga tá si
ál lam tit ká ra ál tal 2006/03/16-án aján lat ké rõ nek cím zett uta sí tá -
sá ra, mely ben aján lat ké rõ uta sít ja, hogy a tár sa ság vaj tai te lep -
he lyén lé võ 8 mil lió li ter ka pa ci tá sú tar tály par kot in ter ven ci ós
cé lú al ko hol tá ro ló vá ala kít sa át. Az uta sí tás ban meg fo gal ma -
zott ter ve zett tel je sí té si ha tár idõ rend kí vül rö vid idõt biz to sít a
be ru há zás ra. A köz be szer zé si el já rás meg ala po zott elõ ké szí té -
sét kö ve tõ en, az ér ték ha tár ra is te kin tet tel, csak gyor sí tott meg -
hí vá sos köz be szer zé si el já rás foly tat ha tó le, az idõ ben tel je sí tés 
re mé nyé ben.

Tár gya lá sos: –
Meg tör tént-e már a rész vé tel re je lent ke zõk ki vá lasz tá sa,

meg je lö lé se?
Igen: –
Nem: –
Igen vá lasz ese tén a ki vá lasz tott rész vé tel re je lent ke zõk ne vét 

és cí mét a VI.3) To váb bi in for má ci ók ro vat ban kell meg ad ni.
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
A gyor sí tott el já rás al kal ma zá sá nak in dok lá sa: –
Ver seny pár be széd: –

IV.1.2) Az aján lat té tel re vagy rész vé tel re fel hí van dó je lent -
ke zõk lét szá ma vagy ke ret szá ma (meg hí vá sos és tár gya lá sos
el já rás ese tén)

Lét szám: 5
vagy: mi ni mum  és (adott eset ben) ma xi mum 
A je lent ke zõk szá má nak kor lá to zá sá ra vo nat ko zó ob jek tív

szem pon tok: 
A ren del ke zés re ál ló rend kí vül rö vid el já rá si idõ szak ra te kin -

tet tel, az ér té ke len dõ, vár ha tó an nagy mû sza ki, il let ve szak mai
aján la tok ala pos ér té kel he tõ sé ge ér de ké ben, a re fe ren ci ák össz -
ér té ke alap ján, a köz be szer zés tár gyá ra te kin tet tel a leg ta pasz -
tal tabb 5 je lent ke zõ ke rül ki vá lasz tás ra.
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IV.1.3) Az aján lat te võk lét szá má nak csök ken té se a tár gya -
lás vagy a ver seny pár be széd so rán (tár gya lá sos el já rás, ver -
seny pár be széd)

Igény be vet ték-e a több for du lós el já rást an nak ér de ké ben,
hogy fo ko za to san csök kent sék a meg vi ta tan dó meg ol dá sok, il -
let ve a meg tár gya lan dó ajánlatok számát?

Igen: –
Nem: –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK

IV.2.1) Bí rá la ti szem pon tok (csak a meg fe le lõt je löl je meg)
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: X
vagy:
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat az aláb bi ak sze rint: –
Az aláb bi ak ban meg adott rész szem pon tok (a rész szem pon to -

kat sú lyo zás sal vagy – ha sú lyo zás ra bi zo nyít ha tó an nincs le he -
tõ ség – csök ke nõ fon tos sá gi sor rend ben kell meg ad ni): –

A do ku men tá ci ó ban, az aján la ti/rész vé te li fel hí vás ban, az
aján lat té te li fel hí vás ban, il let ve az is mer te tõ ben meg ha tá ro zott
szempontok: –

IV.3.2) Elekt ro ni kus ár ve rést al kal maz nak-e?
Igen: –
Nem: X
Ha igen, to váb bi in for má ci ók az elekt ro ni kus ár ve rés tõl (ha

szük sé ges): –

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám (adott eset ben): –

IV.3.2) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó an ko ráb bi köz zé té -
tel re sor került-e?

Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén: 
Elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
Fel hasz ná lói ol da lon köz zé tett hir det mény: –
Hir det mény szá ma a H. L.-ben: 

/S -
/ /  (nap/hó/év)

Egyéb ko ráb bi köz zé té tel (adott eset ben): –
Hir det mény szá ma a H. L.-ben: 

/S -
/ /  (nap/hó/év)

Hir det mény szá ma a H. L.-ben: 
/S -

/ / (nap/hó/év)
Fel hasz ná lói ol da lon köz zé tett hir det mény: –

IV.3.3) A do ku men tá ció és egyéb ira tok (a DBR ki vé te lé vel)
vagy is mer te tõk (ver seny pár be széd ese té ben) be szer zé sé nek
feltételei

A do ku men tá ció be szer zé sé nek ha tár ide je: 
Dá tum: / /  (nap/hó/év)
Idõ pont: –

Kell-e fi zet ni a do ku men tá ci ó kért?
Igen: –
Nem: –
Igen vá lasz ese tén:
Ár (csak szá mok kal): –
Pénz nem: –
A fi ze tés fel té te lei és mód ja: –

IV.3.4) Az aján lat té te li ha tár idõ, il let ve a rész vé te li ha tár idõ
Dá tum: 06/06/2006 (nap/hó/év)
Idõ pont: 10.00 óra

IV.3.5) Az aján lat té te li fel hí vás meg kül dé se a ki vá lasz tott
je lent ke zõk ré szé re (ha is mert) (meg hí vá sos és tár gya lá sos el -
já rás, va la mint ver seny pár be széd ese tén)

Dá tum: 13/06/2006 (nap/hó/év)

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aján la tok, il let -
ve a rész vé te li je lent ke zé sek be nyújt ha tók

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 aján la ti kö tött ség mi ni má lis idõ tar ta ma (nyílt el -
já rás ese tén)

/ / -ig (nap/hó/év)
vagy hó nap(ok)ban:  és/vagy na pok ban:  
(az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá tól szá mít va)

IV.3.8) Az aján la tok fel bon tá sá nak fel té te lei
Dá tum: 27/06/2006 (nap/hó/év)
Idõ pont: 10.00 óra
Hely (adott eset ben): Ma gyar or szág 1117 Bu da pest, Bu da fo -

ki út 79.
Az aján la tok fel bon tá sá nál je len lét re jo go sult sze mé lyek?

(adott eset ben)
Igen: X
Nem: –
Az aján la tok fel bon tá sá nál az aján lat ké rõ, az aján lat te võk,

va la mint az ál ta luk meg hí vott sze mé lyek lehetnek jelen.

VI. SZA KASZ: KI EGÉ SZÍ TÕ IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A KÖZ BE SZER ZÉS IS MÉT LÕ DÕ JEL LE GÛ-E?
(adott eset ben)
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén a to váb bi hir det mé nyek köz zé té te lé nek

ter ve zett ideje: –
 VI.2) A SZER ZÕ DÉS EU ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -

ZOTT PRO JEKT TEL ÉS/VAGY PROG RAM MAL KAP -
CSO LA TOS?
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén kér jük fel tün tet ni a pro jekt(ek) és/vagy

prog ram(ok) ne vét és bár mely egyéb hasz nál ha tó hi vat ko zá si
ala pot: –

VI.3) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK (adott eset ben)
1) Aján lat ké rõ a hi ány pót lás le he tõ sé gét tel jes kör ben biz to -

sít ja.
2) A je lent ke zé si sza kasz ered mény hir de tés ter ve zett idõ -

pont ja: 2006/06/13.
3) Aján lat ké rõ rész vé te li do ku men tá ci ót biz to sít. A rész vé -

te li do ku men tá ció meg vá sár lá sa az el já rá son tör té nõ in du lás
fel té te le. A rész vé te li do ku men tá ció 40 000 Ft + 20% áfa
összeg 14100103-42252749-01000004 szá mú bank szám lá ra
tör té nõ át uta lás, vagy az RBH Con sul ting, Ma gyar or szág 1117
Bu da pest, bu da fo ki út 79., VI. eme let 606. iro dá já ban kész -
pénz ben tör té nõ be fi ze tés el le né ben ve he tõ át, a fen ti cí men,
mun ka na po kon 10.00–15.00 óra kö zött. A rész vé te li do ku men -
tá ció be szer zé sé nek ha tár ide je: 2006/06/06., 10.00 óráig.
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4) Az aján lat té te li fel hí vás meg kül dé sé nek ter ve zett idõ -
pont ja: 2006/06/13. Az aján la ti fel hí vás köz vet le nül ke rül meg -
kül dés re az aján lat té tel re ki vá lasz tott jelentkezõknek.

5) Az aján lat ké rõ ered mény hir de tés kor a má so dik leg ked -
ve zõbb nek mi nõ sí tett aján lat te võt is meg ha tá roz za. Aján lat ké -
rõ az el já rás nyer te sé vel, an nak vissza lé pé se ese tén a má so dik
leg ked ve zõbb nek minõsített ajánlattevõvel köt szerzõdést.

6) Je lent ke zõ ab ban az eset ben, ha el nem bí rált cég mó do sí -
tás van fo lya mat ban, csa tol ja a vál to zás be je len té si ké re lem
ere de ti vagy köz jegy zõ vel hi te le sí tett másolati példányát.

7) Je lent ke zõ csa tol ja be az aján la tot alá író, cég jegy zés re jo -
go sult sze mély alá írá si cím pél dány má so la ti pél dá nyát. Ér vény -
te len az aján lat, ha azt nem az ar ra jo go sult sze mély ír ja alá.

8) Je lent ke zõ nek az aján la tá ban nyi lat koz nia kell a Kbt.
70. § (1) be kez dé sé ben fog lal tak ra vonatkozóan.

9) Je lent ke zõ nek nyi lat koz nia kell a Kbt. 105. § (1) be kez -
dés a)–b) pont ja i ra, va la mint (3) be kez dé sé re vonatkozóan.

10) A je lent ke zés, il let ve az aján lat té tel re ki vá lasz tott je lent -
ke zõk ese té ben az aján la tok össze ál lí tá sá val és be nyúj tá sá val
kap cso lat ban fel me rü lõ összes költség a jelentkezõt terheli.

11) A je lent ke zé se ket cég sze rû en alá ír va és min den ol dalt
szig nál va, zárt bo rí ték ban, a bo rí té kon „Je lent ke zés a Tar ta lék -
gaz dál ko dá si Köz hasz nú Tár sa ság vaj tai te le pén föld ta ka rá sos
acél tar tá lyok át ala kí tá sa és a fe lü let ke ze lé si mun kák elvég -
zése” meg je lö lés sel, 3 példányban (1 eredeti, 2 másolat) kell
benyújtani.

12) Az 1/2004. (I. 9.) FMM ren de let ben meg ha tá ro zot tak fi -
gye lem be vé te lé vel a ren de let (1) és (2) be kez dé se sze rin ti, a
köz be szer zé si el já rá sok hoz kap cso ló dó, a mun ka vál la lók vé del -
mé re és a mun ka fel té te lek re vo nat ko zó tá jé koz ta tás az aláb bi fel -
ügye le tek tõl sze rez he tõk be:

– az Or szá gos Mun ka biz ton sá gi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye -
lõ ség (OMMF) te rü le ti leg il le té kes szerve;

– a Ma gyar Bá nyá sza ti Hi va tal (MHB) te rü le ti leg il le té kes
szerve;

– az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat
(ÁNTSZ) il le té kes vá ro si intézete.

13) Aján lat ké rõ a mun ká hoz, az aján la ti fel hí vás ki egé szí té -
se ként mû sza ki ten der ter vet ké szít. A ki vi te li ter vek el ké szí té se 
– el ké szít te té se – a nyer tes aján lat te võ fel ada ta. A ten der ter vet
a Pan non Mér nö ki Iro da Kft., 8900 Za la eger szeg, Rá kó czi Fe -
renc út  9. ké szí ti. Fel hív juk a fi gyel met, hogy a ki vi te li ter ve ket 
a Kbt. 60. § alap ján a fen ti ter ve zõ cég gel a nyer tes aján lat te võ
nem ké szít tet he ti.

14) A je len fel hí vás ban nem sza bá lyo zott kér dé sek vo nat -
ko zá sá ban a Kbt. elõ írá sai sze rint kell el jár ni.

15) Je lent ke zõ csa tol ja nyi lat ko za tát az összes bank szám lá -
já ra vo nat ko zó an, mely ben meg je lö li: szám la ve ze tõ bank ne -
vét, bank szám la szá mát.

16) Aján lat ké rõ a je lent ke zés fel té te le it a mi nõ sí tett aján lat -
te võk al kal mas sá gá nak fel té te le i nél szi go rúb ban ha tá roz ta
meg.

17) A Kbt. 136. § (3) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg fe le lõ -
en: „A gyor sí tott el já rás ban a rész vé tel re je lent ke zõ nek nyi lat -
koz nia kell ar ról, hogy nem tar to zik a ki zá ró okok ha tá lya alá,
és a 60. § (1) be kez dé sé nek e) pont ja, il le tõ leg a 61. § (2) be kez -
dé se sze rin ti köz tar to zá sok hi á nyá val, va la mint a 60. § (1) be -
kez dé sé nek g)–h) pont já val kap cso la tos ha tó sá gi iga zo lá so kat
leg ké sõbb a Kbt. 117. § (1) be kez dé se sze rint ered mény hir de -
tés tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül kell csa tol nia”.

18) A ke ret szá mon (5) fe lü li ér vé nyes je lent ke zés ese tén az
aján lat té tel re fel kér ni kí vánt je lent ke zõk ki vá lasz tá sá nak mód -
ja: a be csa tolt, a be szer zés tár gyá ra vo nat ko zó, re fe ren cia le vél -
lel iga zolt re fe ren ci ák össz ér té ke alap ján a leg ma ga sabb össze -
sí tett re fe ren cia ér té ket igazoló öt jelentkezõ kerül kiválasz -
tásra.

VI.4) JOG OR VOS LA TI EL JÁ RÁS
VI.4.1) A jog or vos la ti el já rást le bo nyo lí tó szerv
Hi va ta los név: Köz be szer zé sek Ta ná csa 
Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság
Pos tai cím: Mar git krt. 85.
Vá ros: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1024
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: +36-1/336-7776
Fax: +36-1/336-7778
E-ma il: don to bi zott sag@chel lo.hu
In ter net cím (URL): www.koz be sze re zes.hu
A bé kél te té si el já rást le bo nyo lí tó szerv (adott eset ben)
Hi va ta los név: –
Pos tai cím: –
Vá ros: –
Pos tai irá nyí tó szám: –
Or szág: –
Te le fon: –
Fax: –
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

VI.4.2) Jog or vos la ti ké rel mek be nyúj tá sa [kér jük ki töl te ni a 
VI.4.2) ro va tot vagy szük ség ese tén a VI.4.3) ro va tot]

A jog or vos la ti ké re lem be nyúj tá sá nak ha tár ide jé re vo nat ko -
zó pon tos információ: –

VI.4.3) A jog or vos la ti ké rel mek be nyúj tá sá ra vo nat ko zó in -
for má ci ók a kö vet ke zõ szerv tõl szerezhetõ be

Hi va ta los név: Köz be szer zé sek Ta ná csa 
Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság
Pos tai cím: Mar git krt. 85.
Vá ros: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1024
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: +36-1/336-7776
Fax: +36-1/336-7778
E-ma il: don to bi zott sag@chel lo.hu
In ter net cím (URL): www.koz be szer zes.hu

VI.5) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
25/05/2006 (nap/hó/év)

A. MEL LÉK LET

TO VÁB BI CÍ MEK ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PONTOK

I) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ ME -
KEN ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PON TO KON SZE REZ -
HE TÕK BE
Hi va ta los név: RBH Con sul ting Kft.
Pos tai cím: Bu da fo ki út 79., VI. eme let
Vá ros/köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1117
Or szág: Ma gyar or szág
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Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: Há mos Ist ván
Te le fon: 06-20-974-3956
Fax: +36-1/209-0116
E-ma il: iha mos@fold-r.hu
In ter net cím (URL): –

II) CÍ MEK ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PON TOK, AHON -
NAN A DO KU MEN TÁ CIÓ ÉS A KI EGÉ SZÍ TÕ IRA TOK
(VER SENY PÁR BE SZÉD RE ÉS A DI NA MI KUS BE -
SZER ZÉ SI REND SZER RE VO NAT KO ZÓK IS) BE SZE -
REZ HE TÕK
Hi va ta los név: RBH Con sul ting Kft.
Pos tai cím: Bu da fo ki út 79., VI. eme let
Vá ros/köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1117
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: Há mos Ist ván

Te le fon: 06-20-974-3956
Fax: +36-1/209-0116
E-ma il: iha mos@fold-r.hu
In ter net cím (URL): –

III) CÍ MEK ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PON TOK, AHO -
VÁ AZ AJÁN LA TO KAT KELL BE NYÚJ TA NI
Hi va ta los név: RBH Con sul ting Kft.
Pos tai cím: Bu da fo ki út 79., VI. eme let
Vá ros/köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1117
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: Há mos Ist ván
Te le fon: 06-20-974-3956
Fax: +36-1/209-0116
E-ma il: iha mos@fold-r.hu
In ter net cím (URL): –
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A Köz be szer zé si Ér te sí tõ ben köz zé te en dõ hir det mé nyek

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

Budapest-Csepel Önkormányzata
Csepeli Egészségügyi Szolgálat

egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása
(12173/2006)

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PONT(OK)
Hi va ta los név: Bu da pest-Cse pel Ön kor mány za ta 
Cse pe li Egész ség ügyi Szol gá lat
Pos tai cím: Áru ház tér 8.
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1212
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: –
Te le fon: 427-5171
Fax: 276-3732
E-ma il: iro da@cse pe lesz.hu
In ter net cí mek (adott eset ben)
Az aján lat ké rõ ál ta lá nos cí me (URL): –
A fel hasz ná lói ol dal cí me (URL): –

TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN
SZE REZ HE TÕK BE
Azo nos a fent em lí tett kap cso lat tar tá si pont tal/pon tok kal: –
Ha at tól el té rõ, kér jük tölt se ki az A. I) mel lék le tet: X

A DO KU MEN TÁ CIÓ A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN SZE REZ -
HE TÕ BE (adott eset ben)
Azo nos a fent em lí tett kap cso lat tar tá si pont tal/pon tok kal: –
Ha at tól el té rõ, kér jük tölt se ki az A. II) mel lék le tet: X

AZ AJÁN LA TO KAT A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL BE -
NYÚJ TA NI
Azo nos a fent em lí tett kap cso lat tar tá si pont tal/pon tok kal: –
Ha at tól el té rõ, kér jük tölt se ki az A. III) mel lék le tet: X

I.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ MÁS AJÁN LAT KÉ RÕ(K) NE -
VÉ BEN FOLY TAT JA LE A KÖZ BE SZER ZÉ SI EL JÁ -
RÁST?
Igen: –
Nem: X

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS

II.1.1) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés
„Ra di o ló gia II.”

II.1.2) A szer zõ dés tí pu sa, va la mint a tel je sí tés he lye
Szol gál ta tás meg ren de lés re irá nyuló szer zõ dés tí pu sa
Szol gál ta tá si ka te gó ria 25

A tel je sí tés he lye: 1212 Bu da pest, Áru ház tér 8.
NUTS-kód: HU101

II.1.3) A szer zõ dés meg ha tá ro zá sa/tár gya
Az aján lat ké rõ ra di o ló gi á já nak tel jes kö rû mû köd te té sé re

(köz re mû kö dõ ként) vo nat ko zó meg bí zá si szer zõ dés. Aján lat te -
võ nek vál lal nia kell a szol gál ta tás nyúj tá sá hoz szük sé ges tár gyi

fel té te lek (tech ni kai esz kö zök, be ren de zé sek, vegy sze rek) fo lya -
ma tos biz to sí tá sát az aján lat ké rõ ál tal bér le ti díj el le né ben ren -
del ke zés re bo csá tott he lyi sé gek ben, az aján lat te võ és rész ben az
aján lat ké rõ tu laj do ná ban/hasz ná la tá ban lé võ be ren de zé sek kel a
min den ko ri szak mai, ha tó sá gi elõ írá sok sze rint aján lat ké rõ mun -
ka vég zés re irá nyuló jog vi szony ban ál ló egész ség ügyi dol go zó i -
nak köz re mû kö dé sé vel, illetve azok eset le ges át vé te lé vel.

II.1.4) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
85.10.00.00-0
To váb bi tárgy(ak): –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.1.5) Ré szek re tör té nõ aján lat té tel (a ré szek re vo nat ko zó
rész le tes in for má ci ók meg adá sá hoz a B. mel lék let bõl szük ség
sze rint több pél dány hasz nál ha tó)

Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén az aján la tok be nyújt ha tók (csak egyet je -

löl jön be):
egy rész re: –
egy vagy több rész re: –
va la mennyi rész re: –

II.1.6) El fo gad ha tók-e vál to za tok (al ter na tív aján la tok)?
Igen: –
Nem: X

II.2) SZER ZÕ DÉS SZE RIN TI MENNYI SÉG

II.2.1) Tel jes mennyi ség vagy ér ték (adott eset ben, va la -
mennyi részt be le ért ve)

Száz ezer ±20% fõ la kos ság ra di o ló gi ai ki szol gá lá sa két mû -
sza kos rend ben, mun ka na po kon 8.00–20.00 óra kö zött az aján -
la ti do ku men tá ci ó ban meg adott rész le te zés sze rint.

A köz re mû kö dõ a szol gál ta tan dó ra di o ló gi ai te vé keny sé get
mell kas- és ál ta lá nos rönt gen fel vé te li és át vi lá gí tá si, mam mog rá -
fi ás, fo gá sza ti (pa no rá ma fel vé tel is), va la mint ál ta lá nos ult ra hang
te rü le te ken kell nyújt sa az in té zet akut és kró ni kus be te gei szá má -
ra, va la mint szük ség ese tén rész vé tel szû ré si prog ra mok ban.

II.2.2) Ha is mert, is mét lõ dõ jel le gû szer zõ dé sek ese té ben
kér jük fel tün tet ni a to váb bi szer zõ dé sek ter ve zett ide jét:

hó na pok ban:  vagy na pok ban: 
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)

II.3) A SZER ZÕ DÉS IDÕ TAR TA MA VAGY A BE FE JE -
ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE
Az idõ tar tam hó nap(ok)ban:  vagy na pok ban: 
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)
vagy: kez dés 2006/09/01 (év/hó/nap)
be fe je zés 2016/08/31 (év/hó/nap)

III. SZA KASZ: JO GI, GAZ DA SÁ GI, PÉNZ ÜGYI ÉS
TECH NI KAI IN FOR MÁ CI ÓK

III.1) A SZER ZÕ DÉS RE VO NAT KO ZÓ FEL TÉ TE LEK

III.1.1) A szer zõ dést biz to sí tó mel lék kö te le zett sé gek (adott
eset ben): –
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III.1.2) Fõ fi nan szí ro zá si és fi ze té si fel té te lek és/vagy hi vat -
ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek re

Ha von ta, az OEP-el szá mo lás alap ján, a je len szer zõ dés ke re -
té ben vég zett szol gál ta tás el len ér té ké nek aján lat ké rõ szám lá já -
ra tör té nõ meg ér ke zé sét kö ve tõ en, a szol gál ta tó ál tal ki ál lí tott
szám la kéz hez vé te lét kö ve tõ 30 na pon be lül, át uta lás sal. Aján -
lat ké rõ a meg adott nál ked ve zõbb fi ze té si fel té te le ket el fo gad.

A nyer tes aján lat te võ nek ha von ta fi ze ten dõ „szol gál ta tá si
díj” = a tel je sí tés ará nyos (rtg.) OEP-fi nan szí ro zás 100 szá za lé -
ka, és az e fe let ti „ki egé szí tõ fi nan szí ro zás” össze ge; rész le te -
sen lásd az aján la ti do ku men tá ci ó ban.

III.1.3) A kö zös aján la tot te võ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó
gaz da sá gi tár sa ság, illetve jo gi sze mély (adott eset ben)

Aján lat ké rõ a nyer tes kö zös aján lat te võk tõl nem kö ve te li
meg a gaz da sá gi tár sa ság lét re ho zá sát, de együt tes aján lat té tel
ese tén a ve ze tõ cé get meg kell je löl ni és a kö zös aján lat te võk -
nek együt tes kö te le zett sé get és egye tem le ges fe le lõs sé get kell
vál lal ni uk.

III.1.4) Vo nat koz nak-e a szer zõ dés tel je sí té sé re egyéb kü -
lön le ges fel té te lek? (adott eset ben)

Igen: –
Nem: X
Ha igen, a kü lön le ges fel té te lek meg ha tá ro zá sa

III.2) RÉSZ VÉ TE LI FEL TÉ TE LEK

III.2.1) Az aján lat te võ sze mé lyes hely ze té re vo nat ko zó ada -
tok (ki zá ró okok), ide ért ve a szak mai és cég nyil ván tar tá sok ba
tör té nõ be jegy zés re vo nat ko zó elõ írá so kat is

Az elõ írá sok tel je sí té sé nek iga zo lá sá hoz szük sé ges ada tok és 
a meg kö ve telt iga zo lá si mód:

A Kbt. 60. § (1) be kez dé se és a 61. § (1) be kez dés a)–d) pont -
jai, va la mint a 62. § (1) be kez dé se sze rint, fi gye lem mel a 60. §
(4) be kez dé sé ben fog lal tak ra.

Iga zo lá si mód: a Kbt. 151. § (3) be kez dé se sze rint.
A cég ki vo nat nem le het ko ráb bi dá tu mú, mint az aján la tá nak

be adást meg elõ zõ 30. nap.

III.2.2) Gaz da sá gi és pénz ügyi al kal mas ság
Az al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok és a meg kö -

ve telt iga zo lá si mód: 
– A Kbt. 66. § (1) be kez dés a) pont já ban elõ írt, az aján lat te -

võ és a köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t meg ha la dó mér -
ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó ja va la mennyi
szám la ve ze tõ pénz in té ze té tõl szár ma zó, az aján la ta be -
adá sát meg elõ zõ 30 nap nál nem ré geb bi nyi lat ko zat be -
nyúj tá sa az aláb bi tar ta lom mal:
– a bank szám la ve ze té sé nek kez de te,
– szám lá ján sor ban ál lás volt-e a 2004-es, 2005-ös évek -

ben, ha igen, mi kor és mi lyen idõ tar tam ban.
– Az aján lat te võ ré szé rõl a Kbt. 66. § (1) be kez dés b) pont -

já ban elõ írt, a szám vi te li jog sza bá lyok sze rin ti be szá mo ló
(mér leg, ered mény ki mu ta tás, ki egé szí tõ mel lék let) be -
nyúj tá sa, a 2002–2004. évek vo nat ko zá sá ban.

– Az aján lat te võ nek a fe le lõs ség biz to sí tá si köt vény hi te les
má so la ti pél dá nyát, vagy a biz to sí tó ál tal ki adott iga zo lás
ere de ti pél dá nyát kell be nyúj ta ni, amely bõl egy ér tel mû en 
meg ál la pít ha tó, hogy a fe le lõs ség biz to sí tás ér vé nyes-e és
meg fe lel-e a meg adott mi ni mum kö ve tel mé nyek nek.

Az al kal mas ság mi ni mum kö ve tel mé nye(i) (adott eset ben): 
– Aján lat te võ nek vagy a köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t

meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó -
já nak egyik szám lá ján sem mu tat koz hat 15 na pot meg ha -
la dó sor ban ál lás a 2004–2005. évek ben,

– Aján lat te võ gaz dál ko dá sa nem le het vesz te sé ges a
2002–2004. évek tel jes idõ sza ká ban (leg alább egy év ben
nye re sé ge le gyen ³ nul lá nál).

– Aján lat te võ nek ren del kez nie kell a te vé keny ség el lá tá sá ra 
vo nat ko zó an leg alább évi 40 mil lió Ft és kár ese mény ként
leg alább 4 mil lió Ft biz to sí tá si összeg re és évi négy kár -
ese mény re ki ter je dõ fe le lõs ség biz to sí tás sal.

III.2.3) Mû sza ki, illetve szak mai al kal mas ság
Az al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok és a meg kö -

ve telt iga zo lá si mód: 
– Az aján lat te võ nek a Kbt. 67. § (3) be kez dés b) pont já ban

elõ írt, az aján lat te võ, il le tõ leg ve ze tõ tiszt ség vi se lõi vég -
zett sé gé nek és kép zett sé gé nek is mer te té se, és kü lö nö sen
azon sze mé lyek vég zett sé gé nek és kép zett sé gé nek is mer -
te té sé vel, akik a szol gál ta tás tel je sí té sé ért fe le lõ sek.

– Az aján lat te võ nek és a köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t
meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó -
já nak a Kbt. 67. § (3) be kez dés d) pont já ban elõ írt, azok -
nak a szak em be rek nek (szer ve ze tek nek), il le tõ leg ve ze -
tõk nek a meg ne ve zé se, kép zett sé gük is mer te té se, aki ket
be kí ván von ni a tel je sí tés be.

Az al kal mas ság mi ni mum kö ve tel mé nye(i) (adott eset ben): 
– Aján lat te võ a je len el já rás ba be vo nan dó or vos szak mai ve -

ze tõ jé nek ren del kez nie kell or vo si dip lo má val, ra di o ló gi -
ai szak vizs gá val, en nek meg szer zé sét kö ve tõ en leg alább
négy éves szak mai és leg alább há rom évi (ra di o ló gi ai rész -
leg, osz tály) ve ze tõi gya kor lat tal.

– A tel je sí tés el lá tá sá hoz aján lat te võ nek vagy a köz be szer -
zés ér té ké nek 10%-á t meg ha la dó an igény be ven ni kí vánt
al vál lal ko zó já nak biz to sí ta ni kell a 60/2003. (X. 20.)
ESzCsM ren de let ben elõ írt sze mé lyi fel té te le ket.

III.2.4) Fenn tar tott szer zõ dé sek
A szer zõ dés vé dett mû he lyek szá má ra fenn tar tott?
Igen: –
Nem: X

III.3) KÜ LÖN LE GES FEL TÉ TE LEK

III.3.1) A szol gál ta tás tel je sí té se egy bi zo nyos fog lal ko zás -
hoz (kép zett ség hez) van-e köt ve?

Igen: X
Nem: –
Ha igen, a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zés re tör té nõ hi -

vat ko zás
A 60/2003. (X. 20.) ESzCsM ren de let.

III.3.2) A szer ve ze tek nek kö zöl ni ük kell-e a szol gál ta tás tel -
je sí té sé ben sze mé lye sen köz re mû kö dõ ter mé sze tes sze mé lyek
ne vét és kép zett sé gét?

Igen: X
Nem: –

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS TÍ PU SA

IV.1.1) Az el já rás tí pu sa
Tár gya lá sos: X
Tár gya lás nél kü li: –

IV.1.2) Az aján lat ké rõ a köz be szer zé si tör vény me lyik fe je -
ze te sze rint jár el?

IV. fe je zet: X
V. fe je zet: –
VI. fe je zet: –
VII. fe je zet: –
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IV.1.3) Meg je lö li-e az aján lat ké rõ azo kat, aki ket aján lat té -
tel re fe l kí ván hív ni?

Nem: X
Igen: –
(Ha igen, a rész le tes in for má ci ó kat a Ki egé szí tõ in for má ci ók

kö ré ben kell meg ad ni)

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK

IV.2.1) Bí rá la ti szem pon tok (csak a meg fe le lõt je löl je meg)
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: –
vagy:
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat az aláb bi ak sze rint: X
az aláb bi ak ban meg adott rész szem pon tok alap ján: 
rész szem pon tok súly szá mok
1. a tel je sí tés ará nyos (rtg.) OEP-fi nan szí ro -

zás 100%-a fe let ti „ki egé szí tõ fi nan szí ro -
zás” (HUF/hó) a 2006. év ben 14

2. az aján lat ké rõ ál tal a szol gál ta tás vég zé sé -
hez át adott tel jes alap te rü le tért fi ze ten dõ
bér le ti díj nagy sá ga (HUF/hó nap) 4

3. dol go zók át vé te lé nek haj lan dó sá ga (fõ) 2

IV.2.2) Elekt ro ni kus ár lej tést al kal maz nak-e?
Igen: –
Nem: –
Ha igen, to váb bi in for má ci ók az elekt ro ni kus ár lej tés rõl (ha

szük sé ges)

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám (adott eset ben)

„Ra di o ló gi ai szol gál ta tás II.”

IV.3.2) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó an ko ráb bi köz zé té -
tel re sor ke rült-e?

Igen: X 
Nem: –
Igen vá lasz ese tén:
Elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
Fel hasz ná lói ol da lon köz zé tett hir det mény: –
A hir det mény szá ma a K. É.-be n: –
Egyéb ko ráb bi köz zé té tel (adott eset ben): X
A hir det mény szá ma a K. É.-be n: K. É. – 4377/2006

IV.3.3) A do ku men tá ció be szer zé sé nek fel té te lei
A do ku men tá ció be szer zé sé nek ha tár ide je
Dá tum: 2006/06/30 (év/hó/nap)
Idõ pont: 10.00 óra
Kell-e fi zet ni a do ku men tá ci ó ért?
Igen: X
Nem: –
Igen vá lasz ese tén:
Ár (szá mok kal): net tó 65 000
Pénz nem: HUF
A fi ze tés fel té te lei és mód ja: a do ku men tá ció el len ér té két a

Med li neS Kft. (2314 Ha lász te lek, Óvo da u. 7–9.) ÁÉB Rt.-nél
ve ze tett 10560000-74380201-01010102 szá mú szám la szá má ra 
kell be fi zet ni, vagy oda át utal ni, illetve a hely szí nen a Med -
lineS Kft. há zi pénz tá rá ba tör té nõ kész pénz be fi ze tés sel meg fi -
zet ni.

A do ku men tá ci ót fel ven ni, illetve meg vá sá rol ni, to váb bá az
aján la to kat le ad ni a Med li neS Kft. iro dá já ban mun ka na po -
kon 9.00–14.00 órá ig le het sé ges, az aján lat té te li ha tár idõ nap -
ján pe dig 9.00–10.00 órá ig.

IV.3.4) Az aján lat té te li ha tár idõ
Dá tum: 2006/06/30 (év/hó/nap)
Idõ pont: 10.00 óra

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aján la tok be -
nyújt ha tók

ES  CS   DA  DE  ET  EL  EN  FR  IT  LV
                         

LT  HU  MT  NL  PL  PT  SK  SL  FI  SV
    X                      

Egyéb: 

IV.3.6) Az aján la ti kö tött ség mi ni má lis idõ tar ta ma (tár gya -
lás nél kü li el já rás ese tén)

/ / -ig (év/hó/nap)
vagy hó nap(ok)ban:  vagy na pok ban: 
(az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá tól szá mít va)

IV.3.7) Az aján la tok fel bon tá sá nak fel té te lei
Dá tum: 2006/06/30 (év/hó/nap)
Idõ pont: 10.00 óra
Hely szín: Med li neS Kft., 2314 Ha lász te lek, Óvo da u. 7–9.,

tár gya ló
Az aján la tok fel bon tá sán je len lét re jo go sult sze mé lyek
A Kbt. 80. § (2) pont já ban meg ha tá ro zott sze mé lyek le het -

nek je len.

VI. SZA KASZ: KI EGÉ SZÍ TÕ IN FOR MÁ CI ÓK
VI.1) A KÖZ BE SZER ZÉS IS MÉT LÕ DÕ JEL LE GÛ-E?
(adott eset ben)
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén a to váb bi hir det mé nyek köz zé té te lé nek

ter ve zett ide je: –

VI.2) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL ÉS/VAGY PROG RAM MAL KAP -
CSO LA TOS?
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén kér jük fel tün tet ni a pro jekt(ek) és/vagy

prog ram(ok) ne vét és bár mely egyéb hi vat ko zá si ala pot: –

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott eset ben)
VI.3.1) A hi ány pót lás le he tõ sé ge vagy annak ki zá rá sa: aján -

lat ké rõ a hi ány pót lás ra le he tõ sé get biz to sí t.
A hi ány pót lás biz to sí tá sa ese tén a hi ány pót lás kö re: tel jes

 körû.
VI.3.2) Az ered mény hir de tés idõ pont ja 2006. jú li us 18.

10.00 óra.
Hely szín: Med li neS Kft., 2314 Ha lász te lek, Óvo da u. 7–9.,

tár gya ló.
VI.3.3) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja 2006. jú -

lius 28. 10.00 óra.
VI.3.4) A tár gya lás le foly ta tá sá nak me ne te és az aján lat ké rõ 

ál tal elõ írt alap ve tõ sza bá lyai, az el sõ tár gya lás idõ pont ja (ki vé -
ve, ha az el já rás tár gya lás nél kü li)

Aján lat ké rõ a meg je lent aján lat te võk kel az ere de ti be adá si
sor rend ben egyen ként tár gyal.

Az el sõ tár gya lá si for du ló vé gén aján lat te võk a tár gya lás és a 
bon tá si jegy zõ könyv alap ján meg is mert (fel ol va só la po kon
meg adott) ada tok (aján la ti ele mek) is me re té ben az ere de ti aján -
la ti do ku men tá ció irat min tái köz t ta lál ha tó új „fel ol va só lap”
fel hasz ná lá sá val (ki töl té sé vel) újabb aján la tot te het nek.

Ezen fel ol va só la pok nyil vá no san fel ol va sás ra ke rül nek.
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Az aján lat te võk kel ezt kö ve tõ en (elõ re lát ha tó an köz vet le nül
az el sõ for du ló után) aján lat ké rõ kép vi se lõi is mé tel ten tár gyal -
nak, majd aján lat te võk új fel ol va só lap fel hasz ná lá sá val (ki töl -
té sé vel) meg te he tik vég sõ aján la tu kat.

Ezen fel ol va só la pok is nyil vá no san fel ol va sás ra ke rül nek.
Ezt kö ve tõ en már új aján lat nem te he tõ és aján lat ké rõ ezen

vég sõ aján la tok alap ján vég zi el az ér té ke lést az aján lat té te li
fel hí vás, illetve do ku men tá ció sze rint.

Aján lat te võk a tár gya lás el sõ és má so dik for du ló já ban vagy
fenn tart hat ják ere de ti aján la tu kat, vagy csak ked ve zõbb aján la -
tot te het nek.

Az el sõ tár gya lás idõ pont ja: 2006. jú li us 13. 8.00 óra.
Hely szí ne: Bu da pest-Cse pel Ön kor mány za ta Cse pe li Egész -

ség ügyi Szol gá lat, 1212 Bu da pest, Áru ház tér 8. IV. eme let,
elõ adó te rem.

VI.3.5.1) A do ku men tá ció meg vá sár lá sa vagy át vé te le az el -
já rás ban va ló rész vé tel fel té te le?

Igen: X
Nem: –
VI.3.5.2) A do ku men tá ció ren del ke zés re bo csá tá sá val kap -

cso la tos to váb bi in for má ci ók
Az aján la ti do ku men tá ció meg ké ré sé nek fel té te le az ar ra vo -

nat ko zó írá sos igény lés sze mé lyes le adá sa vagy te le fa xon tör té -
nõ meg kül dé se a Med li neS Kft. ré szé re. Az igény lés tar tal maz -
za az igény lõ cég meg ne ve zé sét, szék he lyét (szám lá zá si cí met)
és pos tai meg ké rés ese tén pos ta cí mét (aho vá az aján lat ké rõ a
do ku men tá ci ót meg küld he ti), to váb bá a do ku men tá ció el len ér -
té ké nek meg fi ze té sét iga zo ló do ku men tu mot.

VI.3.6.1) Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat ki vá lasz -
tá sá nak bí rá la ti szem pont ja ese tén az aján la tok rész szem pon tok 
sze rin ti tar tal mi ele me i nek ér té ke lé se so rán ad ha tó pont szám
al só és fel sõ ha tá ra: al só ha tá ra 1, fel sõ ha tá ra 10.

VI.3.6.2) A mód szer (mód sze rek) is mer te té se, amellyel az
aján lat ké rõ meg ad ja a VI.3.6.1) pont sze rin ti pont ha tá rok kö -
zöt ti pont szá mot

– a tel je sí tés ará nyos (rtg.) OEP-fi nan szí ro zás 100%-a fe let -
ti ki egé szí tõ fi nan szí ro zás (HUF/hó): ará nyo sí tás a leg ki -
sebb ér ték hez

– a szol gál ta tó ál tal az át vett he lyi sé ge kért meg aján lott, fi -
ze ten dõ bér le ti díj nagy sá ga (HUF/hó): ará nyo sí tás a leg -
na gyobb ér ték hez

– dol go zók át vé te lé nek haj lan dó sá ga (fõ): ará nyo sí tás a leg -
na gyobb ér ték hez

VI.3.7) A III.2.2) pont és a III.2.3) pont sze rin ti fel té te lek és
ezek elõ írt iga zo lá si mód ja a mi nõ sí tett aján lat te võk hi va ta los
jegy zé ké be tör té nõ fel vé tel fel té te lét ké pe zõ mi nõ sí té si szem -
pon tok hoz ké pest szi go rúbb(ak)-e?

Igen: X
Nem: –
VI.3.8) Meg kell je löl ni az aján lat ban
a) Az aján lat te võ ál tal a szer zõ dés tel je sí té sé hez a köz be -

szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó mér ték ben igény be
ven ni kí vánt al vál lal ko zó kat?

Igen: X
Nem: –
b) A köz be szer zés nek azt a ré szét, amellyel össze füg gés ben

az aján lat te võ har ma dik sze méllyel szer zõ dést fog köt ni, e szer -
ve zet (sze mély) meg ha tá ro zá sa nél kül?

Igen: X
Nem: –

VI.3.9) Egyéb in for má ci ók: 
1. Az aján la ti biz to sí ték (a to váb bi ak ban: biz to sí ték) összeg -

sze rû en meg ha tá ro zott mér té ke egy mil lió fo rint.
A biz to sí ték az aján lat te võ vá lasz tá sa sze rint tel je sít he tõ az

elõ írt pénz összeg nek az aján lat ké rõ szám lá já ra (OTP Bank
11784009-15507125) tör té nõ be fi ze té sé vel, bank ga ran cia biz -
to sí tá sá val vagy biz to sí tá si szer zõ dés alap ján ki ál lí tott – kész fi -
ze tõ ke zes ség vál la lást tar tal ma zó – kö te lez vénnyel. A biz to sí -
ték meg fi ze té se az át uta lás meg tör tén tét iga zo ló bank i ter he lé si
ér te sí tõ bank ál tal hi te le sí tett nyi lat ko za ta, a bank ga ran cia vagy 
kö te lez vény ere de ti pél dá nyá nak be nyúj tá sá val iga zol ha tó. A
bank ga ran ci á nak az aján la ti kö tött sé gig kell ér vény ben ma rad -
nia. Aján lat te võ bár mely iga zo lá si for mát vá laszt ja, azon fe l
kell tün tet nie az aján lat ké rõ meg ne ve zé sén túl a „Ra di o ló gi ai
szol gál ta tás II.” meg je lö lést.

2. Aján lat ké rõ a nyer tes aján lat te võ vissza lé pé se ese tén a
má so dik leg ked ve zõbb aján la tot te võ aján lat te võ vel kö ti meg a
szer zõ dést.

3. Aján lat te võ nek az aján lat ban nyi lat koz nia kell a Kbt.
71. § (3) be kez dé sé re vo nat ko zó an. Nem le ges nyi lat ko zat is
csa to lan dó!

4. Ér vény te len az aján lat, ha az aján lat te võ vagy 10%-ot
meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó ja
leg alább egyi ké nek a cég ki vo na tá ban a já ró be teg-el lá tás
(TEÁOR- szám: 85.12) nem sze re pel, mely nek iga zo lá sá ra
az aján la tuk be adá sát meg elõ zõ 30 nap nál nem ré geb ben ki -
adott cég ki vo nat hi te les má so la ti pél dá nyát csa tol ni kell.
Kö zös aján lat té tel ese tén az aján lat te võk e fel té tel nek együt -
te sen is meg fe lel het nek.

5. A tel je sí tés so rán aján lat te võ nek és al vál lal ko zó já nak
együt te sen kell biz to sí ta ni a 60/2003. (X. 20.) EszCsM ren de -
let ben elõ írt fel té te le ket, fi gye lem mel ar ra, hogy a tel je sí tés so -
rán fel hasz nál hat ják az aján la ti do ku men tá ci ó ban meg adott, az
aján lat ké rõ ál tal ren del ke zés re bo csát ha tó esz kö zö ket, be ren -
de zé se ket.

6. Az aján lat ké rõ 2006. jú ni us 15-én hely szí ni be já rást tar t.
Ta lál ko zó 9.00 óra kor a Bu da pest-Cse pel Ön kor mány za ta Cse -
pe li Egész ség ügyi Szol gá lat 1212 Bu da pest, Áru ház tér 8. szám 
alat ti épü le té nek (szak ren de lõ) be já ra ta elõtt.

7. Aján lat te võ nek tá jé ko zód nia kell a mun ka vál lalók vé del -
mé re és a mun ka fel té te lek re vo nat ko zó olyan kö te le zett sé gek -
rõl, ame lyek nek a tel je sí tés he lyén és a szer zõ dés tel je sí té se so -
rán meg kell fe lel ni. Az aján lat te võ az aján la tá ban kö te les nyi -
lat koz ni ar ról, hogy az aján lat té tel so rán fi gye lem be vet te-e a
mun ka vál lalók vé del mé re és a mun ka fel té te lek re vo nat ko zó, a
tel je sí tés he lyén ha tá lyos kö te le zett sé ge ket.

VI.4) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/05/26  (év/hó/nap)

A. MEL LÉK LET
TO VÁB BI CÍ MEK ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PON TOK

I) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ ME -
KEN ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PON TO KON SZE REZ -
HE TÕK BE
Hi va ta los név: Med li neS Kft.
Pos tai cím: Óvo da u. 7–9.
Vá ros/Köz ség: Ha lász te lek
Pos tai irá nyí tó szám: 2314
Or szág: Ma gyar or szág
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Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: –
Te le fon: 24/474-402
Fax: 24/474-416
E-ma il: med li nes@med li nes.hu
In ter net cím (URL): –

II) CÍ MEK ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PON TOK, AHON -
NAN A DO KU MEN TÁ CIÓ BE SZE REZ HE TÕ
Hi va ta los név: Med li neS Kft.
Pos tai cím: Óvo da u. 7–9.
Vá ros/Köz ség: Ha lász te lek
Pos tai irá nyí tó szám: 2314
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: –
Te le fon: 24/474-402
Fax: 24/474-416
E-ma il: med li nes@med li nes.hu
In ter net cím (URL): –

III) CÍ MEK ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PON TOK, AHO -
VÁ AZ AJÁN LA TO KAT BE KELL NYÚJ TA NI
Hi va ta los név: Med li neS Kft.
Pos tai cím: Óvo da u. 7–9.
Vá ros/Köz ség: Ha lász te lek
Pos tai irá nyí tó szám: 2314
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: –
Te le fon: 24/474-402
Fax: 24/474-416
E-ma il: med li nes@med li nes.hu
In ter net cím (URL): –

Területi Kórház Mátészalka
egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

(9682/2006)

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PONT(OK)
Hi va ta los név: Te rü le ti Kór ház Má té szal ka
Pos tai cím: Kór ház út 2–4.
Vá ros/Köz ség: Má té szal ka
Pos tai irá nyí tó szám: 4700
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: Te rü le ti Kór ház Má té szal ka, Kór ház út 2–4.
Te le fon: 06-30-938-3247
Fax: 44/501-565
E-ma il: er dei.ist van@szal ka kor haz.hu
In ter net cí mek (adott eset ben)
Az aján lat ké rõ ál ta lá nos cí me (URL): www.szal ka kor haz.hu
A fel hasz ná lói ol dal cí me (URL): www.szal ka kor haz.hu

TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN
SZE REZ HE TÕK BE
Azo nos a fent em lí tett kap cso lat tar tá si pont tal/pon tok kal: X
Ha at tól el té rõ, kér jük tölt se ki az A. I) mel lék le tet: –

A DO KU MEN TÁ CIÓ A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN SZE REZ -
HE TÕ BE (adott eset ben)
Azo nos a fent em lí tett kap cso lat tar tá si pont tal/pon tok kal: X
Ha at tól el té rõ, kér jük tölt se ki az A. II) mel lék le tet: –

AZ AJÁN LA TO KAT A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL BE -
NYÚJ TA NI
Azo nos a fent em lí tett kap cso lat tar tá si pont tal/pon tok kal: X
Ha at tól el té rõ, kér jük tölt se ki az A. III) mel lék le tet: –

I.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ MÁS AJÁN LAT KÉ RÕ(K) NE -
VÉ BEN FOLY TAT JA LE A KÖZ BE SZER ZÉ SI EL JÁ -
RÁST?
Igen: –
Nem: X

II. SZAKASZ: A SZERZÕDÉS TÁRGYA

II.1) MEGHATÁROZÁS

II.1.1) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés
001/2006 Te rü le ti Kór ház Má té szal ka, mo sa tás

II.1.2) A szer zõ dés tí pu sa, va la mint a tel je sí tés he lye
Szol gál ta tás meg ren de lés re irá nyuló szer zõ dés tí pu sa
Szol gál ta tá si ka te gó ria: 27

A tel je sí tés he lye
Te rü le ti Kór ház Má té szal ka, Kór ház út 2–4.
NUTS-kód: HU 32305

II.1.3) A szer zõ dés meg ha tá ro zá sa/tár gya
Egész ség ügyi el lá tot ti és dol go zói tex tí lia fer tõt le ní tõ mo sá -

sa, szá rí tá sa, va sa lá sa, szük ség sze rin ti ja ví tá sa.
Szi vacs mat rac, pár na, pap lan, pléd mo sá sa, szá rí tá sa.
Ta ka rí tó ken dõ (mop) mo sá sa, szá rí tá sa, bér mop biz to sí tá sa.
Az aján la ti do ku men tá ci ó ban meg ha tá ro zott szál lí tá si üte -

me zés ben szál lí tás sal.

II.1.4) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
93.10.00.00-9
To váb bi tárgy(ak): 
50.83.00.00-2
93.15.00.00-4
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.1.5) Ré szek re tör té nõ aján lat té tel (a ré szek re vo nat ko zó
rész le tes in for má ci ók meg adá sá hoz a B. mel lék let bõl szük ség
sze rint több pél dány hasz nál ha tó)

Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén az aján la tok be nyújt ha tók (csak egyet je -

löl jön be):
egy rész re: –
egy vagy több rész re: –
va la mennyi rész re: –

II.1.6) El fo gad ha tók-e vál to za tok (al ter na tív aján la tok)?
Igen: –
Nem: X

II.2) SZER ZÕ DÉS SZE RIN TI MENNYI SÉG

II.2.1) Tel jes mennyi ség vagy ér ték (adott eset ben, va la -
mennyi részt be le ért ve)

Egész ség ügyi el lá tot ti és dol go zói tex tí lia fer tõt le ní tõ mo sá -
sa, szá rí tá sa, va sa lá sa, szük ség sze rin ti ja ví tá sa: 210 000 kg/év

Szi vacs mat rac, pár na, pap lan, pléd mo sá sa, szá rí tá sa: 6000
kg/év

Ta ka rí tó ken dõ (mop) mo sá sa, szá rí tá sa: 240 000 kg/év
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Bér mop biz to sí tá sa: 500 db/mun ka szü ne ti nap.
Az aján lat ké rõ ál tal tény le ge sen igény be vett szol gál ta tás

mennyi sé ge ±20%-k al el tér het a szer zõ dött mennyi ség tõl.

II.2.2) Ha is mert, is mét lõ dõ jel le gû szer zõ dé sek ese té ben
kér jük fel tün tet ni a to váb bi szer zõ dé sek ter ve zett ide jét:

hó na pok ban: 12 vagy na pok ban: 
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)

II.3) A SZER ZÕ DÉS IDÕ TAR TA MA VAGY A BE FE JE -
ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE
Az idõ tar tam hó nap(ok)ban:  vagy na pok ban: 
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)
vagy: kez dés 2006/06/18 (év/hó/nap)
be fe je zés 2007/06/17 (év/hó/nap)

III. SZA KASZ: JO GI, GAZ DA SÁ GI, PÉNZ ÜGYI ÉS
TECH NI KAI IN FOR MÁ CI ÓK

III.1) A SZER ZÕ DÉS RE VO NAT KO ZÓ FEL TÉ TE LEK

III.1.1) A szer zõ dést biz to sí tó mel lék kö te le zett sé gek (adott
eset ben): –

III.1.2) Fõ fi nan szí ro zá si és fi ze té si fel té te lek és/vagy hi vat -
ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek re

Szol gál ta tó nak a ha von ta össze sí tett, ve võ ál tal le iga zolt
szál lí tó le ve lek alap ján el ké szí tett szám lá ját aján lat ké rõ a kéz -
hez vé tel tõl szá mí tott 30 na pon be lül egyen lí ti ki.

III.1.3) A kö zös aján la tot te võ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó
gaz da sá gi tár sa ság, illetve jo gi sze mély (adott eset ben)

Nem kö ve tel mény.

III.1.4) Vo nat koz nak-e a szer zõ dés tel je sí té sé re egyéb kü -
lön le ges fel té te lek? (adott eset ben)

Igen: –
Nem: X
Ha igen, a kü lön le ges fel té te lek meg ha tá ro zá sa: –

III.2) RÉSZ VÉ TE LI FEL TÉ TE LEK

III.2.1) Az aján lat te võ sze mé lyes hely ze té re vo nat ko zó ada -
tok (ki zá ró okok), ide ért ve a szak mai és cég nyil ván tar tá sok ba
tör té nõ be jegy zés re vo nat ko zó elõ írá so kat is

Az elõ írá sok tel je sí té sé nek iga zo lá sá hoz szük sé ges ada tok és 
a meg kö ve telt iga zo lá si mód:

Ki zá ró okok:
Az el já rás ban nem le het aján lat te võ vagy al vál lal ko zó:
– aki vel szem ben a Kbt. 60. § (1) be kez dés a)–h) pont ja i ban 

fel so rolt ki zá ró okok áll nak fenn,
– aki vel szem ben a Kbt. 61. § (1) be kez dés a)–d) pont ja i ban 

fel so rolt ki zá ró okok áll nak fenn,
– aki nem ren del ke zik a Kbt. 61. § (1) be kez dés e) pont ja

sze rin ti ér vé nyes ÁNTSZ mû kö dé si en ge déllyel.
Az el já rás ban nem le het aján lat te võ vagy a Kbt. 71. § (1) be -

kez dés b) pont ja sze rin ti al vál lal ko zó:
– aki vel szem ben a Kbt. 62. § (1) be kez dés a)–b) pont ja i ban 

fel so rolt ki zá ró okok áll nak fenn.
Az aján lat ké rõ hi vat ko zik a Kbt. 60. § (4) be kez dé sé re.
A Kbt. 60. § (1) be kez dés a)–h) pont ja i ban, a 61. § (1) be kez -

dés a)–e) pont ja i ban fog lalt ki zá ró okok te kin te té ben, az aján -
lat te võ és al vál lal ko zó a Kbt. 63. § (1)–(6) be kez dé sei sze rint
kö te les az iga zo lá so kat, nyi lat ko za to kat az aján lat ban benyúj -
tani, illetve meg ten ni az zal, hogy a Kbt. 63. § (2) be kez dés c) és
d) pont ja sze rin ti eset ben köz jegy zõ elõtt tet t nyi lat ko za tot is
el fo gad az aján lat ké rõ.

III.2.2) Gaz da sá gi és pénz ügyi al kal mas ság
Az al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok és a meg kö -

ve telt iga zo lá si mód:
Az aján lat te võk és a Kbt. 71. § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti 

al vál lal ko zók (a to váb bi ak ban együtt: aján lat te võ) pénz ügyi és
gaz da sá gi al kal mas sá gu kat az aláb bi do ku men tu mok be nyúj tá -
sá val tar toz nak iga zol ni:

a) Az aján lat te võ szám lá ját ve ze tõ összes pénz in té zet nek az
aján lat be nyúj tá sát meg elõ zõ 60 nap nál nem ré geb bi, ere de ti,
vagy hi te les má so lat ban csa tolt nyi lat ko za ta ar ról, hogy az
aján lat te võ a do ku men tá ci ó ban rög zí tett szer zõ dés pénz ügyi,
gaz da sá gi tel je sí tés re al kal mas az aláb bi tar ta lom mal:

– a szám la ve ze tés kez dõ idõ pont ja,
– tá jé koz ta tás, a szám lán tör té nõ eset le ges sor ban ál lás ról és 

annak leg utol só idõ pont já ról az el múlt egy év te kin te té -
ben (P1).

b) Az aján lat te võ nek a 2004. gaz da sá gi év rõl ké szült be szá -
mo ló já nak má so la ta, va la mint a Kbt. 66. § (1) be kez dés d) pont -
ja alap ján a könyv vizs gá lói zá ra dék má so la ta, ha a hi vat ko zott
do ku men tu mo kat a ha tá lyos jog sza bá lyok sze rin ti könyv vizs -
gá ló val zá ra dé kol tat ni kell (P2).

c) A Kbt. 66. § (1) be kez dés a) pont ja alap ján szak mai fe le -
lõs ség biz to sí tá si köt vény má so la ta (P3).

Az al kal mas ság mi ni mum kö ve tel mé nye(i) (adott eset ben):
P 1: 30 na pot meg ha la dó sor ban ál lás nem le het.
P 2: A be szá mo ló vesz te sé get nem tar tal maz hat.
P 3: A biz to sí tá si köt vény nek a szer zõ dés tel jes idõ tar ta má ra

ér vé nyes nek kell len nie.

III.2.3) Mû sza ki, illetve szak mai al kal mas ság
Az al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok és a meg kö -

ve telt iga zo lá si mód:
Az aján lat te võ mû sza ki al kal mas sá gát iga zo ló ok má nyok:
– Egész ség ügyi in téz mé nyek vo nat ko zá sá ban leg je len tõ -

sebb re fe ren ci ái a be szer zés tár gyá ban, az elõ zõ 3 év
(2003–2005.) vo nat ko zá sá ban, a Kbt. 67. § (3) be kez dés
a) pont já ban meg ha tá ro zott tar ta lom mal, a Kbt. 68. §
(1) be kez dé se sze rint (M1).

– A sa ját és a tel je sí tés be be vo nan dó mû sza ki vagy gaz da sá -
gi egy sé gek re vo nat ko zó mi nõ ség biz to sí tá si rend sze ré -
nek ta nú sít vá nya – bár mely rend szer ben akk re di tált – ta -
nú sí tó ál ta li ta nú sí tá sá val, az EN ISO 9001:2000 elõírá -
sainak meg fe le lõ en, vagy a mi nõ ség biz to sí tás ér de ké ben
tet t in téz ke dé sek is mer te té se a Kbt. 67. § (3) be kez dés
g) pont ja sze rint (M2).

Az al kal mas ság mi ni mum kö ve tel mé nye(i) (adott eset ben):
M1: Éven ként leg alább egy, a ki írt mennyi sé ge ket el érõ re -

fe ren ci át iga zo ló nyi lat ko zat a meg ren de lõ part ner ré szé rõl.
M2: A ta nú sí tó ok irat hi te les má so la ta, vagy a tet t in téz ke dé -

se ket be mu ta tó nyi lat ko zat csa to lá sa.

III.2.4) Fenn tar tott szer zõ dé sek
A szer zõ dés vé dett mû he lyek szá má ra fenn tar tott?
Igen: –
Nem: X

III.3) KÜ LÖN LE GES FEL TÉ TE LEK

III.3.1) A szol gál ta tás tel je sí té se egy bi zo nyos fog lal ko zás -
hoz (kép zett ség hez) van-e köt ve?

Igen: –
Nem: X
Ha igen, a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zés re tör té nõ hi -

vat ko zás: –
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III.3.2) A szer ve ze tek nek kö zöl ni ük kell-e a szol gál ta tás tel -
je sí té sé ben sze mé lye sen köz re mû kö dõ ter mé sze tes sze mé lyek
ne vét és kép zett sé gét?

Igen: –
Nem: X

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS TÍ PU SA

IV.1.1) Az el já rás tí pu sa
Tár gya lá sos: –
Tár gya lás nél kü li: X

IV.1.2) Az aján lat ké rõ a köz be szer zé si tör vény me lyik fe je -
ze te sze rint jár el?

IV. fe je zet: –
V. fe je zet: –
VI. fe je zet: X
VII. fe je zet: –

IV.1.3) Meg je lö li-e az aján lat ké rõ azo kat, aki ket aján lat té -
tel re fe l kí ván hív ni?

Nem: X
Igen: –
(Ha igen, a rész le tes in for má ci ó kat a Ki egé szí tõ in for má ci ók

kö ré ben kell meg ad ni)

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK

IV.2.1) Bí rá la ti szem pon tok (csak a meg fe le lõt je löl je meg)
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: X
vagy:
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat az aláb bi ak

 szerint: –
az aláb bi ak ban meg adott rész szem pon tok alap ján

IV.2.2) Elekt ro ni kus ár lej tést al kal maz nak-e?
Igen: –
Nem: X
Ha igen, to váb bi in for má ci ók az elekt ro ni kus ár lej tés rõl (ha

szük sé ges)

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám (adott eset ben)

001/2006 Te rü le ti Kór ház Má té szal ka mo sa tás

IV.3.2) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó an ko ráb bi köz zé té -
tel re sor ke rült-e?

Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén:
Elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
Fel hasz ná lói ol da lon köz zé tett hir det mény: –
A hir det mény szá ma a K. É.-be n: 
Egyéb ko ráb bi köz zé té tel (adott eset ben): –
A hir det mény szá ma a K. É.-be n: 

IV.3.3) A do ku men tá ció be szer zé sé nek fel té te lei
A do ku men tá ció be szer zé sé nek ha tár ide je:
Dá tum: 2006/06/28 (év/hó/nap)
Idõ pont: 16.00 óra
Kell-e fi zet ni a do ku men tá ci ó ért?
Igen: X
Nem: –
Igen vá lasz ese tén:
Ár (szá mok kal): 20 000
Pénz nem: HUF

A fi ze tés fel té te lei és mód ja: kész pénz be fi ze tés aján lat ké -
rõ há zi pénz tá rá ba, elõ ze tes át uta lás aján lat ké rõ 11744041-
 15402721 szá mú szám lá já ra.

Mind két eset ben a be fi ze té si bi zony lat be mu ta tá sa.

A do ku men tá ció ren del ke zés re bo csá tá sá nak mód ja: át ve he -
tõ aján lat ké rõ gaz da sá gi igaz ga tó tit kár sá gán (Má té szal ka,
Kór ház út 2–4.).

Na pon ta 8.00–16.00 óra, pén te ken 8.00–13.00 óra kö zött.

IV.3.4) Az aján lat té te li ha tár idõ

Dá tum: 2006/06/28 (év/hó/nap)

Idõ pont: 16.00 óra

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aján la tok be -
nyújt ha tók

ES  CS   DA  DE  ET  EL  EN  FR  IT  LV

                         

LT  HU  MT  NL  PL  PT  SK  SL  FI  SV

    X                      

Egyéb: 

IV.3.6) Az aján la ti kö tött ség mi ni má lis idõ tar ta ma (tár gya -
lás nél kü li el já rás ese tén)

/ / -ig (év/hó/nap)

vagy hó nap(ok)ban:  vagy na pok ban: 30

(az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá tól szá mít va)

IV.3.7) Az aján la tok fel bon tá sá nak fel té te lei

Dá tum: 2006/06/28 (év/hó/nap)

Idõ pont: 16.00 óra

Hely szín: aján lat ké rõ igaz ga tó sá ga kis tár gya ló Má té szal ka,
Kór ház út 2–4.

Az aján la tok fel bon tá sán je len lét re jo go sult sze mé lyek:

Aján lat ké rõ ál tal ki je lölt bi zott ság, va la mint aján lat te võk
meg ha tal ma zott kép vi se lõi, illetve az ál ta luk meg hí vott sze mé -
lyek (kü lön ér te sí tés nél kül).

VI. SZA KASZ: KI EGÉ SZÍ TÕ IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A KÖZ BE SZER ZÉS IS MÉT LÕ DÕ JEL LE GÛ-E?
(adott eset ben)
Igen: X
Nem: –
Igen vá lasz ese tén a to váb bi hir det mé nyek köz zé té te lé nek

ter ve zett ide je: 2007. má jus

VI.2) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL ÉS/VAGY PROG RAM MAL KAP -
CSO LA TOS?
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén kér jük fel tün tet ni a pro jekt(ek) és/vagy

prog ram(ok) ne vét és bár mely egyéb hi vat ko zá si ala pot: –

VI.3) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK (adott eset ben)
VI.3.1) A hi ány pót lás le he tõ sé ge vagy annak ki zá rá sa: aján -

lat ké rõ egy sze ri hi ány pót lá si le he tõ sé get biz to sí t.
A hi ány pót lás biz to sí tá sa ese tén a hi ány pót lás kö re: tel jes

kör ben, a Kbt. 83. § (7) be kez dé se fi gye lem be vé te lé vel.
VI.3.2) Az ered mény hir de tés idõ pont ja: 2007. jú ni us 30.,

13.00 óra, aján lat ké rõ igaz ga tó sá ga kis tár gya ló, Má té szal ka,
Kór ház út 2–4.
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VI.3.3) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja: 2006. jú li us
10., 10.00 óra, aján lat ké rõ fõ igaz ga tói iro dá ja Má té szal ka, Kór -
ház út 2–4.

VI.3.4) A tár gya lás le foly ta tá sá nak me ne te és az aján lat ké rõ 
ál tal elõ írt alap ve tõ sza bá lyai, az el sõ tár gya lás idõ pont ja (ki vé -
ve, ha az el já rás tár gya lás nél kü li): –

VI.3.5.1) A do ku men tá ció meg vá sár lá sa vagy át vé te le az el -
já rás ban va ló rész vé tel fel té te le?

Igen: X
Nem: –
VI.3.5.2) A do ku men tá ció ren del ke zés re bo csá tá sá val kap -

cso la tos to váb bi in for má ci ók: –
VI.3.6.1) Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat ki vá lasz -

tá sá nak bí rá la ti szem pont ja ese tén az aján la tok rész szem pon tok 
sze rin ti tar tal mi ele me i nek ér té ke lé se so rán ad ha tó pont szám
al só és fel sõ ha tá ra: –

VI.3.6.2) A mód szer (mód sze rek) is mer te té se, amellyel az
aján lat ké rõ meg ad ja a VI.3.6.1) pont sze rin ti pont ha tá rok kö -
zöt ti pont szá mot: –

VI.3.7) A III.2.2) pont és a III.2.3) pont sze rin ti fel té te lek és
ezek elõ írt iga zo lá si mód ja a mi nõ sí tett aján lat te võk hi va ta los
jegy zé ké be tör té nõ fel vé tel fel té te lét ké pe zõ mi nõ sí té si szem -
pon tok hoz ké pest szi go rúbb(ak)-e?

Igen: –
Nem: X
VI.3.8) Meg kell je löl ni az aján lat ban
a) Az aján lat te võ ál tal a szer zõ dés tel je sí té sé hez a köz be -

szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó mér ték ben igény be
ven ni kí vánt al vál lal ko zó kat?

Igen: X
Nem: –

b) A köz be szer zés nek azt a ré szét, amellyel össze füg gés ben
az aján lat te võ har ma dik sze méllyel szer zõ dést fog köt ni, e szer -
ve zet (sze mély) meg ha tá ro zá sa nél kül?

Igen: X
Nem: –
VI.3.9) Egyéb in for má ci ók:
1. Az aján la to kat kér jük 2 pél dány ban (1 ere de ti és 1 má so -

lat) zárt cég jegy zés sel el lá tott bo rí ték ban be nyúj ta ni, a bo rí té -
kon kér jük fel tün tet ni: „001/2006 Má té szal ka Te rü le ti Kór ház
mo sa tás” pá lyá zat, „Fel bon ta ni a bon tá si idõ pon tig ti los!”.

2. Az aján lat hoz csa to lan dó:
– Alá írá si cím pél dány (ha az alá író et tõl el té rõ, meg ha tal -

ma zás).
– Az aján lat te võ nyi lat ko za ta ar ról, hogy a te vé keny sé ge és

annak mû kö dé si fel té te lei meg fe lel nek az aján lat ké rõ ál tal 
igé nyelt szol gál ta tás ha tá lyos jog sza bá lyi kö ve tel mé nye i -
nek.

– A mo sá si tech no ló gia rész le tes le írá sát, a fel hasz nált
anya gok meg je lö lé sé vel.

– A szol gál ta tást az egész ség ügy re vo nat ko zó kór ház i higié -
nét biz to sí tó elõ írá sok be tar tá sá val kér jük.

Be csa to lan dó: a mo so dai mo só gé pek bi o ló gi ai ha tás fo ká nak
2006. el sõ ne gyed éves ellen õr zõ lap jai a mik ro bi o ló gi ai la bor

vizs gá la ti ered mé nyé vel, 60 °C és 90 °C mo só víz hõ fo kok ra.
3. Az aján la to kat kér jük ron cso lás men tes kö tés ben be nyúj -

ta ni.
Az aján la tok min den ol da lát kér jük ol dal szá moz ni és szig -

nál ni.

VI.4) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/05/25 (év/hó/nap)
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Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

Algyõ Nagyközség Önkormányzata
egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

(12261/2006)

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PONT(OK)
Hi va ta los név: Al gyõ Nagy köz ség Ön kor mány za ta
Pos tai cím: Kas tély kert u. 40.
Vá ros/Köz ség: Al gyõ
Pos tai irá nyí tó szám: 6750
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: dr. Pi ri Jó zsef pol gár mes ter
Te le fon: 62/517-517
Fax: 62/517-516
E-ma il: mu szak@al gyo.hu
In ter net cím(ek) (adott eset ben)
Az aján lat ké rõ ál ta lá nos cí me (URL): www.al gyo.hu
A fel hasz ná lói ol dal cí me (URL): –

TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN
SZE REZ HE TÕK BE
Azo nos a fent em lí tett kap cso lat tar tá si pont tal/pon tok kal: –
Ha at tól el té rõ, kér jük tölt se ki az A. I) mel lék le tet: X

A DO KU MEN TÁ CIÓ A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN SZE REZ -
HE TÕ BE
Azo nos a fent em lí tett kap cso lat tar tá si pont tal/pon tok kal: –
Ha at tól el té rõ, kér jük tölt se ki az A. II) mel lék le tet: X

AZ AJÁN LA TO KAT A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL BE -
NYÚJ TA NI
Azo nos a fent em lí tett kap cso lat tar tá si pont tal/pon tok kal: X
Ha at tól el té rõ, kér jük tölt se ki az A. III) mel lék le tet: –

I.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ MÁS AJÁN LAT KÉ RÕ(K) NE -
VÉ BEN FOLY TAT JA LE A KÖZ BE SZER ZÉ SI EL JÁ -
RÁST?
Igen: –
Nem: X

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS

II.1.1) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés
Al gyõ, böl csõ de épí té se.

II.1.2) A szer zõ dés tí pu sa, va la mint a tel je sí tés he lye
[Csak azt a ka te gó ri át vá lassza – épí té si be ru há zás, áru be -

szer zés vagy szol gál ta tás –, ame lyik leg in kább meg fe lel a szer -
zõ dés vagy a köz be szer zés(ei) tár gyá nak]

a) Épí té si be ru há zás: X
Ki vi te le zés: X
Ter ve zés és ki vi te le zés: –
Ki vi te le zés bár mi lyen esz köz zel, mó don, az aján lat ké rõ ál tal 

meg ha tá ro zott  kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ en: –
A tel je sí tés he lye:
Al gyõ, Kas tély kert u. 15.
NUTS-kód: HU–333

b) Áru be szer zés: –

Adás vé tel: –

Lí zing: –

Bér let: –

Rész let vé tel: –

Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: –

A tel je sí tés he lye: –

NUTS-kód: –

c) Szol gál ta tás: –

Szol gál ta tá si ka te gó ria: –

(Az 1–27. szol gál ta tá si ka te gó ri á kat lásd a Kbt. 3. és 4. mel -
lék le té ben)

A tel je sí tés he lye: –

NUTS-kód: –

II.1.3) A hir det mény a kö vet ke zõk va la me lyi ké re irá nyul

Köz be szer zés meg va ló sí tá sa: X

Di na mi kus be szer zé si rend szer (DBR) lét re ho zá sa: –

Ke ret meg ál la po dás meg kö té se: –

II.1.4) Ke ret meg ál la po dás ra vo nat ko zó in for má ci ók (adott
eset ben)

Ke ret meg ál la po dás több aján lat te võ vel: –

Ke ret meg ál la po dás egy aján lat te võ vel: –

A ter ve zett ke ret meg ál la po dás részt ve võ i nek ke ret szá ma

 vagy (adott eset ben) ma xi má lis lét szá ma 

A ke ret meg ál la po dás idõ tar ta ma: 

Idõ tar tam év(ek)ben:  vagy hó nap(ok)ban: 

A köz be szer zé sek össz ér té ke a ke ret meg ál la po dás tel jes idõ -
tar ta ma alatt (csak szá mok kal): –

A ke ret meg ál la po dás alap ján meg kö ten dõ szer zõ dé sek ér té -
ke és gya ko ri sá ga (amennyi re le het sé ges): –

II.1.5) A szer zõ dés meg ha tá ro zá sa/tár gya

Vál lal ko zá si szer zõ dés Al gyõ, Kas tély kert u. 15. sz. in gat la -
non új böl csõ de épü let épí té sé re.

II.1.6) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)

Fõ szó sze det

Fõ tárgy:

45.11.00.00-1

Ki egé szí tõ tárgy(ak):

45.21.40.00-0

Ki egé szí tõ szó sze det (adott eset ben): 

II.1.7) Ré szek re tör té nõ aján lat té tel (a ré szek re vo nat ko zó
rész le tes in for má ci ók meg adá sá hoz a B. mel lék let bõl szük ség
sze rint több pél dány hasz nál ha tó)

Igen: –

Nem: X

Igen vá lasz ese tén az aján la tok be nyújt ha tók (csak egyet je -
löl jön be):

egy rész re: –

egy vagy több rész re: –

va la mennyi rész re: –
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II.2) A SZER ZÕ DÉS SZE RIN TI MENNYI SÉG VAGY AL -
KAL MA ZÁ SI KÖR

II.2.1) Tel jes mennyi ség vagy ér ték (adott eset ben, va la -
mennyi részt és op ci ót be le ért ve)

1. fel adat: meg lé võ la kó épü let el bon tá sa

– be épí tett alap te rü let: 161 m2.

1. a) fel adat: bon tott anyag el szál lí tá sa hul la dék le ra kó ba
2. fel adat: új, 16 fé rõ he lyes föld szint + te tõ tér-be épí té ses

böl csõ de épü let épí té se
– be épí tett alap te rü let: 450 m2 + 81 m2 fe dett te rasz;
– föld szint hasz nos alap te rü let: 453 m2;
– te tõ tér hasz nos alap te rü let: 85 m2.
2. a) fel adat: meg lé võ kül sõ köz mûcsat la ko zá sok át épí té se.

II.2.2) Vé te li jog (op ció) (adott eset ben)
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén a vé te li jog le írá sa: –
Ha is mert, a vé te li jog op ci ók gya kor lá sá nak ter ve zett ideje:
hó nap(ok)ban:  vagy na pok ban: 
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)
Az eset le ges meg hosszab bí tá sok szá ma (ha van ilyen):

 vagy:  és  kö zött.
Ha is mert, az áru be szer zés re vagy a szol gál ta tás meg ren de -

lés re irá nyuló is mét lõ dõ jel le gû szer zõ dé sek ese té ben kér jük
fel tün tet ni a to váb bi szer zõ dé sek tervezett idejét: 

hó na pok ban:  vagy na pok ban: 
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)

II.3) A SZER ZÕ DÉS IDÕ TAR TA MA VAGY A BE FE JE -
ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE
Az idõ tar tam hó nap(ok)ban:  vagy na pok ban: 
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)
vagy: kez dés / /  (év/hó/nap)
be fe je zés 2006/09/30 (év/hó/nap)

III. SZA KASZ: JO GI, GAZ DA SÁ GI, PÉNZ ÜGYI ÉS
TECH NI KAI IN FOR MÁ CI ÓK

III.1) A SZER ZÕ DÉS RE VO NAT KO ZÓ FEL TÉ TE LEK

III.1.1) A szer zõ dést biz to sí tó mel lék kö te le zett sé gek (adott
eset ben)

A nyer tes aján lat te võ ké se del mi köt bért kö te les vál lal ni leg -
alább brut tó 100 000 Ft/nap leg fel jebb brut tó 500 000 Ft/nap
(ér té ke lé si rész szem pont) erejéig.

A nyer tes aján lat te võ nek a brut tó vál la lá si ár min. 1., max.
8%-ának meg fe le lõ mér ték ben (ér té ke lé si rész szem pont) jót ál -
lá si biz to sí té kot kell nyúj ta nia a si ke res mû szai át adás-át vé telt
követõ egy év idõtartamra.

A szer zõ dést biz to sí tó mel lék kö te le zett sé gek el fo ga dá sá ról
aján lat te võk kü lön íven szö ve ge zett nyi lat ko zat ban kötelesek
nyilatkozni.

Aján lat ké rõ elõ ír ja, hogy az aján lat te võ ként szer zõ dõ fél a
fent meg ha tá ro zott biz to sí té ko kat a Kbt. 53. § (5) be kez dés
a) pont já ban meg ha tá ro zott módon teljesítheti.

III.1.2) Fõ fi nan szí ro zá si és fi ze té si fel té te lek és/vagy hi vat -
ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi rendelkezésekre

Az el len szol gál ta tás pénz ügyi fe de ze te aján lat ké rõ ren del ke -
zé sé re ál l az Al gyõ Nagy köz ség Ön kor mány za ta a 2006. évi
költ ség ve tés böl csõ deépí tés cél elõ irány zat ter hé re. Aján lat ké rõ 
elõleget nem biztosít.

Az aján lat ké rõ az el len szol gál ta tás össze gét a szer zõ dés ben
meg ha tá ro zott mó don és tar ta lom mal va ló tel je sí tés üte mé hez
iga zo dó ese dé kes ség gel, a sza bály sze rû en ki ál lí tott és iga zolt
szám la kéz hez vé te lét kö ve tõ 15 nap tá ri na pon be lül bank i át -
uta lás sal tel je sí ti. Aján lat te võ a szer zõ dés sze rû (hi ba- és hiány -
mentes) tel je sí tés iga zo lá sát kö ve tõ en nyújt hat be szám lát.

Aján lat ké rõ 3 db rész szám lát és 1 db vég szám lát fo gad el. A
vég szám la ki fi ze té sé nek fel té te le a si ke res mû sza ki át adás-át -
vé te li el já rás meg tör tén te és a tel je sí té si iga zo lás ki adá sa.

III.1.3) A kö zös aján la tot te võ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó
gaz da sá gi tár sa ság, illetve jo gi sze mély (adott eset ben)

III.1.4) Vo nat koz nak-e a szer zõ dés tel je sí té sé re egyéb kü -
lön le ges fel té te lek? (adott eset ben)

Igen: –
Nem: X
Ha igen, a kü lön le ges fel té te lek meg ha tá ro zá sa: –

III.2) RÉSZ VÉ TE LI FEL TÉ TE LEK

III.2.1) Az aján lat te võ sze mé lyes hely ze té re vo nat ko zó ada -
tok (ki zá ró okok) (adott eset ben), ide ért ve a szak mai és cég -
nyil ván tar tá sok ba tör té nõ be jegy zés re vo nat ko zó elõ írá so kat is

Az elõ írá sok tel je sí té sé nek iga zo lá sá hoz szük sé ges ada tok és 
a meg kö ve telt iga zo lá si mód:

Jo gi hely zet ki zá ró okok:
– Az el já rás ban nem le het aján lat te võ, vagy a Kbt. 71. §

(1) be kez dés b) pont ja sze rint a köz be szer zés ér té ké nek
10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál -
lal ko zó, aki vel szem ben a Kbt. 60. § (1) be kez dé sé ben, a
Kbt. 60. § (4) be kez dé sé ben, a Kbt. 61. § (1) be kez dés
a)–d) pont ja i ban, a Kbt. 61. § (2) be kez dé sé ben, va la mint
a Kbt. 62. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ki zá ró okok
va la me lyi ke fennáll .

– Az el já rás ban nem le het al vál lal ko zó az, aki vel szem ben a 
Kbt. 60. § (1) be kez dé sé ben, a Kbt. 61. § (1) be kez dés
d) pont já ban, va la mint a Kbt. 61. § (2) be kez dé sé ben fel -
so rolt ki zá ró okok va la me lyi ke fenn áll.

Jo gi hely zet (ki zá ró okok) – a meg kö ve telt iga zo lá si mód:
– Aján lat te võ a Kbt. 299. § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott 

mó don kö te les nyi lat koz ni, hogy a Kbt. 60. § (1) be kez dé -
sé ben, a Kbt. 61. § (1) be kez dés a)–d) pont ja i ban, a Kbt.
61. § (2) be kez dé sé ben fog lalt ki zá ró okok ve le szem ben
nem áll nak fenn.

– Az aján lat te võ nek a Kbt. 71. § (3) be kez dé se alap ján nyi -
lat koz nia kell, hogy a szer zõ dés tel je sí té sé hez nem vesz
igény be a Kbt. 60. §, il le tõ leg a Kbt. 61. § d)–e) pont ja i -
ban meg ha tá ro zott ki zá ró okok ha tá lya alá tar to zó al -
vállalkozót.

III.2.2) Gaz da sá gi és pénz ügyi al kal mas ság
Az al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok és a meg kö -

ve telt iga zo lá si mód:
Az aján lat te võ, illetve a Kbt. 71. § (1) be kez dés b) pont ja sze -

rint, a köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t meg ha la dó mér ték ben
igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó já nak vo nat ko zá sá ban

P.1. va la mennyi a cég ki vo nat ban sze rep lõ és ha tá lyos szám -
la ve ze tõ pénz in té ze té tõl szár ma zó, az aján lat té te li ha tár idõt
meg elõ zõ 60 nap nál nem ré geb bi nyi lat ko zat csa to lá sa, mely
tar tal maz za:

– mi ó ta ve ze ti az aján lat te võ bank szám lá ját,
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– fi ze té si kö te le zett sé ge i nek pon to san ele get tesz-e,

– szám lá ján egy éven be lül sor ban ál lás elõ for dult-e, s ha
igen mi kor és mennyi ideig;

P.2. a szám vi te li jog sza bá lyok sze rin ti 2003., 2004. és 2005.
évi be szá mo lók be nyúj tá sá val.

Az al kal mas ság mi ni mum kö ve tel mé nye(i) (adott eset ben): 
Aján lat te võ és 10%-ot meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni

kí vánt al vál lal ko zó ja al kal mat lan, amennyiben
P.1. a bank i in for má ció alap ján:
– fi ze té si kö te le zett sé ge i nek nem tesz eleget,

– szám lá ján 30 na pot meg ha la dó sor ban ál lás volt a bank i
nyi lat ko zat(ok) ki adá sá nak nap ját meg elõ zõ egy éven
belül.

P.2. A mér leg ada tok alap ján az aján lat te võ vagy a köz be -
szer zés ér té ké nek 10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni
kí vánt al vál lal ko zó já nak 2003., 2004. és 2005. évek ben két
egy mást kö ve tõ év ben vesz te sé ges volt.

III.2.3) Mû sza ki, illetve szak mai al kal mas ság
Az al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok és a meg kö -

ve telt iga zo lá si mód:
M.1/2. az elõ zõ há rom év ben (2003., 2004., 2005.) meg kez -

dett és az aján lat té te li ha tár idõ ig be fe je zett ma gas épí té si be ru -
há zá sa i nak is mer te té se, meg je löl ve annak meg ren de lõ jét (név,
cím, te le fon szám), szer zõ dés sze rin ti össze gét, a tel je sí tés ide -
jét és he lyét,

M.3. a tel je sí tés be be vo nan dó és a ki vi te le zés irá nyí tá sá ban
részt ve võ szak em be rek vég zett sé gé nek és kép zett sé gé nek is mer -
te té se, va la mint az 1/2002. (I. 7.) FVM–GM–Kö ViM együttes
ren de let tel mó do sí tott 51/2000. (VI II. 9.) FVM–GM–Kö ViM
együt tes ren de le té ben elõ írt fel té te lek iga zo lá sá ra, a fe le lõs mû -
sza ki ve ze tõi név jegy zék be va ló fel vé tel rõl szóló ha tó sá gi ha tá -
ro zat,

M.4. a Kbt. 67. § (2) be kez dés d) pont ja alap ján az el múlt
3 év re vo nat ko zó an az éves sta tisz ti kai ál lo má nyi lét szá má ról
ké szült ki mu ta tás.

Az al kal mas ság mi ni mum kö ve tel mé nye(i) (adott eset ben):
Aján lat te võ (kö zös aján lat té tel ese tén a ta gok) és 10%-ot

meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó ja al -
kal mat lan, amennyiben

M.1. az elõ zõ há rom év ben (2003., 2004., 2005.) az aján lat -
té te li ha tár idõ ig be fe je zett, a köz be szer zés tár gyá nak meg fe le lõ 
(ma gas épí tés) tel je sí té se i nek szá ma éven te nem éri el a hár mat,

M.2. nem ren del ke zik az elõ zõ há rom év ben (2003., 2004.,
2005.) az aján lat té te li ha tár idõ ig be fe je zett, a köz be szer zés tár -
gyá nak meg fe le lõ (ma gas épí tés), leg alább 1 db leg alább brut tó
120 mil lió fo rint el len ér té kû re fe ren ci á val,

M.3. a tel je sí tés be be von ni kí vánt szak em be rek kö zött nem
sze re pel leg alább 1 fõ fe le lõs mû sza ki ve ze tõ, aki az 51/2000.
(VI II. 9.) FVM–GM–Kö ViM együt tes ren de let és az azt mó do -
sí tó 1/2002. (I. 7.) FVM–GM–KöViM együt tes ren de let ben
fog lal tak nak ele get tesz és a „ma gas épí té si, sze re lé si mun ká i ra” 
vo nat ko zó an le galább FMV–É/A2 ka te gó ri ás be so ro lás sal ren -
del ke zik,

M.4. az el múlt 3 év ben az át la gos sta tisz ti kai lét szá ma nem
ér te el éven te leg alább a 30 fõ fõ fog lal ko zá sú mun ka vál la lót.

III.2.4) Fenn tar tott szer zõ dé sek
A szer zõ dés vé dett mû he lyek szá má ra fenn tar tott?
Igen: –
Nem: –

III.3) SZOL GÁL TA TÁS MEG REN DE LÉS RE IRÁ NYU LÓ
SZER ZÕ DÉ SEK RE VO NAT KO ZÓ KÜ LÖN LE GES FEL -
TÉ TE LEK

III.3.1) A szol gál ta tás tel je sí té se egy bi zo nyos fog lal ko zás -
hoz (kép zett ség hez) van-e kötve?

Igen: –
Nem: –
Ha igen, a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zés re tör té nõ hi -

vat ko zás: –

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS TÍ PU SA

IV.1.1) Az el já rás tí pu sa
Tár gya lás nél kü li: X
Tár gya lá sos: –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK

IV.2.1) Bí rá la ti szem pon tok (csak a meg fe le lõt je löl je meg)
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: –
vagy:
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat az aláb bi ak sze rint: X
Az aláb bi ak ban meg adott rész szem pon tok sze rint (a rész -

szem pon to kat sú lyo zás sal kell meg ad ni)
rész szem pon tok súly szá mok
1. aján la ti ár (brut tó fo rint ban) 60
2. jót ál lá si idõ mér té ke (hó nap ban) 50
3. jót ál lá si biz to sí ték mér té ke (min. 1., max.

8%) 30
4. vál lalt köt bér mér té ke (brut tó Ft/nap ban,

min. brut tó 100 E Ft/nap, max. 500 E Ft/nap) 10

IV.2.2) Elekt ro ni kus ár lej tést al kal maz nak-e?
Igen: –
Nem: X
Ha igen, to váb bi in for má ci ók az elekt ro ni kus ár lej tés rõl (ha

szük sé ges)

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám (adott eset ben)

IV.3.2) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó an ko ráb bi köz zé té -
tel re sor került-e?

Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén:
Elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
Fel hasz ná lói ol da lon köz zé tett hir det mény: –
Hir det mény szá ma a K. É.-be n: –
Egyéb ko ráb bi köz zé té tel (adott eset ben): –
Hir det mény szá ma a K. É.-be n: –

IV.3.3) A do ku men tá ció be szer zé sé nek fel té te lei
A do ku men tá ció be szer zé sé nek ha tár ide je:
Dá tum: 2006/06/15 (év/hó/nap)
Idõ pont: 10.00 óra
Kell-e fi zet ni a do ku men tá ci ó ért?
Igen: X
Nem: –
Igen vá lasz ese tén:
Ár (szá mok kal): 60 000 Ft + áfa
Pénz nem: HUF
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A fi ze tés fel té te lei és mód ja: a Pan non Fej lesz tõ Kft. OTP
Bank Rt. 11733003-29902475 szá mú bank szám lá ra át uta lás
vagy kész pénz ben tör té nõ be fi ze tés. A be fi ze té si ok má nyon
fel tün te ten dõ: „Algyõ, bölcsõde építése”.

IV.3.4) Az aján lat té te li ha tár idõ
Dá tum: 2006/06/15 (év/hó/nap)
Idõ pont: 10.00 óra

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aján la tok,
illetve rész vé te li je lent ke zé sek be nyújt ha tók

ES  CS   DA  DE  ET  EL  EN  FR  IT  LV
                         

LT  HU  MT  NL  PL  PT  SK  SL  FI  SV
    X                      

Egyéb: –

IV.3.6) Az aján la ti kö tött ség mi ni má lis idõ tar ta ma (tár gya -
lás nél kü li el já rás esetén)

/ / -ig (év/hó/nap)
vagy hó na pok ban:  vagy na pok ban: 90
(az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá tól szá mít va)

IV.3.7) Az aján la tok fel bon tá sá nak fel té te lei
Dá tum: 2006/06/15 (év/hó/nap)
Idõ pont: 10.00 óra
Hely szín: Al gyõ Nagy köz ség Ön kor mány zat Pol gár mes te ri

Hi va tal, föld szin ti ta nács ko zó ter me, 6750 Al gyõ, Kas tély kert
u. 40.

Az aján la tok fel bon tá sán je len lét re jo go sult sze mé lyek: az
aján la tok fel bon tá sá nál a Kbt. 80. § (2) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zot tak lehetnek jelen.

VI. SZA KASZ: KI EGÉ SZÍ TÕ IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A KÖZ BE SZER ZÉS IS MÉT LÕ DÕ JEL LE GÛ-E?
(adott eset ben)
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén a to váb bi hir det mé nyek köz zé té te lé nek

ter ve zett ideje: –

VI.2) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL ÉS/VAGY PROG RAM MAL KAP -
CSO LA TOS?
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén kér jük fel tün tet ni a pro jekt(ek) és/vagy

prog ram(ok) ne vét és bár mely egyéb hi vat ko zá si alapot: –

VI.3) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK (adott eset ben)
1. A hi ány pót lás le he tõ sé ge vagy annak ki zá rá sa: 
A hi ány pót lás biz to sí tá sa ese tén a hi ány pót lás kö re: aján lat -

ké rõ ki zár ja a hi ány pót lás lehetõségét.
2. A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja: 2006. jú ni us 22.
3. A tár gya lás le foly ta tá sá nak me ne te és az aján lat ké rõ ál tal

elõ írt alap ve tõ sza bá lyai, az el sõ tár gya lás idõpontja: –
4. Az el já rás ban va ló rész vé tel nek fel té te le az aján la ti do ku -

men tá ció meg vá sár lá sa. A do ku men tá ció más ra nem ruházható
át.

5. A do ku men tá ció a Pan non Fej lesz tõ Kft., 1125 Bu da pest,
Kút völ gyi út 24/A szék he lyén ve he tõ át sze mé lye sen vagy
meg ha tal ma zott út ján ügy fél fo ga dá si idõ ben: hét fõ-pén tek:
9.00–12.00 óra kö zöt ti idõ pon tok ban, az aján lat té te li ha tár idõ
nap ján (2006/06/15) 10.00 órá ig, a be fi ze tést iga zo ló okmány
ugyanitt történõ bemutatását követõen.

6. Az aján la tot a cég jegy zés re jo go sul tak ál tal cég sze rû en
alá ír va, min den ol dalt szig nál va, fo lya ma tos ol dal szá mo zás sal,
kö tött vagy fû zött for má ban, zárt cso ma go lás ban 1 ere de ti és
2 má so la ti pél dány ban kell be nyúj ta ni, meg je löl ve az ere de ti és
má so la ti pél dányt. Az aján lat kül sõ cso ma go lá sán az aláb bi a kat 
kell fel tün tet ni: fel adó ne ve és cí me „Pá lyá zat Al gyõ, böl csõ de
épí té sé re”. A pos tán fel adott aján la tot az aján lat ké rõ csak ak kor 
te kin ti ha tár idõn be lül be nyúj tott nak, ha annak a meg adott cí -
men tör té nõ kéz hez vé te lé re az aján la ti ha tár idõ ig sor ke rült. Az
aján la tok, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények
elvesztésébõl eredõ kockázat az ajánlattevõt terheli.

7. A nyer tes pá lyá zó vissza lé pé se ese tén az aján lat ké rõ a
má so dik leg ked ve zõbb aján la tot te võ vel köt szerzõdést.

8. A szer zõ dést biz to sí tó mel lék kö te le zett sé gek el fo ga dá sá -
ról szóló, kü lön íven szö ve ge zett nyi lat ko zat hi ánya ese tén
aján lat ké rõ ér vény te le ní ti az ajánlatot.

9. A fel hí vás és a do ku men tá ció szer ves egy sé get ké pez. A
do ku men tá ci ó ban sze rep lõ ter mé kek meg ne ve zé se csak a tárgy
jel le gé nek egy ér tel mû meg ha tá ro zá sa ér de ké ben tör tént az
azok kal egyen ér té kû szerkezetek is beépíthetõek.

10. Az aján lat te võ nek nyi lat koz nia kell, hogy aján la tát a
Kbt. 70. § (1) be kez dé sé ben fog lal tak sze rin ti tar ta lom mal, a
fel hí vá si fel té te lek tu do má sul vé te lé vel nyúj tot ta be, nyi lat koz -
nia kell a Kbt. 71. § (1) be kez dés a)–b) pont já ra és a (3) be kez -
dés re, va la mint ar ra vo nat ko zó an, hogy a Kbt. 72. §-ában
leírtakat figyelembe vette.

11. Az aján lat te võ nek az aján la ti fel hí vás IV.2.1) pont já ban
fog lalt ér té ke lé si szem pon tok ra a meg adott mér ték egy sé gek
sze rint kell az aján la tát meg ad nia (1. rész szem pont ese té ben
brut tó Ft, 2. rész szem pont ese té ben nap tá ri hó nap ban, 3. rész -
szem pont ese té ben szá za lék ban, 4 rész szem pont brut tó Ft/nap). 
Az et tõl el té rõ esetekben az ajánlattevõ ajánlata érvénytelen.

12. A Köz be szer zé sek Ta ná csa 2/2004. (K. É. – 84.) szá mú
aján lá sa alap ján: az aján la tok rész szem pon tok sze rin ti tar tal mi
ele me i nek ér té ke lé se so rán ad ha tó pont szám (amely min den
rész szem pont ese té ben azo nos) al só ha tá ra: 1, fel sõ ha tá ra: 100. 
Az aján lat ké rõ az aján la to kat a li ne á ris ará nyo sí tás mód sze ré -
vel ér té ke li: a leg elõ nyö sebb aján lat tar tal mi ele me a ma xi má lis 
pont szá mot kap ja (100), a leg gyen gébb aján lat tar tal mi ele me a
mi ni má lis pont szá mot kap ja (1). A kért ér ték kö zött li ne á ris a
pont ki osz tás. Azo nos pontszámot elérõ ajánlattevõk esetén a
nyertes a kedvezõbb ajánlati árat adó ajánlattevõ.

13. Fel hív juk az aján lat te võk fi gyel mét ar ra, hogy az aján -
lat ké rõ az aján lat te võk al kal mas sá gi fel té te le it a mi nõ sí tett
aján lat te võk jegy zé ké hez ké pest szigorúbban határozta meg.

14. Az aján lat te võ nek aján la tá hoz csa tol nia kell a sa ját és a
köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be
ven ni kí vánt al vál lal ko zó já nak az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá -
tól szá mí tott 60 nap nál nem ré geb bi cég ki vo na tát. Aján lat ké rõ
a cég ki vo nat hi á nyá ban ajánlattevõ ajánlatát érvénytelennek
minõsíti.

15. Az aján la ti do ku men tá ci ó val és fel té te lek kel kap cso lat -
ban hely szí ni be já rás sal össze kö tött kon zul tá ci ós le he tõ sé get
biz to sí t az aján lat ké rõ. A kon zul tá ció he lye: Al gyõ Nagy köz -
ség Ön kor mány zat Pol gár mes te ri Hi va tal, föld szin ti Ta nács ko -
zó ter me, 6750 Al gyõ, Kas tély kert u. 40., ide je: 2006. jú ni us 7.,
10.00 óra. A konzultáción való részvételt feltétlenül szük -
ségesnek tartjuk!

VI.4) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/05/26 (év/hó/nap)
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A. MEL LÉK LET
TO VÁB BI CÍ MEK ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PONTOK

I) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ ME -
KEN ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PON TO KON SZEREZ -
HETÕK BE
Hi va ta los név: Pan non Fej lesz tõ Kft.
Pos tai cím: Kút völ gyi út 24/A
Vá ros/köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1125
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: dr. Õszy Ta más
Te le fon: 422-0102
Fax: 422-0103
E-ma il: ta mas.oe szy@pan non-fej lesz to.hu
In ter net cím (URL): www.pan non-fej lesz to.hu

II) CÍ MEK ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PON TOK, AHON -
NAN A DO KU MEN TÁ CIÓ BE SZE REZ HE TÕ
Hi va ta los név: Pan non Fej lesz tõ Kft.
Pos tai cím: Kút völ gyi út 24/A
Vá ros/köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1125
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: dr. Õszy Ta más
Te le fon: 422-0102
Fax: 422-0103
E-ma il: ta mas.oe szy@pan non-fej lesz to.hu
In ter net cím (URL): www.pan non-fej lesz to.hu

III) CÍ MEK ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PON TOK, AHO -
VÁ AZ AJÁN LA TO KAT KELL BE NYÚJ TA NI
Hi va ta los név: –
Pos tai cím: –
Vá ros/Köz ség: –
Pos tai irá nyí tó szám: –
Or szág: –
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: –
Te le fon: –
Fax: –
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

Balatonfüred Város Önkormányzata
egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

(12007/2006)

Épí té si be ru há zás: –
Áru be szer zés: X
Szol gál ta tás: –

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PONT(OK)
Hi va ta los név: Ba la ton fü red Vá ros Ön kor mány za ta
Pos tai cím: Szent Ist ván tér 1.
Vá ros/Köz ség: Ba la ton fü red

Pos tai irá nyí tó szám: 8230
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: dr. Bó ka Ist ván pol gár mes ter
Te le fon: 87/343-255
Fax: 87/343-457
E-ma il: tit kar sag@ba la ton fu red.com
In ter net cím(ek) (adott eset ben)
Az aján lat ké rõ ál ta lá nos cí me (URL): –
A fel hasz ná lói ol dal cí me (URL): –

TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN
SZE REZ HE TÕK BE
Azo nos a fent em lí tett kap cso lat tar tá si pont tal/pon tok kal: –
Ha at tól el té rõ, kér jük tölt se ki az A. I) mel lék le tet: X

A DO KU MEN TÁ CIÓ A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN SZE REZ -
HE TÕ BE
Azo nos a fent em lí tett kap cso lat tar tá si pont tal/pon tok kal: –
Ha at tól el té rõ, kér jük tölt se ki az A. II) mel lék le tet: X

AZ AJÁN LA TO KAT A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL BE -
NYÚJ TA NI
Azo nos a fent em lí tett kap cso lat tar tá si pont tal/pon tok kal: –
Ha at tól el té rõ, kér jük tölt se ki az A. III) mel lék le tet: X

I.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ MÁS AJÁN LAT KÉ RÕ(K) NE -
VÉ BEN FOLY TAT JA LE A KÖZ BE SZER ZÉ SI EL JÁ -
RÁST?
Igen: X
Nem: –

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS

II.1.1) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés
Sze lek tív hul la dék-gyûj tõ jár mû be szer zé se

II.1.2) A szer zõ dés tí pu sa, va la mint a tel je sí tés he lye
[Csak azt a ka te gó ri át vá lassza – épí té si be ru há zás, áru be -

szer zés vagy szol gál ta tás –, ame lyik leg in kább meg fe lel a szer -
zõ dés vagy a köz be szer zés(ei) tár gyá nak]

a) Épí té si be ru há zás: –
Ki vi te le zés: –
Ter ve zés és ki vi te le zés: –
Ki vi te le zés bár mi lyen esz köz zel, mó don, az aján lat ké rõ ál tal 

meg ha tá ro zott  kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ en: –
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –

b) Áru be szer zés: X
Adás vé tel: X
Lí zing: –
Bér let: –
Rész let vé tel: –
Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: –
A tel je sí tés he lye: 8230 Ba la ton fü red, Für dõ u. 20.
NUTS-kód: HU 213

c) Szol gál ta tás: –
Szol gál ta tá si ka te gó ria: –
(Az 1–27. szol gál ta tá si ka te gó ri á kat lásd a Kbt. 3. és 4. mel -

lék le té ben)
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –
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II.1.3) A hir det mény a kö vet ke zõk va la me lyi ké re irá nyul
Köz be szer zés meg va ló sí tá sa: X
Di na mi kus be szer zé si rend szer (DBR) lét re ho zá sa: –
Ke ret meg ál la po dás meg kö té se: –

II.1.4) Ke ret meg ál la po dás ra vo nat ko zó in for má ci ók (adott
eset ben)

Ke ret meg ál la po dás több aján lat te võ vel: –
Ke ret meg ál la po dás egy aján lat te võ vel: –
A ter ve zett ke ret meg ál la po dás részt ve võ i nek ke ret szá ma

 vagy (adott eset ben) ma xi má lis lét szá ma 
A ke ret meg ál la po dás idõ tar ta ma: 
Idõ tar tam év(ek)ben:  vagy hó nap(ok)ban: 
A köz be szer zé sek össz ér té ke a ke ret meg ál la po dás tel jes idõ -

tar ta ma alatt (csak szá mok kal): –
A ke ret meg ál la po dás alap ján meg kö ten dõ szer zõ dé sek ér té -

ke és gya ko ri sá ga (amennyi re le het sé ges): –

II.1.5) A szer zõ dés meg ha tá ro zá sa/tár gya
Adás vé te li szer zõ dés sze lek tív hul la dék-gyûj tõ jár mû be szer -

zé se tár gyá ban.

II.1.6) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
34.14.45.10-6
To váb bi tárgy(ak): 
34.14.45.11-3
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.1.7) Ré szek re tör té nõ aján lat té tel (a ré szek re vo nat ko zó
rész le tes in for má ci ók meg adá sá hoz a B. mel lék let bõl szük ség
sze rint több pél dány hasz nál ha tó)

Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén az aján la tok be nyújt ha tók (csak egyet je -

löl jön be):
egy rész re: –
egy vagy több rész re: –
va la mennyi rész re: –

II.2) A SZER ZÕ DÉS SZE RIN TI MENNYI SÉG VAGY AL -
KAL MA ZÁ SI KÖR

II.2.1) Tel jes mennyi ség vagy ér ték (adott eset ben, va la -
mennyi részt és op ci ót be le ért ve)

1 db min. 16 m3 be fo ga dó ké pes sé gû sze lek tív hul la dék-gyûj -
tõ jár mû

II.2.2) Vé te li jog (op ció) (adott eset ben)
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén a vé te li jog le írá sa: –
Ha is mert, a vé te li jog op ci ók gya kor lá sá nak ter ve zett ide je:
hó nap(ok)ban:  vagy na pok ban: 
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)
Az eset le ges meg hosszab bí tá sok szá ma (ha van ilyen):

 vagy:  és  kö zött.
Ha is mert, az áru be szer zés re vagy a szol gál ta tás meg ren de -

lés re irá nyuló is mét lõ dõ jel le gû szer zõ dé sek ese té ben kér jük
fel tün tet ni a to váb bi szer zõ dé sek ter ve zett ide jét: 

hó na pok ban:  vagy na pok ban: 
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)

II.3) A SZER ZÕ DÉS IDÕ TAR TA MA VAGY A BE FE JE -
ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE
Az idõ tar tam hó nap(ok)ban:  vagy na pok ban: 90
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)
vagy: kez dés / /  (év/hó/nap)
be fe je zés / /  (év/hó/nap)

III. SZA KASZ: JO GI, GAZ DA SÁ GI, PÉNZ ÜGYI ÉS
TECH NI KAI IN FOR MÁ CI ÓK

III.1) A SZER ZÕ DÉS RE VO NAT KO ZÓ FEL TÉ TE LEK

III.1.1) A szer zõ dést biz to sí tó mel lék kö te le zett sé gek (adott
eset ben)

III.1.2) Fõ fi nan szí ro zá si és fi ze té si fel té te lek és/vagy hi vat -
ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek re

Aján lat ké rõ az iga zolt szám lát a kéz hez vé tel tõl szá mí tott
30 na pon be lül át uta lás sal egyen lí ti ki.

III.1.3) A kö zös aján la tot te võ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó
gaz da sá gi tár sa ság, illetve jo gi sze mély (adott eset ben)

III.1.4) Vo nat koz nak-e a szer zõ dés tel je sí té sé re egyéb kü -
lön le ges fel té te lek? (adott eset ben)

Igen: –
Nem: X
Ha igen, a kü lön le ges fel té te lek meg ha tá ro zá sa: –

III.2) RÉSZ VÉ TE LI FEL TÉ TE LEK

III.2.1) Az aján lat te võ sze mé lyes hely ze té re vo nat ko zó ada -
tok (ki zá ró okok) (adott eset ben), ide ért ve a szak mai és cég -
nyil ván tar tá sok ba tör té nõ be jegy zés re vo nat ko zó elõ írá so kat is

Az elõ írá sok tel je sí té sé nek iga zo lá sá hoz szük sé ges ada tok és 
a meg kö ve telt iga zo lá si mód:

Az el já rás ban nem le het aján lat te võ vagy al vál lal ko zó, aki -
nél a Kbt. 60. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ki zá ró okok
bár me lyi ke fenn áll.

A Kbt. 60. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ki zá ró okok
fenn nem ál lá sá ról az aján lat te võ nek nyi lat koz nia kell.

III.2.2) Gaz da sá gi és pénz ügyi al kal mas ság
Az al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok és a meg kö -

ve telt iga zo lá si mód: 
a) A Kbt. 66. § (1) be kez dés a) pont ja alap ján aján lat te võ

min den szám la ve ze tõ pénz in té ze té nek 30 nap nál nem ré geb bi
nyi lat ko za ta a kö vet ke zõ tar ta lom mal:

– mi ó ta ve ze ti az aján lat te võ szám lá ját (szám lá it),
– volt-e a szám lá ján egy éven be lül sor ban ál lás, ha igen mi -

kor, mennyi ide ig.
b) A Kbt. 60. § (1) be kez dés b) pont ja alap ján a szám vi te li

jog sza bá lyok sze rin ti be szá mo ló já nak be nyúj tá sa az el já rást
meg elõ zõ há rom le zárt év rõl (2003., 2004., 2005.)

Az al kal mas ság mi ni mum kö ve tel mé nye(i) (adott eset ben): 
a) Al kal mat lan az aján lat te võ, ha egy éven be lül bár mely

szám lá ján 3 na pot meg ha la dó sor ban ál lás volt.
b) Al kal mat lan az aján lat te võ, ha a szám vi te li jog sza bá lyok

sze rin ti be szá mo ló ja bár mely év ben vesz te sé get mu tat.

III.2.3) Mû sza ki, illetve szak mai al kal mas ság
Az al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok és a meg kö -

ve telt iga zo lá si mód: 
a) A Kbt. 67. § (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti tar tal mú nyi -

lat ko zat az elõ zõ há rom év leg je len tõ sebb szál lí tá sa i ról.
b) A Kbt. 67. § (1) be kez dés b) pont ja sze rint ISO 9001 vagy 

az zal egyen ér té kû mi nõ ség biz to sí tá si ta nú sít vány be nyúj tá sa.
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Az al kal mas ság mi ni mum kö ve tel mé nye(i) (adott eset ben): 
a) Al kal mat lan az aján lat te võ, ha az elõ zõ há rom év re nem

tu d fel mu tat ni leg alább évi egy re fe ren ci át a be szer zés tár gyá ra
vo nat ko zó an.

b) Al kal mat lan az aján lat te võ, ha nem ren del ke zik ISO 9001 
vagy az zal egyen ér té kû ta nú sí tott mi nõ ség biz to sí tá si rend -
szerrel.

III.2.4) Fenn tar tott szer zõ dé sek
A szer zõ dés vé dett mû he lyek szá má ra fenn tar tott?
Igen: –
Nem: –

III.3) SZOL GÁL TA TÁS MEG REN DE LÉS RE IRÁ NYU LÓ
SZER ZÕ DÉ SEK RE VO NAT KO ZÓ KÜ LÖN LE GES FEL -
TÉ TE LEK

III.3.1) A szol gál ta tás tel je sí té se egy bi zo nyos fog lal ko zás -
hoz (kép zett ség hez) van-e köt ve?

Igen: –
Nem: –
Ha igen, a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zés re tör té nõ hi -

vat ko zás: –

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS TÍ PU SA

IV.1.1) Az el já rás tí pu sa
Tár gya lás nél kü li: X
Tár gya lá sos: –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK

IV.2.1) Bí rá la ti szem pon tok (csak a meg fe le lõt je löl je meg)
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: –
vagy:
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat az aláb bi ak sze rint: X
Az aláb bi ak ban meg adott rész szem pon tok sze rint (a rész -

szem pon to kat sú lyo zás sal kell meg ad ni): X
rész szem pon tok súly szá mok
1. aján la ti ár (net tó, Ft) 9
2. szál lí tá si ha tár idõ (a szer zõ dés kö tés tõl szá -

mít va, nap) 7
3. tar tály tér fo gat, m3 (16–20 kö zött) 4
4. vál lalt ga ran cia a kö te le zõ 1 éven fe lül (hó -

nap) 2

IV.2.2) Elekt ro ni kus ár lej tést al kal maz nak-e?
Igen: –
Nem: X
Ha igen, to váb bi in for má ci ók az elekt ro ni kus ár lej tés rõl (ha

szük sé ges)

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám (adott eset ben): –

IV.3.2) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó an ko ráb bi köz zé té -
tel re sor ke rült-e?

Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén:
Elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
Fel hasz ná lói ol da lon köz zé tett hir det mény: –
Hir det mény szá ma a K. É.-be n: –
Egyéb ko ráb bi köz zé té tel (adott eset ben): –
Hir det mény szá ma a K. É.-be n: –

IV.3.3) A do ku men tá ció be szer zé sé nek fel té te lei
A do ku men tá ció be szer zé sé nek ha tár ide je:
Dá tum: 2006/06/14 (év/hó/nap)
Idõ pont: 10.00 óra
Kell-e fi zet ni a do ku men tá ci ó ért?
Igen: X
Nem: –
Igen vá lasz ese tén:
Ár (szá mok kal): 20 000
Pénz nem: HUF
A fi ze tés fel té te lei és mód ja: a do ku men tá ció az A. mel lék let

II) pont ban meg adott he lyen kész pénz fi ze tés el le né ben ve -
hetõ át.

IV.3.4) Az aján lat té te li ha tár idõ
Dá tum: 2006/06/14 (év/hó/nap)
Idõ pont: 10.00 óra

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aján la tok,
illetve rész vé te li je lent ke zé sek be nyújt ha tók

ES  CS   DA  DE  ET  EL  EN  FR  IT  LV
                         

LT  HU  MT  NL  PL  PT  SK  SL  FI  SV
    X                      

Egyéb: –

IV.3.6) Az aján la ti kö tött ség mi ni má lis idõ tar ta ma (tár gya -
lás nél kü li el já rás ese tén)

/ / -ig (év/hó/nap)
vagy hó na pok ban:  vagy na pok ban: 60
(az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá tól szá mít va)

IV.3.7) Az aján la tok fel bon tá sá nak fel té te lei
Dá tum: 2006/06/14 (év/hó/nap)
Idõ pont: 10.00 óra
Hely szín: 8230 Ba la ton fü red, Für dõ u. 20.
Az aján la tok fel bon tá sán je len lét re jo go sult sze mé lyek: a

Kbt. 80. § (2) be kez dés alap ján az aján la tok fel bon tá sá nál csak
az aján lat ké rõ és az aján lat te võk, a ne vük ben el já rók, va la mint
az ál ta luk meg hí vott sze mé lyek ve het nek részt.

VI. SZA KASZ: KI EGÉ SZÍ TÕ IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A KÖZ BE SZER ZÉS IS MÉT LÕ DÕ JEL LE GÛ-E?
(adott eset ben)
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén a to váb bi hir det mé nyek köz zé té te lé nek

ter ve zett ide je: –

VI.2) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL ÉS/VAGY PROG RAM MAL KAP -
CSO LA TOS?
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén kér jük fel tün tet ni a pro jekt(ek) és/vagy

prog ram(ok) ne vét és bár mely egyéb hi vat ko zá si ala pot: –

VI.3) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK (adott eset ben)
1) A hi ány pót lás le he tõ sé ge vagy annak ki zá rá sa: 
Aján lat ké rõ a hi ány pót lás le he tõ sé gét ki zár ja.
A hi ány pót lás biz to sí tá sa ese tén a hi ány pót lás kö re: –
2) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja: 2006/06/26.
3) A tár gya lás le foly ta tá sá nak me ne te és az aján lat ké rõ ál tal

elõ írt alap ve tõ sza bá lyai, az el sõ tár gya lás idõ pont ja: –
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4) Az aján lat hoz csa tol ni kell az aján lat te võ 60 nap nál nem
ré geb bi cég ki vo na tá nak, va la mint az alá író(k) alá írá si cím pél -
dá nyá nak má so la tát.

5) Az aján lat ké rõ több vál to za tú (al ter na tív) aján la tot nem
fo gad el.

6) Az ered mény hir de tés mód ja: az aján lat ké rõ az el já rás
ered mé nyé rõl az aján lat te võ ket írás ban ér te sí ti.

7) Az el bí rá lás mód ja: az ad ha tó pont szám min den rész -
szem pont ese té ben 0–10 pon tig ter jed, a leg ked ve zõbb aján lat
10 pon tot kap, a leg ked ve zõt le nebb 0 pon tot, a köz ben sõ ér té -
ke ket egy sze rû li ne á ris ará nyo sí tás sal ha tá roz zuk meg.

8) Az aján la to kat cég sze rû en alá ír va, min den la pot sor szá -
moz va és az alá írás ra jo go sult kéz je gyé vel el lát va, zárt cso ma -
go lás ban, 1 ere de ti + 1 má so la ti (a fed la pon fel tün tet ve, hogy
ere de ti vagy má so lat) pél dány ban kell be nyúj ta ni. El té rés ese -
tén az ere de ti pél dány tar tal ma a mér va dó. A cso ma go lá son fe l
kell tün tet ni a kö vet ke zõ ket: „Aján lat sze lek tív hul la dék-gyûj tõ
jár mû szál lí tá sá ra. Az aján lat té te li ha tár idõ elõtt fel bon ta ni
tilos!”

A cso ma go lá son más in for má ci ót fel tün tet ni nem sza bad.
9) A do ku men tá ció meg vá sár lá sa az el já rás ban va ló rész -

vétel fel té te le. A do ku men tá ció más ra nem ru ház ha tó át. A do -
ku men tá ció az A. mel lék let II) pont ban meg adott he lyen kész -
pénz fi ze tés el le né ben ve he tõ át mun ka na po kon 7.00 órá tól
15.00 órá ig.

10) Az aján lat hoz csa tol ni kell a Kbt. 70. § (1) be kez dés sze -
rin ti nyi lat ko za tot.

11) Az aján lat ké rõ az aján lat te võ pénz ügyi és gaz da sá gi,
mû sza ki és szak mai al kal mas sá gá nak fel té te le it és azok iga zo -
lá sát a mi nõ sí tett aján lat te võk jegy zé ké hez ké pest szi go rúb ban
ha tá roz za meg.

VI.4) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/05/25 (év/hó/nap)

A. MEL LÉK LET
TO VÁB BI CÍ MEK ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PON TOK

I) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ ME -
KEN ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PON TO KON SZEREZ -
HETÕK BE
Hi va ta los név: PRO BIO Ba la ton fü re di 
Te le pü lés üze mel te té si Zrt.
Pos tai cím: Für dõ u. 20.
Vá ros/köz ség: Ba la ton fü red
Pos tai irá nyí tó szám: 8230
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: So mo gyi Lász ló ve zér igaz ga tó
Te le fon: 87/342-633
Fax: 87/342-380
E-ma il: pro bi ort@pro bi ort.hu
In ter net cím (URL): –

II) CÍ MEK ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PON TOK, AHON -
NAN A DO KU MEN TÁ CIÓ BE SZE REZ HE TÕ
Hi va ta los név: PRO BIO Ba la ton fü re di 
Te le pü lés üze mel te té si Zrt.
Pos tai cím: Für dõ u. 20.
Vá ros/köz ség: Ba la ton fü red
Pos tai irá nyí tó szám: 8230
Or szág: Ma gyar or szág

Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: So mo gyi Lász ló ve zér igaz ga tó
Te le fon: 87/342-633
Fax: 87/342-380
E-ma il: pro bi ort@pro bi ort.hu
In ter net cím (URL): –

III) CÍ MEK ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PON TOK, AHO -
VÁ AZ AJÁN LA TO KAT KELL BE NYÚJ TA NI
Hi va ta los név: PRO BIO Ba la ton fü re di 
Te le pü lés üze mel te té si Zrt.
Pos tai cím: Für dõ u. 20.
Vá ros/Köz ség: Ba la ton fü red
Pos tai irá nyí tó szám: 8230
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: So mo gyi Lász ló ve zér igaz ga tó
Te le fon: 87/342-633
Fax: 87/342-380
E-ma il: pro bi ort@pro bi ort.hu
In ter net cím (URL): –

Budapest Fõváros VII. Kerület
Erzsébetváros Önkormányzata

egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása
(12260/2006)

Épí té si be ru há zás: X
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: –

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PONT(OK)
Hi va ta los név: Bu da pest Fõ vá ros VII. Ke rü let
Er zsé bet vá ros Ön kor mány za ta
Pos tai cím: Er zsé bet krt. 6. IV. 413.
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1073
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: Be ru há zá si Cso port, Han gyál Im re
Te le fon: 462-3282
Fax: 342-2963
E-ma il: ko man@er zse bet va ros.hu
In ter net cím(ek) (adott eset ben)
Az aján lat ké rõ ál ta lá nos cí me (URL): –
A fel hasz ná lói ol dal cí me (URL): –

TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN
SZE REZ HE TÕK BE
Azo nos a fent em lí tett kap cso lat tar tá si pont tal/pon tok kal: X
Ha at tól el té rõ, kér jük tölt se ki az A. I) mel lék le tet: –

A DO KU MEN TÁ CIÓ A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN SZE REZ -
HE TÕ BE
Azo nos a fent em lí tett kap cso lat tar tá si pont tal/pon tok kal: X
Ha at tól el té rõ, kér jük tölt se ki az A. II) mel lék le tet: –
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AZ AJÁN LA TO KAT A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL BE -
NYÚJ TA NI
Azo nos a fent em lí tett kap cso lat tar tá si pont tal/pon tok kal: X
Ha at tól el té rõ, kér jük tölt se ki az A. III) mel lék le tet: –

I.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ MÁS AJÁN LAT KÉ RÕ(K) NE VÉ -
BEN FOLY TAT JA LE A KÖZ BE SZER ZÉ SI EL JÁ RÁST?
Igen: –
Nem: X

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS

II.1.1) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve -
zés: –

II.1.2) A szer zõ dés tí pu sa, va la mint a tel je sí tés he lye
a) Épí té si be ru há zás: X
Ki vi te le zés: –
Ter ve zés és ki vi te le zés: X
Ki vi te le zés bár mi lyen esz köz zel, mó don, az aján lat ké rõ ál tal 

meg ha tá ro zott  kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ en: –
A tel je sí tés he lye: Bp. VII. ke r., Do hány ut ca
NUTS-kód: HU 101

b) Áru be szer zés: –
Adás vé tel: –
Lí zing: –
Bér let: –
Rész let vé tel: –
Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: –
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –

c) Szol gál ta tás: –
Szol gál ta tá si ka te gó ria: –
(Az 1–27. szol gál ta tá si ka te gó ri á kat lásd a Kbt. 3. és 4. mel -

lék le té ben)
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –

II.1.3) A hir det mény a kö vet ke zõk va la me lyi ké re irá nyul
Köz be szer zés meg va ló sí tá sa: X
Di na mi kus be szer zé si rend szer (DBR) lét re ho zá sa: –
Ke ret meg ál la po dás meg kö té se: –

II.1.4) Ke ret meg ál la po dás ra vo nat ko zó in for má ci ók: –

II.1.5) A szer zõ dés meg ha tá ro zá sa/tár gya
A Bu da pest VII. ke rü let, Do hány u. tel jes jár da fe lü le té nek

át épí té se a do ku men tá ci ó ban meg ha tá ro zott fel té te lek sze rint.

II.1.6) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
45.23.32.50-6
To váb bi tárgy(ak): 
45.23.20.00-2
45.23.21.00-3
45.23.23.00-5
45.23.32.21-4
45.23.32.51-3
45.23.32.90-8
45.23.32.91-5
45.23.32.92-2
45.23.32.93-9
Ki egé szí tõ szó jegy zék: –

II.1.7) Ré szek re tör té nõ aján lat té tel
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén az aján la tok be nyújt ha tók (csak egyet je -

löl jön be):
egy rész re: –
egy vagy több rész re: –
va la mennyi rész re: –

II.2) A SZER ZÕ DÉS SZE RIN TI MENNYI SÉG VAGY AL -
KAL MA ZÁ SI KÖR

II.2.1) Tel jes mennyi ség vagy ér ték
Az át épí ten dõ tel jes jár da fe lü let nagy sá ga: 8150 m2

A jár da jel le ge: ki épí tett, két ol da li, 2717 m hosszú, át la gos
szé les sé ge 3 m, asz falt bur ko lat tal, grá nit, he lyen ként ba zalt kõ,
illetve be ton sze gély kõ sze gé lye zi.

A jár da fe lü le ten meg lé võ ak ná kat szint be kell he lyez ni, a
négy szög le tes ak na fed la po kat dísz bur ko lat ra kell cse rél ni, a je -
lö let len ak na fed la po kat meg kell je löl ni.

A meg lé võ for ga lom tech ni kát az át épí tést kö ve tõ en hely re
kell ál lí ta ni.

Az ut cai be ren de zé sek – a ki vi te le zést kö ve tõ en – vissza he -
lye zen dõk az ere de ti he lyük re.

Az új, ki épí tett jár dán a par ko lá si rend nek meg fe le lõ fel fes -
tést az ere de ti ál la pot nak meg fe le lõ en hely re kell ál lí ta ni.

II.2.2) Vé te li jog (op ció)
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén a vé te li jog le írá sa: –

II.3) A SZER ZÕ DÉS IDÕ TAR TA MA VAGY A BE FE JE -
ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE

Az idõ tar tam hó nap(ok)ban:  vagy na pok ban: 65
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)

III. SZA KASZ: JO GI, GAZ DA SÁ GI, PÉNZ ÜGYI ÉS
TECH NI KAI IN FOR MÁ CI ÓK

III.1) A SZER ZÕ DÉS RE VO NAT KO ZÓ FEL TÉ TE LEK

III.1.1) A szer zõ dést biz to sí tó mel lék kö te le zett sé gek

– Nap i ké se del mi köt bér,

– meg hi ú su lá si köt bér,

– jót ál lás,

– jót ál lá si ga ran cia.

A jót ál lá si ga ran ci át a Kbt. 53. § (5) be kez dés a) pont ja alap -
ján kell aján lat te võ nek biz to sí ta nia.

III.1.2) Fõ fi nan szí ro zá si és fi ze té si fel té te lek és/vagy hi vat -
ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek re

Aján lat ké rõ a ki vi te le zés el len ér té két az iga zolt tel je sí tést
kö ve tõ en, aján lat te võ ál tal be nyúj tott szám la alap ján, 30 na pon
be lül át uta lás sal egyen lí ti ki. A szám la net tó ér té ké nek 5%-a
jót ál lá si ga ran cia jog cí mén az utó-fe lül vizs gá la ti el já rás be fe je -
zé sét kö ve tõ 60 na pig vissza tar tás ra ke rül, vagy azt – ugyan -
ezen idõ tar ta mig – fel té tel nél kül bank ga ran cia for má já ban kell 
aján lat te võ nek nyúj ta nia. Aján lat ké rõ elõ le get nem biztosít.

III.1.3) A kö zös aján la tot te võ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó
gaz da sá gi tár sa ság, illetve jo gi sze mély:

Nem kö ve tel mény.
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III.1.4) Vo nat koz nak-e a szer zõ dés tel je sí té sé re egyéb kü -
lön le ges fel té te lek? 

Igen: –

Nem: X

Ha igen, a kü lön le ges fel té te lek meg ha tá ro zá sa: –

III.2) RÉSZ VÉ TE LI FEL TÉ TE LEK

III.2.1) Az aján lat te võ sze mé lyes hely ze té re vo nat ko zó ada -
tok (ki zá ró okok) (adott eset ben), ide ért ve a szak mai és cég -
nyil ván tar tá sok ba tör té nõ be jegy zés re vo nat ko zó elõ írá so kat is

Az elõ írá sok tel je sí té sé nek iga zo lá sá hoz szük sé ges ada tok és 
a meg kö ve telt iga zo lá si mód:

Ki zá ró okok:

Aján lat ké rõ aján lat te võt ki zár ja az el já rás ból, ha

– az aján lat te võ vel, vagy a Kbt. 60. § (4) be kez dés ben meg -
adott szer ve ze tek kel, vagy va la me lyik al vál lal ko zó val
szem ben a Kbt. 60. § (1) be kez dés a)–h) pont ja i ban meg -
ha tá ro zott ki zá ró okok bár me lyi ke fenn áll,

– az aján lat te võ vel, vagy va la me lyik al vál lal ko zó val szem -
ben a Kbt. 61. § d) pont já ban meg ha tá ro zott ki zá ró ok
fenn áll,

– az aján lat te võ vel vagy va la me lyik – a köz be szer zés
10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt – al -
vál lal ko zó val szem ben a Kbt. 61. § (1) be kez dés a)–c)
pont ja i ban és a Kbt. 62. § (1) be kez dés a)–b) pont ja i ban
meg ha tá ro zott ki zá ró okok bár me lyi ke fenn áll.

Iga zo lá si mód:

Aján lat te võ nek (kö zös aján lat te võ, 10%-ot meg ha la dó mér -
té kû al vál lal ko zó)

– a Kbt. 299. § (4) be kez dés sze rint kö te les nyi lat koz ni ar -
ról, hogy nem tar to zik a Kbt. 60. § (1) be kez dés, va la mint
a Kbt. 61. § (1) be kez dés a)–d) pont ja i nak ha tá lya alá,

– a Kbt. 71. § (3) be kez dés ben fog lal tak nak meg fe le lõ en
nyi lat ko za tot ar ról, hogy a szer zõ dés tel je sí té sé hez nem
vesz igény be a ki zá ró okok ha tá lya alá esõ al vál lal ko zót.

III.2.2) Gaz da sá gi és pénz ügyi al kal mas ság

Az al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok és a meg kö -
ve telt iga zo lá si mód: 

Aján lat te võ nek, a 10% fe let ti al vál lal ko zó nak kü lön-kü lön,
va la mint a kö zös aján lat te võ nek a Kbt. 66. § (1) be kez dés a)–b)
pont jai ese té ben kü lön-kü lön, a c) pont ese té ben együt te sen
csa tol nia kell:

– va la mennyi szám la ve ze tõ nek 30 nap nál nem ré geb bi iga -
zo lá sát, ere de ti ben, vagy egy sze rû má so lat ban az aláb bi
tar ta lom mal:

– bank szám la szá ma,

– a szám la ve ze tés kez dõ idõ pont ja,

– fi ze té si kö te le zett sé gé nek pon to san ele get tesz-e,

– szám lá ján 2005. ja nu ár 1-jé tõl kez dõ dõ en sor ban ál lás
volt-e és mi lyen idõ tar ta mú,

– fe le lõs ség biz to sí tás fenn ál lás ról szóló köt vényt,

– a 2004. év re vo nat ko zó, a szám vi te li tör vény nek meg fe le -
lõ be szá mo lót,

– az elõ zõ há rom év (2003., 2004., 2005.) köz be szer zés tár -
gyá nak for gal má ról szóló nyi lat ko za tot.

Az al kal mas ság mi ni mum kö ve tel mé nye(i) (adott eset ben): 

Pénz ügyi-gaz da sá gi al kal mat lan ság:

Al kal mat lan aján lat te võ, a 10% fe let ti al vál lal ko zó külön-
 külön, va la mint a kö zös aján lat te võ a Kbt. 66. § (1) be kez dés
a)–b) pont jai ese té ben kü lön-kü lön, a c) pont ese té ben együt -
tesen, ha

– va la me lyik pénz in té ze ti nyi lat ko zat sze rint fi ze té si kö te -
le zett sé gé nek nem tesz pon to san ele get, bank szám lá ján a
2005. ja nu ár 1-jé tõl kezd ve 30 na pot meg ha la dó sor ban
ál lás volt,

– nem ren del ke zik a be szer zés tár gyá ra vo nat ko zó, köt -
vénnyel iga zolt, ér vé nyes fe le lõs ség biz to sí tás sal,

– a 2004. évi be szá mo ló já ban az üze mi (üz le ti) te vé keny ség 
ered mé nye ne ga tív,

– a köz be szer zés tár gyá nak for gal ma az el múlt 3 év (2003.,
2004. és 2005.) bár me lyi ké ben nem éri el az évi net tó
90 mil lió Ft-ot.

III.2.3) Mû sza ki, illetve szak mai al kal mas ság

Az al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok és a meg kö -
ve telt iga zo lá si mód: 

Aján lat te võ nek, a köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t meg ha la -
dó mér té kû al vál lal ko zó nak, és a kö zös aján lat te võ nek csa -
tolnia kell:

– az elõ zõ há rom év (2003., 2004., 2005.) leg je len tõ sebb
út-, jár da épí té si/jár da fel újí tá si mun ká i nak is mer te té sét,

– éven ként ma xi mum 2 db, a Kbt. 68. § (1) be kez dés ben
írot tak nak meg fe le lõ, 6 hó nap nál nem ré geb bi, út-/jár da -
épí té si/jár da fel újí tá si mun ká ra vo nat ko zó re fe ren cia iga -
zo lást (iga zo lást, vagy nyi lat ko za tot) ere de ti, vagy egy -
sze rû má so lat ban az aláb bi kö te le zõ tar ta lom mal:

– a szer zõ dés tár gya (ki zá ró lag út-/jár da épí té si/jár da fel -
újí tá si mun ká ra vo nat koz hat),

– az el vég zett mun ka tér mér té ké nek meg je lö lé se,

– az el len szol gál ta tás net tó össze ge, illetve a ko ráb bi
szol gál ta tás mennyi sé gé re uta ló más adat meg je lö lé se,

– a tel je sí tés ide je,

– a tel je sí tés he lye,

– a szer zõ dést kö tõ má sik fél és kap cso lat tar tó já nak meg -
ne ve zé se, cí me, te le fon szá ma,

– a tel je sí tés az elõ írá sok nak és a szer zõ dés nek meg fe le -
lõ en tör tént-e,

– aján lat te võ, illetve ve ze tõ tiszt ség vi se lõi vég zett sé gé nek
és kép zett sé gé nek is mer te té sét, kü lö nö sen azon sze mé -
lyek vég zett sé gé nek és kép zett sé gé nek is mer te té sét, akik
a szol gál ta tás tel je sí té sé ért fe le lõ sek.

– a tel je sí tés be be vo nan dó szak em be rek és a mi nõ ség-el len -
õr zé sé ért fe le lõs sze mély rész le tes be mu ta tá sát, szak mai
vég zett sé gük, kép zett sé gük és gya kor la tuk is mer te té sét.

Csa to lan dó – az is mer te té sen kí vül – a ve ze tõ tiszt ség vi se lõk
és szak em be rek ön élet raj za, a fel sõ fo kú szak irá nyú vég zett ség -
re vo nat ko zó ok irat és a név jegy zék be va ló fel vé tel rõl szóló, fe -
le lõs mû sza ki ve ze tõi jo go sult sá got iga zo ló ha tá ro zat, va la mint 
a mi nõ ség-el len õr zé sért fe le lõs sze mély ok le ve lé nek má so la ta.
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Az al kal mas ság mi ni mum kö ve tel mé nye(i) (adott eset ben): 
Mû sza ki, illetve szak mai al kal mat lan ság:
Al kal mat lan az aján lat te võ, a köz be szer zés ér té ké nek

10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko -
zó, va la mint a kö zös aján lat te võ együt te sen, ha

– nem ren del ke zik az elõ zõ há rom év ben (2003., 2004. és
2005.) éven ként össze sen mi ni mum 8000 m2 nagy sá gú és
össze sen leg alább net tó 80 mil lió Ft ér té kû, út/jár da épí té -
si/jár da fel újí tá si mun ká val, éven ként ma xi mum 2 db, a
III.2.3) pont má so dik fran cia be kez dé se sze rin ti refe -
rencia igazolással iga zol va,

– nem ren del ke zik leg alább 1 fõ fel sõ fo kú ve ze tõ tiszt ség vi -
se lõ vel, 1 fõ fel sõ fo kú mély épí té si vég zett sé gû és 5 éves
szak mai gya kor lat tal bí ró, tel je sí té sért fe le lõs ve ze tõ vel,
va la mint 1 fõ kö zép fo kú vég zett sé gû, a köz le ke dé si épít -
mé nyek és az azok hoz szer ke ze ti leg vagy funk ci o ná li san
kap cso ló dó épít mény ré szek szak te rü le tén leg alább 5 éves
gya kor lat tal bí ró szak em ber rel,

– nem ren del ke zik az 51/2000. (VI II. 9.) FVM–GM–Kö -
ViM együt tes ren de let 1. sz. mel lék le té nek II.1.1) pont já -
ban meg je lölt épít mény faj ták ra név jegy zék be be jegy zett
fe le lõs mû sza ki ve ze tõ vel, va la mint ok le vél lel iga zolt mi -
nõ ség-el len õr zé sért fe le lõs sze méllyel.

III.2.4) Fenn tar tott szer zõ dé sek
A szer zõ dés vé dett mû he lyek szá má ra fenn tar tott?
Igen: –
Nem: X

III.3) SZOL GÁL TA TÁS MEG REN DE LÉS RE IRÁ NYU LÓ
SZER ZÕ DÉ SEK RE VO NAT KO ZÓ KÜ LÖN LE GES FEL -
TÉ TE LEK

III.3.1) A szol gál ta tás tel je sí té se egy bi zo nyos fog lal ko zás -
hoz (kép zett ség hez) van-e köt ve?

Igen: –
Nem: –
Ha igen, a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zés re tör té nõ hi -

vat ko zás: –

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS TÍ PU SA

IV.1.1) Az el já rás tí pu sa
Tár gya lás nél kü li: X
Tár gya lá sos: –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK

IV.2.1) Bí rá la ti szem pon tok 
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: X

IV.2.2) Elekt ro ni kus ár lej tést al kal maz nak-e?
Igen: –
Nem: X
Ha igen, to váb bi in for má ci ók az elekt ro ni kus ár lej tés rõl 

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám: –

IV.3.2) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó an ko ráb bi köz zé té -
tel re sor ke rült-e?

Igen: –
Nem: X

Igen vá lasz ese tén:
Elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
Fel hasz ná lói ol da lon köz zé tett hir det mény: –
Hir det mény szá ma a K. É.-be n: –
Egyéb ko ráb bi köz zé té tel (adott eset ben): –
Hir det mény szá ma a K. É.-be n: –

IV.3.3) A do ku men tá ció be szer zé sé nek fel té te lei
A do ku men tá ció be szer zé sé nek ha tár ide je:
Dá tum: 2006/06/22 (év/hó/nap)
Idõ pont: 10.00 óra
Kell-e fi zet ni a do ku men tá ci ó ért?
Igen: X
Nem: –
Igen vá lasz ese tén:
Ár: 70 000  + áfa
Pénz nem: Ft

IV.3.4) Az aján lat té te li ha tár idõ
Dá tum: 2006/06/22 (év/hó/nap)
Idõ pont: 10.00 óra

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aján la tok,
illetve rész vé te li je lent ke zé sek be nyújt ha tók

ES  CS   DA  DE  ET  EL  EN  FR  IT  LV
                         

LT  HU  MT  NL  PL  PT  SK  SL  FI  SV
    X                      

Egyéb: –

IV.3.6) Az aján la ti kö tött ség mi ni má lis idõ tar ta ma (tár gya -
lás nél kü li el já rás ese tén)

/ / -ig (év/hó/nap)
vagy hó na pok ban:  vagy na pok ban: 60
(az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá tól szá mít va)

IV.3.7) Az aján la tok fel bon tá sá nak fel té te lei
Dá tum: 2006/06/22 (év/hó/nap)
Idõ pont: 10.00 óra
Hely szín: Be ru há zá si Cso port (1073 Bu da pest, Er zsé bet

krt. 6. IV. 413.)
Az aján la tok fel bon tá sán je len lét re jo go sult sze mé lyek: aján -

lat ké rõ, az aján lat te võk és az ál ta luk meg hí vott sze mé lyek.

VI. SZA KASZ: KI EGÉ SZÍ TÕ IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A KÖZ BE SZER ZÉS IS MÉT LÕ DÕ JEL LE GÛ-E?
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén a to váb bi hir det mé nyek köz zé té te lé nek

ter ve zett ide je: –

VI.2) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL ÉS/VAGY PROG RAM MAL KAP -
CSO LA TOS?
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén kér jük fel tün tet ni a pro jekt(ek) és/vagy

prog ram(ok) ne vét és bár mely egyéb hi vat ko zá si ala pot: –

VI.3) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK
1) A hi ány pót lás le he tõ sé ge vagy annak ki zá rá sa: hi ány pót -

lás ra je len el já rás ban nincs le he tõ ség.
2) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja: 2006. jú li us 4.,

10.00 óra, he lye: IV. em. 413.
3) A tár gya lás le foly ta tá sá nak me ne te és az aján lat ké rõ ál tal

elõ írt alap ve tõ sza bá lyai, az el sõ tár gya lás idõ pont ja: –
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4) Az aján la tot 1 ere de ti és 1 má so la ti pél dány ban, sé rü lés -
men te sen, nem bont ha tó, zsi nór ral át fû zött kö tés ben, fo lya ma -
tos (min den írott és ada tot tar tal ma zó ol da lon) ol dal szá mo zás -
sal és a cég jegy zés re jo go sult kéz je gyé vel el lát va, zárt cso ma -
go lás ban, ma gyar nyel ven kell be nyúj ta ni. Az aján la ton sze re -
pel nie kell az ere de ti, vagy a má so lat meg je lö lés nek. A cso ma -
go lá son „Do hány ut cai jár da át épí tés” meg je lö lést és a doku -
men tációban rész le te zett egyéb ada to kat kell fel tün tet ni.

5) Aján lat te võ aján la tát az aján la ti fel hí vás ban, és a do ku -
men tá ci ó ban fog lal tak fi gye lem be vé te lé vel kell be nyúj ta nia.

6) A do ku men tá ció aján lat te võ ál ta li meg vá sár lá sa az el já -
rás ban va ló rész vé tel fel té te le. A do ku men tá ció más ra át nem
ru ház ha tó. Kö zös aján lat té tel ese tén ele gen dõ egy dokumen -
táció meg vá sár lá sa.

7) Aján lat te võ nek a be nyúj tott aján la tá ban kü lön íven írott
nyi lat ko za tot kell elõ ter jesz te nie a Kbt. 70. § (1) be kez dés ben,
to váb bá kü lön íven írott nyi lat ko za tot a Kbt. 71. § (1) be kez dés
a)–b) pont ja i ban, és a (3) be kez dés ben fog lal tak ra vonat -
kozóan.

8) Aján lat te võ nek (kö zös aján lat te võ nek, a 10% fe let ti al -
vál lal ko zó nak és a Kbt. 60. § (4) be kez dés sze rin ti szer ve ze tek -
nek) nyi lat koz nia kell, hogy va la mennyi pénz for gal mi szám lá -
já ról be csa tol ta a III.2.2) pont ban a pénz ügyi al kal mas ság iga -
zo lá sá ra elõ írt pénz in té ze ti nyi lat ko za tot és eze ken kí vül más
pénz in té zet nél szám lát nem ve zet. Amennyi ben a cég ki vo nat -
ban még sze re pel(nek) olyan bank(ok), amely(ek)nél a szám la -
ve ze tés már meg szûnt, de a vál to zás be jegy zé se a cég ki vo nat
ki adá sá nak idõ pont já ig nem tör tént meg, úgy szük sé ges a pénz -
in té zet fe lé meg kül dött fel mon dó le vél, vagy a pénz in té zet tõl a
szám la ve ze tés meg szû né sé re és annak idõ pont já ra vo nat ko zó
nyi lat ko zat be csa to lá sa is.

A pénz in té ze ti iga zo lá sok el té rõ for má jú ak és tar tal mú ak le -
het nek, de mind egyik nek egy ér tel mû vá laszt kell ad nia a fel hí -
vás ban meg fo gal ma zott pénz ügyi al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek 
tel je sü lé sé re.

9) Ha a cég ki vo nat ból ki tû nõ en aján lat te võ nek, vagy a 10%
fe let ti al vál lal ko zó nak el nem bí rált cég ügyi mó do sí tá sa van fo -
lya mat ban, a vál to zás tar tal mát iga zo ló, cég bí ró sá gi be fo ga dó
bé lyeg zõ vel el lá tott vál to zás be jegy zé si ké re lem, ere de ti, vagy
annak egy sze rû má so la tát is az aján lat hoz kell csa tol ni.

10) Aján lat te võ nek, a köz be szer zés ér té ké nek 10%-át meg -
ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó nak, va la -
mint a kö zös aján lat te võ nek (ta gon ként) csa tol nia kell alá írá si
cím pél dá nyát ere de ti ben, vagy egy sze rû má so lat ban.

11) Aján lat te võ nek (kö zös aján lat te võ nek, a 10% fe let ti al -
vál lal ko zó nak és a Kbt. 60. § (4) be kez dés sze rin ti szer ve ze tek -
nek) az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá tól szá mí tott, 30 nap nál nem 
ré geb bi cég ki vo nat ere de ti jét, vagy annak egy sze rû má so la tát
kell csa tol nia.

12) Aján lat te võ nek nyi lat koz nia kell, hogy a 2004. évi
XXXIV. tör vény sze rint mik ro-, kis- vagy kö zép vál lal ko zás -
nak mi nõ sül-e. Amennyi ben nem tar to zik e tör vény ha tá lya alá, 
a nem le ges nyi lat ko za tot is csa tol ni kell.

13) Ér vény te len az aján lat, ha a be nyúj tott cég ki vo nat ban a
köz be szer zés tár gyá hoz kap cso ló dó, épí tõ ipa ri te vé keny sé gi
kö rök nem sze re pel nek.

14) Aján lat te võ nek nyi lat koz nia kell ar ról, hogy a do ku -
men tá ci ó ban lé võ vál lal ko zá si szer zõ dés ter ve zet tar tal mát el -
fo gad ja. Aján lat te võ vé le mény el té rést nem fûz het a vál lal ko zá -
si szer zõ dés hez. A vál lal ko zá si szer zõ dést cég sze rû en alá ír va
és meg fe le lõ en ki tölt ve az aján lat hoz kell mel lé kel ni.

15) Aján lat te võ nek a szer zõ dés kö tés idõ pont já ig fe le lõs ség -
biz to sí tá sát a be szer zés tár gyá ra ki kell ter jesz te nie.

16) Ha aján lat ké rõ ered mény hir de tés kor a má so dik leg ked -
ve zõbb nek mi nõ sí tett aján la tot te võt is meg ha tá roz za, az el já rás 
nyer te sé nek vissza lé pé se ese tén ve le kö t szer zõ dést.

17) Kö zös aján lat té tel ese tén az aján lat hoz csa tol ni kell a
kö zös aján la tot te võk egye tem le ges fe le lõs ség vál la lá sá ról
szóló nyi lat ko za tot, va la mint a fel adat el vég zé sé re vo nat ko zó,
a ta gok kö zöt ti mun ka meg osz tást és ré sze se dé sük %-os ará nya -
it, és a kép vi se let re fel jo go sí tott cég meg ne ve zé sét is tar tal ma -
zó, egy más kö zöt ti meg ál la po dá sá nak egy ere de ti, vagy annak
egy sze rû má so la ti pél dá nyát.

18) Az ered mény hir de tés ter ve zett idõ pont ja: 2006/06/26,
13.00 óra, he lye meg egye zik a I.1) pont sze rin ti hely szín nel.

19) Aján lat te võ nek nyi lat koz nia kell ar ról, hogy az aján lat -
té tel so rán fi gye lem be vet te a mun ka vál lalók vé del mé re, a
mun ka fel té te lek re, va la mint az aka dály men te sí tés re vo nat ko -
zó, a tel je sí tés he lyén ha tá lyos kö te le zett sé ge ket.

20) Aján lat te võ nek a ki vi te le zés so rán va la mennyi vo nat ko -
zó ha tá lyos jog sza bály, ön kor mány za ti ren de let, az út ügyi és
egyéb mû sza ki elõ írá sok, és a do ku men tá ci ó ban rész le te zett
egyéb jog sza bá lyok ren del ke zé se it be kell tar ta nia.

21) Aján lat ké rõ az aján lat te võ pénz ügyi-gaz da sá gi, va la -
mint mû sza ki-szak mai al kal mas sá gá nak fel té te le it és iga zo lá sát 
a mi nõ sí tett aján lat te võk jegy zé ké hez ké pest szi go rúb ban ha -
tározza meg.

22) Aján lat ké rõ a ki vi te le zés el len ér té két hi tel bõl fi nan szí -
roz za.

23) A do ku men tá ció át ve he tõ mun ka na po kon 9.00–12.00
óra kö zött és az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá nak nap ján
8.00–10.00 órá ig.

A do ku men tá ció, annak el len ér té ké nek aján lat ké rõ pénz tá rá -
ba tör té nõ be fi ze té sét, vagy annak át uta lá sát kö ve tõ en ve he tõ át 
az I.1) pont ban írott hely szín föld szin ti pénz tá rá ban. A do -
kumentáció át vé te le kor az aján lat te võ nek be kell mu tat nia a be -
fi ze tés té nyét iga zo ló ere de ti, pénz tá ri vagy át uta lá si  bi zony -
latot.

Aján lat ké rõ bank szám la szá ma: OTP Bank Rt. 11784009-
15507008

A do ku men tá ció pos tai meg kül dé sé nek fel té te le a do ku men -
tá ció árá nak a fen ti bank szám lá ra tör té nõ át uta lá sa.

A do ku men tá ció, illetve annak el len ér té ke a Kbt. 54. §
(6) be kezdés sze rin ti ese tek ben vissza jár.

24) Je len aján la ti fel hí vás ban nem sza bá lyo zott kér dé sek -
ben a Kbt. vo nat ko zó ren del ke zé sei irány adó ak.

VI.4) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/05/22 (év/hó/nap)

Budapest-Hegyvidék
XII. Kerületi Önkormányzat

egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása
(11438/2006)

Épí té si be ru há zás: X
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: –
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I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PONT(OK)

Hi va ta los név: Bu da pest-Hegy vi dék
XII. Ke rü le ti Ön kor mány zat
Pos tai cím: Bö ször mé nyi út 23–25.
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1126
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: Lo vas Pál
Te le fon: 224-5923
Fax: 224-5914
E-ma il: lo vas.pal@bp12ker.hu
In ter net cím(ek) (adott eset ben)
Az aján lat ké rõ ál ta lá nos cí me (URL): www.hegy vi dek.hu
A fel hasz ná lói ol dal cí me (URL): –

TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN
SZE REZ HE TÕK BE

Azo nos a fent em lí tett kap cso lat tar tá si pont tal/pon tok kal: –
Ha at tól el té rõ, kér jük tölt se ki az A. I) mel lék le tet: X

A DO KU MEN TÁ CIÓ A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN SZE REZ -
HE TÕ BE

Azo nos a fent em lí tett kap cso lat tar tá si pont tal/pon tok kal: –
Ha at tól el té rõ, kér jük tölt se ki az A. II) mel lék le tet: X

AZ AJÁN LA TO KAT A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL BE -
NYÚJ TA NI

Azo nos a fent em lí tett kap cso lat tar tá si pont tal/pon tok kal: –
Ha at tól el té rõ, kér jük tölt se ki az A. III) mel lék le tet: X

I.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ MÁS AJÁN LAT KÉ RÕ(K) NE -
VÉ BEN FOLY TAT JA LE A KÖZ BE SZER ZÉ SI EL JÁ -
RÁST?

Igen: –
Nem: X

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS

II.1.1) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés
A Bu da pest-Hegy vi dék XII. Ke rü le ti Ön kor mány zat köz te -

rü le te in ját szó te rek fel újí tá sa, ját szó te rek szab vá nyo sí tá sa, ke -
rí tés épí tés, va la mint kert épí té si mun ká la tok.

II.1.2) A szer zõ dés tí pu sa, va la mint a tel je sí tés he lye
[Csak azt a ka te gó ri át vá lassza – épí té si be ru há zás, áru be -

szer zés vagy szol gál ta tás –, ame lyik leg in kább meg fe lel a szer -
zõ dés vagy a köz be szer zés(ei) tár gyá nak]

a) Épí té si be ru há zás: X
Ki vi te le zés: X
Ter ve zés és ki vi te le zés: –
Ki vi te le zés bár mi lyen esz köz zel, mó don, az aján lat ké rõ ál tal 

meg ha tá ro zott  kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ en: –
A tel je sí tés he lye: Bu da pest XII. ke rü let bel te rü le te a II.1.5)

pont sze rin ti cí me ken
NUTS-kód: HU101

b) Áru be szer zés: –
Adás vé tel: –
Lí zing: –

Bér let: –
Rész let vé tel: –
Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: –
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –

c) Szol gál ta tás: –
Szol gál ta tá si ka te gó ria: –
(Az 1–27. szol gál ta tá si ka te gó ri á kat lásd a Kbt. 3. és 4. mel -

lék le té ben)
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –

II.1.3) A hir det mény a kö vet ke zõk va la me lyi ké re irá nyul
Köz be szer zés meg va ló sí tá sa: X
Di na mi kus be szer zé si rend szer (DBR) lét re ho zá sa: –
Ke ret meg ál la po dás meg kö té se: –

II.1.4) Ke ret meg ál la po dás ra vo nat ko zó in for má ci ók (adott
eset ben)

Ke ret meg ál la po dás több aján lat te võ vel: –
Ke ret meg ál la po dás egy aján lat te võ vel: –
A ter ve zett ke ret meg ál la po dás részt ve võ i nek ke ret szá ma

 vagy (adott eset ben) ma xi má lis lét szá ma 
A ke ret meg ál la po dás idõ tar ta ma: 
Idõ tar tam év(ek)ben:  vagy hó nap(ok)ban: 
A köz be szer zé sek össz ér té ke a ke ret meg ál la po dás tel jes idõ -

tar ta ma alatt (csak szá mok kal): –
A ke ret meg ál la po dás alap ján meg kö ten dõ szer zõ dé sek ér té -

ke és gya ko ri sá ga (amennyi re le het sé ges): –

II.1.5) A szer zõ dés meg ha tá ro zá sa/tár gya
Vál lal ko zá si szer zõ dé sek a Bu da pest XII. ke rü let park épí té si 

mun kák ki vi te le zé sé re.
01. rész: Bu da pest XII. ke rü let, Vá ros ma jor u., BSE és fo gas

vég ál lo más te le pe kö zöt ti köz te rü let, park fel újí tás.
02. rész: Bu da pest XII. ke rü let, Vá ros ma jor u. 75., 18-as vil -

la mos vég ál lo más park te rü let fel újí tá sa, ke rí tés épí tés sel.
03. rész: Bu da pest XII. ke rü let, köz te rü le ti ját szó te re ken ját -

szó esz kö zök szab vá nyo sí tá sa (Bp. XII. ke r., De res ut ca és
Bp. XII., Csörsz ut ca).

04. rész: Bu da pest XII. ke rü let, Csörsz u.–Avar u.–Hegy al ja
út ál tal ha tá rolt park fel újí tá sa, ke rí tés épí tés sel.

05. rész: Bu da pest XII. ke rü let, Mar ga ré ta park fa vár felújí -
tása.

06. rész: Bu da pest XII. ke rü let, Fo dor u.–Tállya u. sa rok, ját -
szó tér fel újí tá sa.

07. rész: Bu da pest XII. ke rü let, Né met völ gyi út 46. is ko la
elõt ti kert ren de zés és ke rí tés pót lás.

II.1.6) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
45.00.00.00-7
To váb bi tárgy(ak): 
45.11.11.00-9
45.11.27.11-2
45.23.32.50-6
45.34.20.00-6
45.23.21.20-9
29.83.50.00-1
77.31.00.00-6
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –
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II.1.7) Ré szek re tör té nõ aján lat té tel (a ré szek re vo nat ko zó
rész le tes in for má ci ók meg adá sá hoz a B. mel lék let bõl szük ség
sze rint több pél dány hasz nál ha tó)

Igen: X
Nem: –
Igen vá lasz ese tén az aján la tok be nyújt ha tók (csak egyet je -

löl jön be):
egy rész re: –
egy vagy több rész re: –
va la mennyi rész re: X

II.2) A SZER ZÕ DÉS SZE RIN TI MENNYI SÉG VAGY AL -
KAL MA ZÁ SI KÖR

II.2.1) Tel jes mennyi ség vagy ér ték (adott eset ben, va la -
mennyi részt és op ci ót be le ért ve)

01. rész: fa ke rí tés 190 m, ker ti sze gély 195 m, mur va te rí tés
120 m2, tér bur ko lat 20 m2, gyep fel újí tás 500 m2, hul la dék gyûj -
tõ 2 db,

02. rész: gyöngy ka vics bur ko lat bon tá sa sze géllyel 204 m2,
ön tött asz falt bur ko lat bon tá sa 118 m2, ker ti pad és hul la dék -
gyûj tõ bon tá sa 8 db, tér kõ bur ko lat épí té se 212 m2, ker ti sze -
gély épí té se 32 m, gyep fel újí tás 200 m2, egy nyá ri fe lü let lé te sí -
té se 50 m2, 20/25 cm törzs kör mé re tû fa ül te té se 2 db, fél au to -
ma ta ön tö zés ki épí té se 80 m2-en, ker ti pad 12 db, hul la dék gyûj -
tõ 5 db, idom acél rá csos ke rí tés épí té se 170 m,

03. rész: meg lé võ csúsz da át he lye zé se szab vány sze rin ti
ütés csil la pí tó al ta laj ra 1 db, hin ta szer ke zet és ülé sek szab vá -
nyo sí tá sa szab vány sze rin ti al ta laj jal együtt 1 db,

04. rész: fém ját szó szer el bon tá sa 2 db, ho mo ko zó szab vá -
nyo sí tás gu mi bur ko lat tal 42 m2, új hin ta be szer zé se és el he lye -
zé se ütés csil la pí tó al ta laj jal 2 db, új ját szó esz köz be szer zé se és
el he lye zé se ütés csil la pí tó al ta laj jal 2 db, ke rí tés épí té se 400 m,
tér kõ bur ko lat ké szí té se 300 m2, fa kor lát ké szí té se 140 m,

05. rész: 13 × 3 m-e s, alap te rü le tû vas úti talp fá ból épült fa -
vár el bon tá sa és fel újí tá sa 58 m2 fa bur ko lat tal és 40 m2 gumi -
burkolattal,

06. rész: be ton ho mo ko zó el bon tá sa 9 m2, csõ vá zas ját szó -
sze rek el bon tá sa 3 db, drót fo na tos ke rí tés ja ví tá sa 15 m, víz be -
kö tés ké szí té se víz órá val és 10 m bel sõ ve ze ték kel, sze rel vé -
nyek kel, tám lás rönk pad el he lye zé se 1 db, fém hul la dék gyûj tõ
el he lye zé se 1 db fa ke re tes ho mo ko zó ké szí té se 9 m2-es 1 db, új
hin ta be szer zé se és el he lye zé se ütés csil la pí tó al ta laj jal 1 db,
ala csony csúsz da be szer zés és el he lye zés 1 db,

07. rész: kõ lá ba za tos, kõ osz lo pos ke rí tés épí té se, ko vá csolt -
vas rács be tét tel 42 m, két szár nyú te her ka pu 1 db, egy szár nyú
sze mély be já ró 1 db, fü ve sí tés 100 m2, vi a co lor tér bur ko lat te -
her bí ró szer ke zet tel 100 m2, hul la dék gyûj tõ 4 db.

II.2.2) Vé te li jog (op ció) (adott eset ben)
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén a vé te li jog le írá sa: –
Ha is mert, a vé te li jog op ci ók gya kor lá sá nak ter ve zett ide je:
hó nap(ok)ban:  vagy na pok ban: 
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)
Az eset le ges meg hosszab bí tá sok szá ma (ha van ilyen):

 vagy:  és  kö zött.
Ha is mert, az áru be szer zés re vagy a szol gál ta tás meg ren de -

lés re irá nyuló is mét lõ dõ jel le gû szer zõ dé sek ese té ben kér jük
fel tün tet ni a to váb bi szer zõ dé sek ter ve zett ide jét: 

hó na pok ban:  vagy na pok ban: 
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)

II.3) A SZER ZÕ DÉS IDÕ TAR TA MA VAGY A BE FE JE -
ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE
Az idõ tar tam hó nap(ok)ban:  vagy na pok ban: 
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)
vagy: kez dés 2006/07/28 (év/hó/nap)
be fe je zés 2006/09/20 (év/hó/nap)

III. SZA KASZ: JO GI, GAZ DA SÁ GI, PÉNZ ÜGYI ÉS
TECH NI KAI IN FOR MÁ CI ÓK

III.1) A SZER ZÕ DÉS RE VO NAT KO ZÓ FEL TÉ TE LEK

III.1.1) A szer zõ dést biz to sí tó mel lék kö te le zett sé gek (adott
eset ben)

Ké se del mi, meg hi ú su lá si köt bér fel té te lei az aján la ti do ku -
men tá ció ré szét ké pe zõ szer zõ dés min tá ban meg ha tá ro zot tak
sze rint. A jó tel je sí té si ga ran cia, mint biz to sí ték ren del ke zés re
bo csá tá sá val kap cso lat ban a Kbt. 53. § (5) be kez dés sze rint az
aján lat te võ ként szer zõ dõ fél vá lasz tá sa alap ján, az aján la ti do -
ku men tá ció ré szét ké pe zõ szer zõ dés min tá ban meg ha tá ro zot -
tak nak meg fe le lõ en tel je sít he tõ az elõ írt pénz összeg nek az
aján lat ké rõ ként szer zõ dõ fél bank szám lá já ra tör té nõ be fi ze té -
sé vel, bank ga ran cia biz to sí tá sá val, biz to sí tá si szer zõ dés alap -
ján ki ál lí tott – kész fi ze tõ ke zes sé get tar tal ma zó – kö te lez -
vénnyel, illetve a szer zõ dés net tó össze gé nek a szer zõ dés ben
meg ha tá ro zott mér té kû – egy év re tör té nõ – aján lat ké rõ ál ta li
visszatartásával.

III.1.2) Fõ fi nan szí ro zá si és fi ze té si fel té te lek és/vagy hi vat -
ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek re

A 01–07. ré szek re kü lön-kü lön meg kö tött szer zõ dé sek sze -
rint el vég zett mun ka tel je sí té se után vég szám lát fo gad be az
aján lat ké rõ. A szer zõ dés sze rû en ki ál lí tott és be nyúj tott szám la
ki egyen lí té se 30 na pon be lül tör té nik, ki vé ve, ha aján lat te võ
aján la tá ban et tõl el té rõ, ha lasz tott fi ze tést ajánl.

III.1.3) A kö zös aján la tot te võ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó
gaz da sá gi tár sa ság, illetve jo gi sze mély (adott eset ben)

III.1.4) Vo nat koz nak-e a szer zõ dés tel je sí té sé re egyéb kü -
lön le ges fel té te lek? (adott eset ben)

Igen: –
Nem: X
Ha igen, a kü lön le ges fel té te lek meg ha tá ro zá sa: –

III.2) RÉSZ VÉ TE LI FEL TÉ TE LEK

III.2.1) Az aján lat te võ sze mé lyes hely ze té re vo nat ko zó ada -
tok (ki zá ró okok) (adott eset ben), ide ért ve a szak mai és cég -
nyil ván tar tá sok ba tör té nõ be jegy zés re vo nat ko zó elõ írá so kat is

Az elõ írá sok tel je sí té sé nek iga zo lá sá hoz szük sé ges ada tok és 
a meg kö ve telt iga zo lá si mód:

– az el já rás ban nem le het aján lat te võ vagy a köz be szer zés
ér té ké nek 10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni
kí vánt al vál lal ko zó, aki nek ese té ben a Kbt. 61. § (1) be -
kez dés a)–c) pont já ban meg ha tá ro zott ki zá ró okok fenn -
állnak,

– az el já rás ban nem le het aján lat te võ vagy al vál lal ko zó, va -
la mint nem ve het részt a Kbt. 66. § (2) be kez dé se, illetve a 
Kbt. 67. § (4) be kez dé se sze rin ti szer ve zet, akik ese té ben
a Kbt. 60. § (1) be kez dés a)–h) pon tok ban fel so rolt ki zá ró
okok fenn áll nak,

– az el já rás ban nem le het aján lat te võ vagy al vál lal ko zó,
akik ese té ben a Kbt. 61. § (2) be kez dés ben fel so rolt ki zá ró 
okok fenn áll nak,
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– az el já rás ból ki zá rás ra ke rül az aján lat te võ, il le tõ leg az,
aki nek a köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t meg ha la dó mér -
ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó ja ese té ben a
Kbt. 62. § (1) be kez dés a)–b) pon tok ban fel so rolt ki zá ró
okok fenn áll nak.

A fen ti elõ írá sok tel je sí té sé nek iga zo lá sá ra a Kbt. 299. §
(4) be kez dé se alap ján egy sze rû nyi lat ko za ta el fo gad ha tó.

III.2.2) Gaz da sá gi és pénz ügyi al kal mas ság

Az al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok és a meg kö -
ve telt iga zo lá si mód: 

Az aján lat te võ nek és a köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t meg -
ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó já nak ön ál -
ló an kell iga zol nia:

– a Kbt. 66. § (1) be kez dés a) pont ja alap ján az aján lat té te li
ha tár idõ le já ra tát meg elõ zõ 30 nap nál nem ré geb bi, va la -
mennyi szám la ve ze tõ pénz in té ze té tõl szár ma zó nyi lat ko -
za tot, az aján lat te võ fi ze tõ ké pes sé gé nek meg ál la pí tá sá ra
az aláb bi tar ta lom mal:

a) mi ó ta ve ze ti az aján lat te võ bank szám lá ját,

b) fi ze té si kö te le zett sé ge i nek pon to san ele get tesz-e,

c) az el múlt két év ben (2004–2005.) szám lá ján volt-e
30 na pot meg ha la dó sor ban ál lás, és ha igen, hány szor,
mi lyen idõ tar tam ban és összeg re vo nat ko zó an, to váb -
bá je len leg van-e sor ban ál lás, és ha igen, mi lyen
összeg ben,

d) tá jé koz ta tás az aján lat te võ el múlt két évi (2004., 2005.) 
pénz ügyi hely ze té rõl, fi ze tõ ké pes sé gé rõl,

– a Kbt. 66. § (1) be kez dés d) pont ja sze rin ti nyi lat ko zat az
aján lat té telt meg elõ zõ 2 év (2003., 2004.) ered mé nyes sé -
gé rõl.

Az aján lat te võ nek és a köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t meg -
ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó já nak
együt te sen kell iga zol nia:

– a Kbt. 66. § (1) be kez dés c) pont ja sze rin ti nyi lat ko za tát,
amely éven kén ti bon tás ban tar tal maz za, hogy mek ko ra az 
aján lat te võ for gal ma (ár be vé te le) és mek ko ra a köz be -
szer zés tár gyá ra vo nat ko zó for gal ma az elõ zõ két év ben
(2003., 2004.).

Az al kal mas ság mi ni mum kö ve tel mé nye(i) (adott eset ben): 

Pénz ügyi és gaz da sá gi al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek alap ján
al kal mat lan az aján lat te võ, és a köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t
meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó ja, ha:

– az aján lat te võ vagy az al vál lal ko zó bár mely szám lá ját ve -
ze tõ pénz in té zet nyi lat ko za ta(i) alap ján a a szám lá ján az
el múlt 2 év ben (2004., 2005.) két al ka lom nál több 30 na -
pot meg ha la dó mér té kû sor ban ál lás volt, a pénz in té -
zet(ek) nyi lat ko za ta(i) sze rint fi ze té si kö te le zett sé gé nek
nem tesz pon to san ele get,

– az aján lat te võ elõ zõ két évi (2003., 2004.) for gal ma nem
éri el éven ként a meg pá lyá zott rész, vagy ré szek összes sé -
gé nek brut tó ér té ké nek két sze re sét, és a köz be szer zés tár -
gyá ra vo nat ko zó két évi (2003., 2004.) for gal ma nem éri el 
éven ként a meg pá lyá zott rész, vagy ré szek összes sé gé nek
brut tó ér té két,

– az ered mé nyes ség rõl szóló nyi lat ko zat alap ján a mér leg
(2003., 2004.) va la me lyik év ben ne ga tív volt.

III.2.3) Mû sza ki, illetve szak mai al kal mas ság

Az aján lat te võ al kal mas sá gá nak meg íté lé sé hez szük sé ges
ada tok és a meg kö ve telt iga zo lá si mód: 

1) Az aján lat te võ mû sza ki-tech ni kai fel ké szült sé gé nek is -
mer te té se.

2) A tel je sí tés ben részt ve võ ve ze tõk be mu ta tá sa, kép zett sé -
gé nek is mer te té se.

3) Re fe ren ci ák ról nyi lat ko zat, az aján lat te võ ál tal az elõ zõ
2 év ben (2004., 2005.) vég zett je len tõ sebb, a meg pá lyá zott
mun ká val azo nos tí pu sú és pá lyá zott rész vagy ré szek összes sé -
gé vel azo nos nagy sá gú mun kák is mer te té se, az el len szol gál ta -
tás össze gé nek, vagy a ko ráb bi szol gál ta tás mennyi sé gé re uta ló
más adat meg je lö lé sé vel, a tel je sí tés ide jé nek és a szer zõ dést
kö tõ má sik fél nek és a szol gál ta tás tár gyá nak meg ne ve zé sé vel
(név, te le fon szám).

4) A mi nõ ség-el len õr zé sért fe le lõs sze mély meg ne ve zé se,
vég zett sé get iga zo ló bi zo nyít vány má so lat csa to lá sá val.

Az al kal mas ság mi ni mum kö ve tel mé nye(i) (adott eset ben): 

Mû sza ki és szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek alap ján al -
kal mat lan az aján lat te võ, ha:

1) nem ren del ke zik a szer zõ dés tel je sí té sé hez szük sé ges tech -
ni kai esz kö zök kel: 1,5 t ka pa ci tá sú szál lí tó esz köz, 250 kg-os gu -
mi la pos vib ro dön gö lõ, szin te zõ mû szer,

2) nem ren del ke zik leg alább 1 fõ fel sõ- vagy kö zép fo kú
szak mai vég zett sé gû ve ze tõ vel,

3) nem ren del ke zik az aján lat té telt meg elõ zõ 2 év ben
(2004., 2005.) éven te leg alább 2, a rész aján lat tár gyá val (több
rész pá lyá zá sa ese tén azok együt te sé vel) azo nos nagy ság ren dû
re fe ren ci á val,

4) nem ren del ke zik a mi nõ ség-el len õr zé sért fe le lõs sze -
méllyel.

III.2.4) Fenn tar tott szer zõ dé sek

A szer zõ dés vé dett mû he lyek szá má ra fenn tar tott?

Igen: –

Nem: X

III.3) SZOL GÁL TA TÁS MEG REN DE LÉS RE IRÁ NYU LÓ
SZER ZÕ DÉ SEK RE VO NAT KO ZÓ KÜ LÖN LE GES FEL -
TÉ TE LEK

III.3.1) A szol gál ta tás tel je sí té se egy bi zo nyos fog lal ko zás -
hoz (kép zett ség hez) van-e köt ve?

Igen: –

Nem: –

Ha igen, a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zés re tör té nõ hi -
vat ko zás: –

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS TÍ PU SA

IV.1.1) Az el já rás tí pu sa

Tár gya lás nél kü li: –

Tár gya lá sos: X

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK

IV.2.1) Bí rá la ti szem pon tok (csak a meg fe le lõt je löl je meg)

A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: –

vagy:

Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat az aláb bi ak sze rint: X
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Az aláb bi ak ban meg adott rész szem pon tok sze rint (a rész -
szem pon to kat sú lyo zás sal kell meg ad ni): X

rész szem pon tok súly szá mok
1. aján la ti ár 8
2. fi ze té si ha tár idõ (az elõ írt nál ked ve zõbb

ha tár idõ vál la lá sa) 1

IV.2.2) Elekt ro ni kus ár lej tést al kal maz nak-e?
Igen: –
Nem: X
Ha igen, to váb bi in for má ci ók az elekt ro ni kus ár lej tés rõl (ha

szük sé ges)

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám (adott eset ben): –

IV.3.2) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó an ko ráb bi köz zé té -
tel re sor ke rült-e?

Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén:
Elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
Fel hasz ná lói ol da lon köz zé tett hir det mény: –
Hir det mény szá ma a K. É.-be n: –
Egyéb ko ráb bi köz zé té tel (adott eset ben): –
Hir det mény szá ma a K. É.-be n: –

IV.3.3) A do ku men tá ció be szer zé sé nek fel té te lei
A do ku men tá ció be szer zé sé nek ha tár ide je:
Dá tum: 2006/06/27 (év/hó/nap)
Idõ pont: 10.00 óra
Kell-e fi zet ni a do ku men tá ci ó ért?
Igen: X
Nem: –
Igen vá lasz ese tén:
Ár (szá mok kal): 8000 Ft + 20% áfa össze sen 9600 Ft
Pénz nem: HUF
A fi ze tés fel té te lei és mód ja: az át vé tel hely szí nén ki adott

pos ta utal vá nyon tör té nõ be fi ze tés sel, il le tõ leg bank i át uta lás sal 
az aján lat ké rõ Ra if fe i sen Bank Rt.-nél ve ze tett 12001008-
00155297-00100006 szá mú bank szám lá já ra.

IV.3.4) Az aján lat té te li ha tár idõ
Dá tum: 2006/06/27 (év/hó/nap)
Idõ pont: 10.00 óra

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aján la tok,
illetve rész vé te li je lent ke zé sek be nyújt ha tók

ES  CS   DA  DE  ET  EL  EN  FR  IT  LV
                         

LT  HU  MT  NL  PL  PT  SK  SL  FI  SV
    X                      

Egyéb: –

IV.3.6) Az aján la ti kö tött ség mi ni má lis idõ tar ta ma (tár gya -
lás nél kü li el já rás ese tén)

/ / -ig (év/hó/nap)
vagy hó na pok ban:  vagy na pok ban: 
(az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá tól szá mít va)

IV.3.7) Az aján la tok fel bon tá sá nak fel té te lei
Dá tum: 2006/06/27 (év/hó/nap)
Idõ pont: 10.00 óra

Hely szín: Bu da pest-Hegy vi dék XII. Ke rü le ti Ön kor mány zat 
Pol gár mes te ri Hi va ta la, alag so ri tár gya ló, 1126 Bu da pest, Bö -
ször mé nyi út 23–25.

Az aján la tok fel bon tá sán je len lét re jo go sult sze mé lyek: aján -
lat ké rõ, az aján lat te võk, va la mint az ál ta luk meg hí vott sze -
mélyek.

VI. SZA KASZ: KI EGÉ SZÍ TÕ IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A KÖZ BE SZER ZÉS IS MÉT LÕ DÕ JEL LE GÛ-E?
(adott eset ben)
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén a to váb bi hir det mé nyek köz zé té te lé nek

ter ve zett ide je: –

VI.2) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL ÉS/VAGY PROG RAM MAL KAP -
CSO LA TOS?
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén kér jük fel tün tet ni a pro jekt(ek) és/vagy

prog ram(ok) ne vét és bár mely egyéb hi vat ko zá si ala pot: –

VI.3) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK (adott eset ben)
1) A hi ány pót lás le he tõ sé ge vagy annak ki zá rá sa: az aján lat -

ké rõ a Kbt. 83. § (2) be kez dé se alap ján hi ány pót lás ra le he tõ sé -
get biz to sí t a hi ány köz lé sét kö ve tõ el sõ mun ka nap 16.00, pén -
te ki nap ese tén 13.00 órá ig be ér ke zõ en.

A hi ány pót lás biz to sí tá sa ese tén a hi ány pót lás kö re: tel jes kö -
rû.

2) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja: 2006. jú li us 21-én,
11.00 óra.

3) A tár gya lás le foly ta tá sá nak me ne te és az aján lat ké rõ ál tal
elõ írt alap ve tõ sza bá lyai, az el sõ tár gya lás idõ pont ja: a tár gya -
lás egy for du lós. A tár gya lás hely szí ne és idõ pont ja: Bu da -
pest-Hegy vi dék XII. Ke rü le ti Ön kor mány zat Pol gár mes te ri Hi -
va ta la (1126 Bu da pest, Bö ször mé nyi út 23–25.), 2006. jú -
nius 29. (csü tör tök) 9.00 óra.

A tár gya lás az aján lat te võk kel egyen ként tör té nik, úgy hogy
az aján lat te võk az aján la tu kat az aján lat ké rõ szem pont já ból
ked ve zõbb irány ba mó do sít hat ják. A tár gya lá si sor ren det az
aján la tok ér ke zé si idõ pont ja ha tá roz za meg. Fon tos, hogy a tár -
gya lá si el já rá son a cég ré szé rõl tel jes kö rû nyi lat ko zat té tel re jo -
go sult kép vi se lõ le gyen je len, az írá sos nyi lat ko zat ér vé nyes sé -
ge ér de ké ben, és azt do ku men tál ja meg ha tal ma zás sal, vagy alá -
írá si cím pél dány má so la tá val.

A tár gya lá sok be fe je zé se kor aján la ti kö tött ség jön lét re az
utol só aján lat meg té te lé rõl szá mí tott 30. na pig.

4) A do ku men tá ció ren del ke zés re bo csá tá sá val kap cso la tos
to váb bi in for má ci ók: a do ku men tá ció ren del ke zés re bo csá tá sá -
nak mód ja: át ve he tõ a Bu da pest-Hegy vi dék XII. Ke rü le ti Ön -
kor mány zat Pol gár mes te ri Hi va ta la ügy fél szol gá la tán (1126
Bu da pest, Bö ször mé nyi út 23–25.) H: 8.00–18.00, K:
8.00–16.00, Sz: 8.00–16.30, Cs: 8.00–16.00, P: 8.00–13.30
órá ig, va la mint az aján lat té te li ha tár idõ utol só nap ján 10.00
órá ig. Az aján lat ké rõ a Kbt. 54. § (4) be kez dé se ese tén, 2 mun -
ka na pon be lül meg kül di a do ku men tá ci ót aján lat te võ ré szé re,
mi u tán az aján lat te võ iga zol ja, hogy annak el len ér té két bank i
át uta lás sal tel je sí tet te az aján lat ké rõ Ra if fe i sen Bank Rt.-nél
ve zetett 12001008-00155297-00100006 szá mú bankszámlá -
jára.
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5) Kon zul tá ci ós be já rás: a hely szí ne ken, 2006. jú ni us 20.
(kedd), 9.00 óra kor, ta lál ko zás a 18-as vil la mos, XII., Szi lá gyi
Er zsé bet fa sor vég ál lo má sá nál.

6) Az aján la tok IV.2.1) pont sze rin ti bí rá la ti szem pon tok ér -
té ke lé se so rán az ad ha tó pont szá mok al só ha tá ra 1 pont, fel sõ
ha tá ra 10 pont. Min den egyes rész szem pont ese tén a leg ked ve -
zõbb aján lat kap ja a ma xi má lis 10 pon tot, a leg ke vés bé ked ve zõ 
aján lat pe dig 1 pon tot. A töb bi aján lat a ket tõ kö zött li ne á ri san
osz lik meg. Az aján la ti ár ese té ben a leg ked ve zõbb a leg ala cso -
nyabb ár aján lat, a fi ze té si ha tár idõ ese té ben a VI.3.7) b) pont
sze rin ti leg hosszabb ha tár idõt.

7) Egyéb in for má ci ók:
a) Az aján lat te võ nek csa tol nia kell:
– a cég jegy zés re jo go sult nak alá írá si cím pél dá nyát,
– az aján lat té te li ha tár idõ le jár tát meg elõ zõ 30 nap nál nem

ré geb bi, cég ki vo na tot, amennyi ben cég ügy ben el nem bí -
rált vál to zás van fo lya mat ban, a be jegy zé si ké re lem cég -
bí ró sá gi ér kez te tõ bé lyeg zõ vel el lá tott pél dá nyá nak má -
solatát,

– egyé ni vál lal ko zó ese tén vál lal ko zói iga zol vány má so la -
tát,

– a Kbt. 70. § (1) be kez dés sze rin ti nyi lat ko za tot,
– a Kbt. 71. § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti nyi lat ko za tot, a 

szer zõ dés tel je sí té sé hez a köz be szer zés ér té ké nek tíz szá -
za lé kát meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al -
vállalkozók meg je lö lé sé rõl,

– a Kbt. 71. § (3) be kez dés sze rin ti nyi lat ko za tot,
– a Kbt. 73. § (1) be kez dés ben fog lal tak ra vo nat ko zó nyi lat -

ko za tát, amennyi ben el kü lö ní tett mó don, mel lék let ben
üz le ti ti tok ként ke ze len dõ ada to kat kö zöl. A nyi lat ko zat
nem vo nat koz hat a kö te le zõ en nyil vá nos ada tok ra.

– nyi lat ko za tát, a jó tel je sí té si ga ran cia, mint biz to sí ték a
Kbt. 53. § (5) be kez dés a) pont ja sze rin ti ren del ke zés re
bo csá tá sá nak mód já val kap cso lat ban,

– a do ku men tá ció ré szét ké pe zõ min ta szer zõ dés szö ve gé vel 
meg egye zõ, ré szen ként ki töl tött és szig nált szer zõ dés ter -
ve ze te ket.

b) Aján lat te võ nyi lat koz hat az elõ írt nál aján lat ké rõ szá má ra
ked ve zõbb (hosszabb) ha lasz tott fi ze té si ha tár idõ rõl, na pok ban
ki fe jez ve. Ked ve zõ nyi lat ko zat hi á nyá ban az ér té ke lés nél a mi -
ni má lis ér té ket kap ja.

c) Aján lat ké rõ a je len aján la ti fel hí vás II.1.5) pont já ban le -
he tõ vé tet te az aján lat te võk szá má ra a ré szek re tör té nõ aján lat -
té telt, va la mint ar ra, hogy aján lat ké rõ a 01–07. ré sze ket kü lön
bí rál ja el, azok ra néz ve kü lön hir det ered ményt, és a Kbt. 91. §
(1) be kez dés alap ján kü lön kö t szer zõ dést azok nyer te se i vel.
Er re te kin tet tel fel hív juk az aján lat te võk fi gyel mét ar ra, hogy
amennyi ben va la mennyi rész vo nat ko zá sá ban aján la to kat nyúj -
ta nak be, az egyes ré szek re vo nat ko zó an a do ku men tá ci ó ban
meg ha tá ro zott fel té te lek nek meg fe le lõ, jól el kü lö nít he tõ aján -
lato kat nyújt sa nak be.

d) Az aján lat ké rõ a B. mel lék le tek sze rin ti ré szen ként, az
összes sé gé ben leg ked ve zõbb aján la tot te võ vel, illetve annak
vissza lé pé se ese tén az azt kö ve tõ en összes sé gé ben leg ked ve -
zõbb aján lat te võ jé vel kö t szer zõ dést.

e) A Bu da pest-Hegy vi dék XII. Ke rü le ti Ön kor mány zat adó -
szá ma: 15512002-2-43

f) Az aján lat te võ – a Kbt. 56. § (1) be kez dés sze rint írás ban
az aján lat té te li ha tár idõ le jár ta elõtt leg ké sõbb 10 nap pal ki egé -
szí tõ tá jé koz ta tást kér het az aján lat ké rõ A. mel lék let I) pont
sze rin ti cí mé re vagy fax szá má ra be ér ke zõ en.

g) Az aján lat ké rõ fel hív ja az aján lat te võk fi gyel mét, hogy
az aján lat te võ ként nyer tes fél a Kbt. 306. § (2) be kez dé se alap -
ján kö te les meg fe le lõ fe le lõs ség biz to sí tást köt ni, ezért va la -
mennyi aján lat te võ nek er re vo nat ko zó szán dék nyi lat ko za tot
kell az aján lat hoz csa tol nia.

h) A Kbt. 13. § (4) be kez dé se alap ján az aján lat ké rõ fel hív ja
az aján lat te võk fi gyel mét ar ra, hogy pénz ügyi és gaz da sá gi, va -
la mint a mû sza ki, illetve szak mai al kal mas ság fel té te le it a mi -
nõ sí tett aján lat te võ jegy zé ké hez ké pest szi go rúb ban ha tá roz ta
meg.

i) Az aján la to kat zárt bo rí ték ban, 2 pél dány ban kell be ad ni,
a cég jegy zés re jo go sul tak ál tal cég sze rû en alá írt pá lyá za ti la p
ki töl té sé vel 1 ere de ti és 1 az ere de ti vel meg egye zõ má so la ti
pél dány ban. Az aján la ti pél dá nyon fe l kell tün tet ni, hogy ere -
deti vagy má so la ti pél dány.

Az aján la tot fo lya ma tos ol dal szá mo zás sal, a szük sé ges he -
lye ken cég sze rû alá írás sal kell el lát ni. Az ere de ti pél dányt meg -
bont ha tat lan mó don (zsi nór ral át fûz ve és át köt ve, majd kör cím -
ké vel le ra gaszt va, a kör cím két cég bé lyeg zõ le nyo mat tal el lát -
va) kell be nyúj ta ni az aján lat hi te les sé gé nek be nyúj tá sa ér de ké -
ben. Az aján lat egyes pél dá nyai kö zöt ti eset le ges el té ré sek nél
az ere de ti pél dány tar ta ma a mérvadó.

Az aján lat le zárt cso ma go lá sát a kö vet ke zõ cím zés sel kell el -
lát ni: „A Bu da pest-Hegy vi dék XII. Ke rü le ti Ön kor mány zat
köz te rü le te in ját szó te rek fel újí tá sa, ját szó sze rek szab vá nyo sí -
tá sa, ke rí tés épí tés, va la mint kert épí té si mun ká la tok. Köz be -
szer zé si pá lyá zat. Fel bon tá sá ra csak az aján lat té te li ha tár idõ
lejárta kor, a nyil vá nos bo rí ték bon tá son ke rül het sor.”

A pos tán fel adott aján la tot az aján lat ké rõ csak ak kor te kin ti
ha tár idõn be lül be nyúj tott nak, ha annak kéz hez vé te lé re az aján -
lat té te li ha tár idõ ig sor ke rült.

VI.4) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/05/26 (év/hó/nap)

A. MEL LÉK LET
TO VÁB BI CÍ MEK ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PON TOK

I) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ ME -
KEN ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PON TO KON SZEREZ -
HETÕK BE
Hi va ta los név: Bu da pest-Hegy vi dék
XII. Ke rü le ti Ön kor mány za ta
Pos tai cím: Bö ször mé nyi út 23–25.
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1126
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: dr. Ko csis né Ka mo csa Ma ri ann
Te le fon: 224-5962
Fax: 224-5961
E-ma il: ka mo csa.ma ri ann@bp12ker.hu
In ter net cím cí me (URL): www.bu da pest hegy vi dek.hu

II) CÍ MEK ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PON TOK, AHON -
NAN A DO KU MEN TÁ CIÓ BE SZE REZ HE TÕ
Hi va ta los név: Bu da pest-Hegy vi dék
XII. Ke rü le ti Ön kor mány zat
Pos tai cím: Bö ször mé nyi út 23–25.
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1126
Or szág: Ma gyar or szág
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Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: Pol gár mes te ri Hi va tal, ügy fél szol gá lat
Te le fon: 224-5900
Fax: 224-5905
E-ma il: in fo@bp12ker.hu
In ter net cím (URL): www.bu da pest hegy vi dek.hu

III) CÍ MEK ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PON TOK, AHO -
VÁ AZ AJÁN LA TO KAT KELL BE NYÚJ TA NI
Hi va ta los név: Bu da pest-Hegy vi dék
XII. Ke rü le ti Ön kor mány zat
Pos tai cím: Bö ször mé nyi út 23–25.
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1126
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: Pol gár mes te ri Hi va tal, ügy fél szol gá lat
Te le fon: 224-5900
Fax: 224-5905
E-ma il: in fo@bp12ker.hu
In ter net cím (URL): www.bu da pest hegy vi dek.hu

B. MEL LÉK LET

A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ IN FOR MÁ CI ÓK

A RÉSZ szá ma: 01

1) A rész meg ha tá ro zá sa: Bu da pest XII. ke rü let, Vá ros ma jor 
u. BSE és fo gas vég ál lo más te le pe kö zöt ti köz te rü let, park -
felújítás

2) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
45.00.00.00-7
To váb bi tárgy(ak): 
45.34.20.00-6
45.23.32.50-6
45.11.11.00-9
77.31.00.00-6
45.11.27.11-2
45.23.13.00-8
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

3) Mennyi ség vagy ér ték:  fa ke rí tés 190 m, ker ti sze gély
195 m, mur va te rí tés 120 m2, tér bur ko lat 20 m2, gyep fel újí tás
500 m2, hul la dék gyûj tõ 2 db.

4) A szer zõ dés idõ tar ta ma vagy el té rõ kez dé si/tel je sí té si ha -
tár idõ fel tün te té se (adott eset ben)

Az idõ tar tam hó nap(ok)ban:  vagy na pok ban:  
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va) 
vagy kez dés: / /  (év/hó/nap)
be fe je zés: / /  (év/hó/nap)

5) To váb bi in for má ció a ré szek rõl: –

A RÉSZ szá ma: 02

1) A rész meg ha tá ro zá sa: Bu da pest XII. ke rü let, Vá ros ma jor 
u. 75., 18-as vil la mos vég ál lo más park te rü let fel újí tá sa, ke rí tés -
épí tés sel

2) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
45.00.00.00-7

To váb bi tárgy(ak): 
45.23.32.50-6
45.11.11.00-9
77.31.00.00-6
29.83.50.00-1
45.11.27.11-2
45.23.21.20-9
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

3) Mennyi ség vagy ér ték: gyöngy ka vics bur ko lat bon tá sa
sze géllyel 204 m2, ön tött asz falt bur ko lat bon tá sa 118 m2, ker ti
pad és hul la dék gyûj tõ bon tá sa 8 db, tér kõ bur ko lat épí té se
212 m2, ker ti sze gély épí té se 32 m, gyep fel újí tás 200 m2, egy -
nyá ri fe lü let lé te sí té se 50 m2, 20/25 cm törzs kör mé re tû fa ül te -
té se 2 db, fél au to ma ta ön tö zés ki épí té se 80 m2-en, ker ti pad
12 db, hul la dék gyûj tõ 5 db, idom acél rá csos ke rí tés épí té se
170 m.

4) A szer zõ dés idõ tar ta ma vagy el té rõ kez dé si/tel je sí té si ha -
tár idõ fel tün te té se (adott eset ben)

Az idõ tar tam hó nap(ok)ban:  vagy na pok ban:  
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va) 
vagy kez dés: / /  (év/hó/nap)
be fe je zés: / /  (év/hó/nap)

5) To váb bi in for má ció a ré szek rõl: –

A RÉSZ szá ma: 03

1) A rész meg ha tá ro zá sa: Bu da pest XII. ke rü let, köz te rü le ti
ját szó te re ken ját szó esz kö zök szab vá nyo sí tá sa, (Bp. XII. ke r.,
De res ut ca és Bp. XII. ke r., Csörsz ut ca)

2) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
45.00.00.00-7
To váb bi tárgy(ak): 
45.23.32.50-6
45.11.11.00-9
45.11.27.11-2
29.83.50.00-1
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

3) Mennyi ség vagy ér ték: meg lé võ csúsz da át he lye zé se
szab vány sze rin ti ütés csil la pí tó al ta laj ra 1 db, hin ta szer ke zet és 
ülé sek szab vá nyo sí tá sa szab vány sze rin ti al ta laj jal együtt 1 db.

4) A szer zõ dés idõ tar ta ma vagy el té rõ kez dé si/tel je sí té si ha -
tár idõ fel tün te té se (adott eset ben)

Az idõ tar tam hó nap(ok)ban:  vagy na pok ban:  
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va) 
vagy kez dés: / /  (év/hó/nap)
be fe je zés: / /  (év/hó/nap)

5) To váb bi in for má ció a ré szek rõl: –

A RÉSZ szá ma: 04

1) A rész meg ha tá ro zá sa: Bu da pest XII. ke rü let, Csörsz u.–
Avar u.–Hegy al ja út ál tal ha tá rolt park fel újí tá sa kerítés -
építéssel

2) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
45.00.00.00-7
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To váb bi tárgy(ak): 
45.23.32.50-6
45.11.11.00-9
45.11.27.11-2
45.34.20.00-6
29.83.50.00-1
74.22.20-00-1
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

3) Mennyi ség vagy ér ték: fém ját szó szer el bon tá sa 2 db, ho -
mo ko zó szab vá nyo sí tás gu mi bur ko lat tal 42 m2, új hin ta be szer -
zé se és el he lye zé se ütés csil la pí tó al ta laj jal 2 db, új ját szó esz köz 
be szer zé se és el he lye zé se ütés csil la pí tó al ta laj jal 2 db, ke rí tés
épí té se 400 m, tér kõ bur ko lat ké szí té se 300 m2, fa kor lát épí té se
140 m.

4) A szer zõ dés idõ tar ta ma vagy el té rõ kez dé si/tel je sí té si ha -
tár idõ fel tün te té se (adott eset ben)

Az idõ tar tam hó nap(ok)ban:  vagy na pok ban:  
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va) 
vagy kez dés: / /  (év/hó/nap)
be fe je zés: / /  (év/hó/nap)

5) To váb bi in for má ció a ré szek rõl: –

A RÉSZ szá ma: 05

1) A rész meg ha tá ro zá sa: Bu da pest XII. ke rü let, Mar ga ré ta
park, fa vár fel újí tá sa

2) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
45.00.00.00-7
To váb bi tárgy(ak): 
45.23.32.50-6
45.11.11.10-9
29.83.50.00-1
45.11.27.11-2
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

3) Mennyi ség vagy ér ték: 13 × 3 m-e s, alap te rü le tû vas úti
talp fá ból épült fa vár el bon tá sa és fel újí tá sa 58 m2 fa bur ko lat tal
és 40 m2 gu mi bur ko lat tal.

4) A szer zõ dés idõ tar ta ma vagy el té rõ kez dé si/tel je sí té si ha -
tár idõ fel tün te té se (adott eset ben)

Az idõ tar tam hó nap(ok)ban:  vagy na pok ban:  
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va) 
vagy kez dés: / /  (év/hó/nap)
be fe je zés: / /  (év/hó/nap)

5) To váb bi in for má ció a ré szek rõl: –

A RÉSZ szá ma: 06

1) A rész meg ha tá ro zá sa: Bu da pest XII. ke rü let, Fo dor u.–
Tállya u. sa rok, ját szó tér fel újí tá sa

2) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
45.00.00.00-7
To váb bi tárgy(ak): 
45.23.32.50-6
45.34.20.00-6

45.11.11.00-9
45.11.27.11-2
45.23.21.20-9
77.31.00.00-6
29.83.50.00-1
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

3) Mennyi ség vagy ér ték: be ton ho mo ko zó el bon tá sa 9 m2,
csõ vá zas ját szó sze rek el bon tá sa 3 db, drót fo na tos ke rí tés ja ví tá -
sa 15 m, víz be kö tés ké szí té se víz órá val és 10 m bel sõ ve ze ték -
kel, sze rel vé nyek kel, tám lás rönk pad el he lye zé se 1 db, fém hul -
la dék gyûj tõ el he lye zé se 1 db fa ke re tes ho mo ko zó ké szí té se
9 m2-es 1 db, új hin ta be szer zé se és el he lye zé se ütés csil la pí tó
al ta laj jal 1 db, ala csony csúsz da be szer zés és el he lye zés 1 db.

4) A szer zõ dés idõ tar ta ma vagy el té rõ kez dé si/tel je sí té si ha -
tár idõ fel tün te té se (adott eset ben)

Az idõ tar tam hó nap(ok)ban:  vagy na pok ban:  
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va) 
vagy kez dés: / /  (év/hó/nap)
be fe je zés: / /  (év/hó/nap)

5) To váb bi in for má ció a ré szek rõl: –

A RÉSZ szá ma: 07

1) A rész meg ha tá ro zá sa: Bu da pest XII. ke rü let, Né met völ -
gyi út 46. sz. is ko la elõt ti kert épí tés és ke rí tés pót lá sa

2) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
45.00.00.00-7
To váb bi tárgy(ak): 
45.34.20.00-6
77.31.00.00-6
45.23.32.50-6
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

3) Mennyi ség vagy ér ték:  kõ lá ba za tos, kõ osz lo pos ke rí tés,
ko vá csolt vas rács be tét tel 42 m, két szár nyú te her ka pu 1 db, egy -
szár nyú sze mély be já ró 1 db, fü ve sí tés 100 m2, vi a co lor tér bur -
ko lat te her bí ró szer ke zet tel 100 m2, hul la dék gyûj tõ 4 db.

4) A szer zõ dés idõ tar ta ma vagy el té rõ kez dé si/tel je sí té si ha -
tár idõ fel tün te té se (adott eset ben)

Az idõ tar tam hó nap(ok)ban:  vagy na pok ban:  
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va) 
vagy kez dés: / /  (év/hó/nap)
be fe je zés: / /  (év/hó/nap)

5) To váb bi in for má ció a ré szek rõl: –

Budapest-Hegyvidék
XII. Kerületi Önkormányzat

egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása
(11439/2006)

Épí té si be ru há zás: X
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: –
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I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PONT(OK)
Hi va ta los név: Bu da pest-Hegy vi dék
XII. Ke rü le ti Ön kor mány zat
Pos tai cím: Bö ször mé nyi út 23–25.
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1126
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: Lo vas Pál
Te le fon: 224-5923
Fax: 224-5914
E-ma il: lo vas.pal@bp12ker.hu
In ter net cím(ek) (adott eset ben)
Az aján lat ké rõ ál ta lá nos cí me (URL):
www.bu da pest hegy vi dek.hu
A fel hasz ná lói ol dal cí me (URL): –

TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN
SZE REZ HE TÕK BE
Azo nos a fent em lí tett kap cso lat tar tá si pont tal/pon tok kal: –
Ha at tól el té rõ, kér jük tölt se ki az A. I) mel lék le tet: X

A DO KU MEN TÁ CIÓ A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN SZE REZ -
HE TÕ BE
Azo nos a fent em lí tett kap cso lat tar tá si pont tal/pon tok kal: –
Ha at tól el té rõ, kér jük tölt se ki az A. II) mel lék le tet: X

AZ AJÁN LA TO KAT A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL BE -
NYÚJ TA NI
Azo nos a fent em lí tett kap cso lat tar tá si pont tal/pon tok kal: –
Ha at tól el té rõ, kér jük tölt se ki az A. III) mel lék le tet: X

I.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ MÁS AJÁN LAT KÉ RÕ(K) NE -
VÉ BEN FOLY TAT JA LE A KÖZ BE SZER ZÉ SI EL JÁ -
RÁST?
Igen: –
Nem: X

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS

II.1.1) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés
A Bu da pest-Hegy vi dék XII. Ke rü le ti Ön kor mány zat tu laj do -

ná ban lé võ in téz mé nyek ben ját szó sze rek szab vá nyo sí tá sa, új
ját szó sze rek te le pí té se, sport pá lyák ki ala kí tá sa, va la mint kert -
építési mun ká la tok.

II.1.2) A szer zõ dés tí pu sa, va la mint a tel je sí tés he lye
[Csak azt a ka te gó ri át vá lassza – épí té si be ru há zás, áru be -

szer zés vagy szol gál ta tás –, ame lyik leg in kább meg fe lel a szer -
zõ dés vagy a köz be szer zés(ei) tár gyá nak]

a) Épí té si be ru há zás: X
Ki vi te le zés: X
Ter ve zés és ki vi te le zés: –
Ki vi te le zés bár mi lyen esz köz zel, mó don, az aján lat ké rõ ál tal 

meg ha tá ro zott  kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ en: –
A tel je sí tés he lye: 
A ré szen ként más, B. mel lék let ben kü lön-kü lön pon to sít va.
NUTS-kód: HU101

b) Áru be szer zés: –
Adás vé tel: –
Lí zing: –

Bér let: –
Rész let vé tel: –
Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: –
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –

c) Szol gál ta tás: –
Szol gál ta tá si ka te gó ria: –
(Az 1–27. szol gál ta tá si ka te gó ri á kat lásd a Kbt. 3. és 4. mel -

lék le té ben)
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –

II.1.3) A hir det mény a kö vet ke zõk va la me lyi ké re irá nyul
Köz be szer zés meg va ló sí tá sa: X
Di na mi kus be szer zé si rend szer (DBR) lét re ho zá sa: X
Ke ret meg ál la po dás meg kö té se: X

II.1.4) Ke ret meg ál la po dás ra vo nat ko zó in for má ci ók (adott
eset ben)

Ke ret meg ál la po dás több aján lat te võ vel: –
Ke ret meg ál la po dás egy aján lat te võ vel: –
A ter ve zett ke ret meg ál la po dás részt ve võ i nek ke ret szá ma

 vagy (adott eset ben) ma xi má lis lét szá ma 
A ke ret meg ál la po dás idõ tar ta ma: 
Idõ tar tam év(ek)ben:  vagy hó nap(ok)ban: 
A köz be szer zé sek össz ér té ke a ke ret meg ál la po dás tel jes idõ -

tar ta ma alatt (csak szá mok kal): 
A ke ret meg ál la po dás alap ján meg kö ten dõ szer zõ dé sek ér té -

ke és gya ko ri sá ga (amennyi re le het sé ges): –

II.1.5) A szer zõ dés meg ha tá ro zá sa/tár gya
A Bu da pest-Hegy vi dék XII. Ke rü le ti Ön kor mány zat tu laj do -

ná ban lé võ in téz mé nyek ben ját szó sze rek szab vá nyo sí tá sa, új
ját szó sze rek te le pí té se, sport pá lyák ki ala kí tá sa, va la mint kert -
épí té si mun ká la tok vál lal ko zá si szer zõ dés ke re té ben tör té nõ
meg va ló sí tá sá ra.

II.1.6) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
45.00.00.00-7
To váb bi tárgy(ak): 
36.53.52.00-2
45.11.11.00-9
45.11.27.10-5
45.21.22.21-1
45.23.61.19-7
45.26.26.20-3
45.26.26.50-2
45.34.20.00-6
50.87.00.00-4
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.1.7) Ré szek re tör té nõ aján lat té tel (a ré szek re vo nat ko zó
rész le tes in for má ci ók meg adá sá hoz a B. mel lék let bõl szük ség
sze rint több pél dány hasz nál ha tó)

Igen: X
Nem: –
Igen vá lasz ese tén az aján la tok be nyújt ha tók (csak egyet je -

löl jön be):
egy rész re: –
egy vagy több rész re: –
va la mennyi rész re: X
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II.2) A SZER ZÕ DÉS SZE RIN TI MENNYI SÉG VAGY AL -
KAL MA ZÁ SI KÖR
Az adott in téz mé nyek ben [Kis s Já nos Ál ta lá nos és Kö zép is -

ko lá ban (1126 Bu da pest, Kis s Já nos altb. ut ca 31.), XII. ke rü le ti 
if jú sá gi tá bor ban (8622 Szán tód, Mó ricz Zsig mond u. 50–52.),
Jó kai Klub ban (1121 Bu da pest, Hol lós u. 5.), Kós Ká roly
Ének-Ze ne Emelt szin tû Ál ta lá nos Is ko lá ban (1122 Bu da pest,
Vá ros ma jor u. 59), a Zug li ge ti Ál ta lá nos Is ko lá ban (1121 Bu -
da pest, Zug li ge ti út 113.), Sü ni Óvo dák ban (1126 Bu da pest,
Né met völ gyi út 29.), Or bán he gyi Óvo dá ban (1126 Bu da pest,
Or bán he gyi út 3/A), Nor ma fa Óvo dá ban (1121 Bu da pest, Nor -
ma fa út 30–32.), Zug li ge ti Óvo dá ban (1125 Bu da pest, Za lai
út 2.), Mac kós Óvo dá ban (1126 Bu da pest, Né met völ gyi út 46.), 
Zug li ge ti Böl csõ dé ben (1125 Bu da pest, Za lai út 2.), Krisz ti na -
vá ro si Böl csõ dé ben (1122 Bu da pest, Ráth György u. 18–20.),
Fej lesz tõ Nap kö zi Ott hon ban (1126 Bu da pest, Tóth Lõ rinc
u. 24.), Né met völ gyi Ál ta lá nos Is ko lá ban (1126 Bu da pest, Or -
bán he gyi út 7.)] ját szó sze rek szab vá nyo sí tá sa, új ját szó sze rek
te le pí té se, sport pá lyák ki ala kí tá sa, va la mint kert épí té si mun -
kálatok a pá lyázati anyag ban rész le te zett mó don és mennyi -
ségben.

II.2.2) Vé te li jog (op ció) (adott eset ben)
Igen: –
Nem: –
Igen vá lasz ese tén a vé te li jog le írá sa: –
Ha is mert, a vé te li jog op ci ók gya kor lá sá nak ter ve zett ide je:
hó nap(ok)ban:  vagy na pok ban: 
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)
Az eset le ges meg hosszab bí tá sok szá ma (ha van ilyen):

 vagy:  és  kö zött.
Ha is mert, az áru be szer zés re vagy a szol gál ta tás meg ren de -

lés re irá nyuló is mét lõ dõ jel le gû szer zõ dé sek ese té ben kér jük
fel tün tet ni a to váb bi szer zõ dé sek ter ve zett ide jét: 

hó na pok ban:  vagy na pok ban: 
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)

II.3) A SZER ZÕ DÉS IDÕ TAR TA MA VAGY A BE FE JE -
ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE
Az idõ tar tam hó nap(ok)ban:  vagy na pok ban: 
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)
vagy: kez dés 2006/07/03 (év/hó/nap)
be fe je zés 2006/08/25 (év/hó/nap)

III. SZA KASZ: JO GI, GAZ DA SÁ GI, PÉNZ ÜGYI ÉS
TECH NI KAI IN FOR MÁ CI ÓK

III.1) A SZER ZÕ DÉS RE VO NAT KO ZÓ FEL TÉ TE LEK

III.1.1) A szer zõ dést biz to sí tó mel lék kö te le zett sé gek (adott
eset ben)

Ké se del mi, meg hi ú su lá si köt bér fel té te lei az aján la ti do ku -
men tá ció ré szét ké pe zõ szer zõ dés min tá ban meg ha tá ro zot tak
sze rint. A jó tel je sí té si ga ran cia mint biz to sí ték ren del ke zés re
bo csá tá sá val kap cso lat ban a Kbt. 53. § (5) be kez dés sze rint az
aján lat te võ ként szer zõ dõ fél vá lasz tá sa alap ján, az aján la ti do -
ku men tá ció ré szét ké pe zõ szer zõ dés min tá ban meg ha tá ro zot -
tak nak meg fe le lõ en tel je sít he tõ az elõ írt pénz összeg nek az
aján lat ké rõ ként szer zõ dõ fél bank szám lá já ra tör té nõ be fi ze té -
sé vel, bank ga ran cia biz to sí tá sá val, biz to sí tá si szer zõ dés alap -
ján ki ál lí tott – kész fi ze tõ ke zes sé get tar tal ma zó – kö te lez -
vénnyel, illetve a szer zõ dés net tó össze gé nek a szer zõ dés ben
meg ha tá ro zott mér té kû – egy év re tör té nõ – aján lat ké rõ ál ta li
vissza tar tá sá val.

III.1.2) Fõ fi nan szí ro zá si és fi ze té si fel té te lek és/vagy hi vat -
ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek re

Az 01–15 ré szek re kü lön-kü lön meg kö tött szer zõ dé sek sze -
rint el vég zett mun ka tel je sí té se után vég szám lát fo gad be az
aján lat ké rõ. A szer zõ dés sze rû en ki ál lí tott és be nyúj tott szám la
ki egyen lí té se 30 na pon be lül tör té nik, ki vé ve, ha aján lat te võ
aján la tá ban et tõl el té rõ, ha lasz tott fi ze tést ajánl.

III.1.3) A kö zös aján la tot te võ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó
gaz da sá gi tár sa ság, illetve jo gi sze mély (adott eset ben)

III.1.4) Vo nat koz nak-e a szer zõ dés tel je sí té sé re egyéb kü -
lön le ges fel té te lek? (adott eset ben)

Igen: –
Nem: X
Ha igen, a kü lön le ges fel té te lek meg ha tá ro zá sa: –

III.2) RÉSZ VÉ TE LI FEL TÉ TE LEK

III.2.1) Az aján lat te võ sze mé lyes hely ze té re vo nat ko zó ada -
tok (ki zá ró okok) (adott eset ben), ide ért ve a szak mai és cég -
nyil ván tar tá sok ba tör té nõ be jegy zés re vo nat ko zó elõ írá so kat is

Az elõ írá sok tel je sí té sé nek iga zo lá sá hoz szük sé ges ada tok és 
a meg kö ve telt iga zo lá si mód:

– Az el já rás ban nem le het aján lat te võ vagy a köz be szer zés
ér té ké nek 10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí -
vánt al vál lal ko zó, aki nek ese té ben a Kbt. 61. § (1) be kez -
dés a)–c) pont já ban meg ha tá ro zott ki zá ró okok fenn állnak.

– Az el já rás ban nem le het aján lat te võ vagy al vál lal ko zó,
va la mint nem ve het részt a Kbt. 66. § (2) be kez dé se,
illetve a 67. § (4) be kez dé se sze rin ti szer ve zet, akik ese té -
ben a Kbt. 60. § (1) be kez dés a)–h) pon tok ban fel so rolt
ki zá ró okok fenn áll nak.

– Az el já rás ban nem le het aján lat te võ vagy al vál lal ko zó,
akik ese té ben a Kbt. 61. § (2) be kez dés ben fel so rolt ki zá ró 
okok fenn áll nak.

– Az el já rás ból ki zá rás ra ke rül az aján lat te võ, il le tõ leg az,
aki nek a köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t meg ha la dó mér -
ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó ja ese té ben a
Kbt. 62. § (1) be kez dés a)–b) pon tok ban fel so rolt ki zá ró
okok fenn áll nak.

A fen ti elõ írá sok tel je sí té sé nek iga zo lá sá ra a Kbt. 299. §
(4) be kez dé se alap ján egy sze rû nyi lat ko za ta el fo gad ha tó.

III.2.2) Gaz da sá gi és pénz ügyi al kal mas ság
Az al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok és a meg kö -

ve telt iga zo lá si mód: 
Az aján lat te võ nek és a köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t meg -

ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó já nak ön ál -
ló an kell iga zol nia:

– A Kbt. 66. § (1) be kez dés a) és d) pont ja alap ján az aján la -
ti ha tár idõ le jár tát meg elõ zõ 30 nap nál nem ré geb bi, va la -
mennyi szám la ve ze tõ pénz in té ze té tõl szár ma zó nyi lat ko -
za tot, az aján lat te võ fi ze tõ ké pes sé gé nek meg ál la pí tá sá ra
az aláb bi tar ta lom mal:
a) mi ó ta ve ze ti az aján lat te võ bank szám lá ját,
b) fi ze té si kö te le zett sé ge i nek pon to san ele get tesz-e,
c) az el múlt két év ben (2004–2005.) szám lá ján volt-e

30 na pot meg ha la dó sor ban ál lás, és ha igen, hány szor,
mi lyen idõ tar tam ban és összeg re vo nat ko zó an, to váb -
bá je len leg van-e sor ban ál lás.

d) tá jé koz ta tás az aján lat te võ el múlt két évi (2004., 2005.) 
pénz ügyi hely ze té rõl.

A Kbt. 66. § (1) be kez dés d) pont ja sze rin ti nyi lat ko zat az
aján lat té telt meg elõ zõ 2 év (2003., 2004.) ered mé nyes sé gé rõl.
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Az aján lat te võ nek és a köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t meg -
ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó já nak
együt te sen kell iga zol nia:

– a Kbt. 66. § (1) be kez dés c) pont ja sze rin ti nyi lat ko za tát,
amely éven kén ti bon tás ban tar tal maz za, hogy mek ko ra az 
aján lat te võ for gal ma (ár be vé te le) és mek ko ra a köz be -
szer zés tár gyá ra vo nat ko zó for gal ma az elõ zõ két év ben
(2003., 2004.).

Az al kal mas ság mi ni mum kö ve tel mé nye(i) (adott eset ben): 
Pénz ügyi és gaz da sá gi al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek alap ján

al kal mat lan az aján lat te võ és a köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t
meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó ja, ha:

– az aján lat te võ vagy az al vál lal ko zó bár mely szám lá ját ve -
ze tõ pénz in té zet nyi lat ko za ta(i) alap ján a szám lá ján az el -
múlt 2 év ben (2004., 2005.) két al ka lom nál több 30 na pot
meg ha la dó mér té kû sor ban ál lás volt, a pénz in té zet(ek)
nyi lat ko za ta(i) sze rint fi ze té si kö te le zett sé gé nek nem tesz 
pon to san ele get.

– az aján lat te võ elõ zõ két évi (2003–2004.) for gal ma nem
éri el éven ként a meg pá lyá zott rész, vagy ré szek összes sé -
gé nek brut tó ér ték két sze re sét, és a köz be szer zés tár gyá ra
vo nat ko zó két évi (2003–2004.) for gal ma nem éri el éven -
ként a meg pá lyá zott rész, vagy ré szek összes sé gé nek
brut tó ér té két.

– az ered mé nyes ség rõl szóló nyi lat ko zat alap ján a mér leg
(2003–2004.) va la me lyik év ben ne ga tív volt.

III.2.3) Mû sza ki, illetve szak mai al kal mas ság
Az al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok és a meg kö -

ve telt iga zo lá si mód: 
1) Az aján lat te võ mû sza ki-tech ni kai fel ké szült sé gé nek is -

mer te té se.
2) A tel je sí tés ben részt ve võ fe le lõs mû sza ki ve ze tõ be mu ta -

tá sa, kép zett sé gé nek is mer te té se, a fe le lõs mû sza ki ve ze tõi név -
jegy zék be tör té nõ fel vé te lét iga zo ló do ku men tum má so la tá nak
csa to lá sa.

3) Re fe ren ci ák ról nyi lat ko zat, az aján lat te võ ál tal az elõ zõ
2 év ben (2004., 2005.) vég zett je len tõ sebb, a meg pá lyá zott
mun ká val azo nos tí pu sú és pá lyá zott rész vagy ré szek összes sé -
gé vel azo nos nagy sá gú mun kák is mer te té se, az el len szol gál ta -
tás össze gé nek, vagy a ko ráb bi szol gál ta tás mennyi sé gé re uta ló
más adat meg je lö lé sé vel, a tel je sí tés ide jé nek és a szer zõ dést
kö tõ má sik fél nek és a szol gál ta tás tár gyá nak meg ne ve zé sé vel
(név, te le fon szám).

4) A mi nõ ség-el len õr zé sért fe le lõs sze mély meg ne ve zé se,
vég zett sé get iga zo ló bi zo nyít vány má so lat csa to lá sá val.

Az al kal mas ság mi ni mum kö ve tel mé nye(i) (adott eset ben): 
Mû sza ki és szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek alap ján al -

kal mat lan az aján lat te võ, ha:
1) Nem ren del ke zik a szer zõ dés  tel je sí té sé hez szük sé ges

tech ni kai esz kö zök kel:
1 db 250 kg-os gu mi la pos vib rá tor,
1 db szin te zõ mû szer,
1 db 1500 kg-os szál lí tó esz köz.
2) Nem ren del ke zik leg alább 1 fõ tel je sí tés ben részt ve võ fe -

le lõs mû sza ki ve ze tõ vel.
3) Nem ren del ke zik az aján lat té telt meg elõ zõ 2 év ben

(2004., 2005.) éven te leg alább 2, a rész aján lat tár gyá val (több
rész pá lyá zá sa ese tén azok együt te sé vel) azo nos nagy ság ren dû
re fe ren ci á val.

4) Nem ren del ke zik a mi nõ ség-el len õr zé sért fe le lõs sze -
méllyel.

III.2.4) Fenn tar tott szer zõ dé sek
A szer zõ dés vé dett mû he lyek szá má ra fenn tar tott?
Igen: –
Nem: X

III.3) SZOL GÁL TA TÁS MEG REN DE LÉS RE IRÁ NYU LÓ
SZER ZÕ DÉ SEK RE VO NAT KO ZÓ KÜ LÖN LE GES FEL -
TÉ TE LEK

III.3.1) A szol gál ta tás tel je sí té se egy bi zo nyos fog lal ko zás -
hoz (kép zett ség hez) van-e köt ve?

Igen: –
Nem: –
Ha igen, a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zés re tör té nõ hi -

vat ko zás: –

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS TÍ PU SA

IV.1.1) Az el já rás tí pu sa
Tár gya lás nél kü li: –
Tár gya lá sos: X

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK

IV.2.1) Bí rá la ti szem pon tok (csak a meg fe le lõt je löl je meg)
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: X
vagy:
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat az aláb bi ak sze rint: –
Az aláb bi ak ban meg adott rész szem pon tok sze rint (a rész -

szem pon to kat sú lyo zás sal kell meg ad ni): –

IV.2.2) Elekt ro ni kus ár lej tést al kal maz nak-e?
Igen: –
Nem: –
Ha igen, to váb bi in for má ci ók az elekt ro ni kus ár lej tés rõl (ha

szük sé ges)

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám (adott eset ben): –

IV.3.2) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó an ko ráb bi köz zé té -
tel re sor ke rült-e?

Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén:
Elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
Fel hasz ná lói ol da lon köz zé tett hir det mény: –
Hir det mény szá ma a K. É.-be n: –
Egyéb ko ráb bi köz zé té tel (adott eset ben): –
Hir det mény szá ma a K. É.-be n: –

IV.3.3) A do ku men tá ció be szer zé sé nek fel té te lei
A do ku men tá ció be szer zé sé nek ha tár ide je:
Dá tum: 2006/06/16 (év/hó/nap)
Idõ pont: 9.00 óra
Kell-e fi zet ni a do ku men tá ci ó ért?
Igen: X
Nem: –
Igen vá lasz ese tén:
Ár (szá mok kal): 8000 Ft + 20% áfa, össze sen: 9600 Ft
Pénz nem: HUF
A fi ze tés fel té te lei és mód ja: az át vé tel hely szí nén ki adott

pos ta utal vá nyon tör té nõ be fi ze tés sel, il le tõ leg bank i át uta lás sal 
az aján lat ké rõ Ra if fe i sen Bank Rt.-nél ve ze tett 12001008-
00155297-00100006 szá mú bank szám lá já ra.
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IV.3.4) Az aján lat té te li ha tár idõ
Dá tum: 2006/06/16 (év/hó/nap)
Idõ pont: 9.00 óra

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aján la tok,
illetve rész vé te li je lent ke zé sek be nyújt ha tók

ES  CS   DA  DE  ET  EL  EN  FR  IT  LV
                         

LT  HU  MT  NL  PL  PT  SK  SL  FI  SV
    X                      

Egyéb: –

IV.3.6) Az aján la ti kö tött ség mi ni má lis idõ tar ta ma (tár gya -
lás nél kü li el já rás ese tén)

/ / -ig (év/hó/nap)
vagy hó na pok ban:  vagy na pok ban: 
(az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá tól szá mít va)

IV.3.7) Az aján la tok fel bon tá sá nak fel té te lei
Dá tum: 2006/06/16 (év/hó/nap)
Idõ pont: 9.00 óra
Hely szín: Bu da pest-Hegy vi dék XII. Ke rü le ti Ön kor mány zat 

Pol gár mes te ri Hi va ta la, alag so ri tár gya ló, 1126 Bu da pest, Bö -
ször mé nyi út 23–25. 

Az aján la tok fel bon tá sán je len lét re jo go sult sze mé lyek: aján -
lat ké rõ, az aján lat te võk, va la mint az ál ta luk meg hí vott sze -
mélyek.

VI. SZA KASZ: KI EGÉ SZÍ TÕ IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A KÖZ BE SZER ZÉS IS MÉT LÕ DÕ JEL LE GÛ-E?
(adott eset ben)
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén a to váb bi hir det mé nyek köz zé té te lé nek

ter ve zett ide je: –

VI.2) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL ÉS/VAGY PROG RAM MAL KAP -
CSO LA TOS?
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén kér jük fel tün tet ni a pro jekt(ek) és/vagy

prog ram(ok) ne vét és bár mely egyéb hi vat ko zá si ala pot: –

VI.3) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK (adott eset ben)
1) A hi ány pót lás le he tõ sé ge vagy annak ki zá rá sa: 
Az aján lat ké rõ a Kbt. 83. § (2) be kez dé se alap ján hi ány pót -

lás ra le he tõ sé get biz to sí t a hi ány köz lé sét kö ve tõ mun ka nap
12.00 órá ig be ér ke zõ en.

A hi ány pót lás biz to sí tá sa ese tén a hi ány pót lás kö re: tel jes
 körû.

2) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja: 2006. jú li us 3-án.
3) A tár gya lás le foly ta tá sá nak me ne te és az aján lat ké rõ ál tal

elõ írt alap ve tõ sza bá lyai, az el sõ tár gya lás idõ pont ja: 
A tár gya lás hely szí ne és idõ pont ja: Bu da pest-Hegy vi dék

XII. Ke rü le ti Ön kor mány zat Pol gár mes te ri Hi va ta la (1126
 Budapest, Bö ször mé nyi út 23–25.), 2006. jú ni us 19. (hét fõ)
12.00 óra.

A tár gya lás az aján lat te võk kel egyen ként tör té nik, úgy hogy
az aján lat te võk az aján la tu kat az aján lat ké rõ szem pont já ból
ked ve zõbb irány ba mó do sít hat ják. A tár gya lá si sor ren det az
aján la tok ér ke zé si idõ pont ja ha tá roz za meg. Fon tos, hogy a tár -
gya lá si el já rá son a cég ré szé rõl tel jes kö rû nyi lat ko zat té tel re jo -
go sult kép vi se lõ le gyen je len, az írá sos nyi lat ko zat ér vé nyes sé -

ge ér de ké ben, és azt do ku men tál ja meg ha tal ma zás sal, vagy alá -
írá si cím pél dány má so la tá val. A tár gya lá sok be fe je zé se kor
aján la ti kö tött ség jön lét re az utol só aján lat meg té te lé tõl szá -
mított 30 na pig.

4) A do ku men tá ció ren del ke zés re bo csá tá sá val kap cso la tos
to váb bi in for má ci ók:

A do ku men tá ció ren del ke zés re bo csá tá sá nak mód ja: át ve he -
tõ a Bu da pest-Hegy vi dék XII. Ke rü le ti Ön kor mány zat Pol gár -
mes te ri Hi va tal Ügy fél szol gá la tán (1126 Bu da pest, Bö ször mé -
nyi út 23–25.) H: 8.00–18.00, K: 8.00–16.00, Sz: 8.00–16.30,
Cs: 8.00–16.00, P: 8.00–13.30 órá ig, va la mint az aján lat té te li
ha tár idõ utol só nap ján 9.00 órá ig.

Az aján lat ké rõ a Kbt. 54. § (4) be kez dé se ese tén, 2 mun ka na -
pon be lül meg kül di a do ku men tá ci ót aján lat te võ ré szé re, mi u -
tán az aján lat te võ iga zol ja, hogy annak el len ér té két bank i át uta -
lás sal tel je sí tet te az aján lat ké rõ Ra if fe i sen Bank Rt.-nél ve ze tett 
12001008-00155297-00100006 szá mú bank szám lá já ra.

A do ku men tá ció ren del ke zés re bo csá tá sá nak ha tár ide je:
2006. jú ni us 16. pén tek, 9.00 óra

5) A kon zul tá ci ós el já rás:
A hely szí ne ken, 2006/06/06 (kedd), 9.00 óra kor.
6) Egyéb in for má ci ók:
a) Az aján lat te võ nek csa tol nia kell:
– a cég jegy zés re jo go sult nak alá írá si cím pél dá nyát,
– az aján lat té te li ha tár idõ le jár tát meg elõ zõ 30 nap nál nem

ré geb bi cég ki vo na tot, amennyi ben cég ügy ben el nem bí -
rált vál to zás van fo lya mat ban, a be jegy zé si ké re lem cég -
bí ró sá gi ér kez te tõ bé lyeg zõ vel el lá tott pél dá nyá nak má -
solatát,

– egyé ni vál lal ko zó ese tén vál lal ko zói iga zol vány má so la -
tát,

– a Kbt. 70. § (1) be kez dés sze rin ti nyi lat ko za tot,
– a Kbt. 71. § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti nyi lat ko za tot, a 

szer zõ dés tel je sí té sé hez a köz be szer zés ér té ké nek tíz szá -
za lé kát meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al -
vállalkozók meg je lö lé sé rõl,

– a Kbt. 71. § (3) be kez dés sze rin ti nyi lat ko za tot,
– a Kbt. 73. § (1) be kez dés ben fog lal tak ra vo nat ko zó nyi lat -

ko za tát, amennyi ben el kü lö ní tett mó don, mel lék let ben
üz le ti ti tok ként ke ze len dõ ada to kat kö zöl. A nyi lat ko zat
nem vo nat koz hat a kö te le zõ en nyil vá nos ada tok ra,

– nyi lat ko za tát a jó tel je sí té si ga ran cia mint biz to sí ték a Kbt. 
53. § (5) be kez dés a) pont ja sze rin ti ren del ke zés re bo csá -
tá sá nak mód já val kap cso lat ban,

– a do ku men tá ció ré szét ké pe zõ min ta szer zõ dés szö ve gé vel 
meg egye zõ, ré szen ként ki töl tött és szig nált szer zõ dés ter -
ve ze te ket.

b) Az aján lat ké rõ a leg ala cso nyabb össze gû aján la tot te võ -
vel, illetve annak vissza lé pé se ese tén az azt kö ve tõ leg ala cso -
nyabb össze gû aján lat te võ jé vel kö t szer zõ dést.

c) A Bu da pest-Hegy vi dék XII. Ke rü le ti Ön kor mány zat adó -
szá ma: 15512002-2-43.

d) Az aján lat te võ – a Kbt. 56. § (1) be kez dés sze rint írás ban
az aján lat té te li ha tár idõ le jár ta elõtt leg ké sõbb 10 nap pal ki egé -
szí tõ tá jé koz ta tást kér het az aján lat ké rõ A. mel lék let I) pont
sze rin ti cí mé re vagy fax szá má ra be ér ke zõ en.

e) Az aján lat ké rõ fel hív ja az aján lat te võk fi gyel mét, hogy az 
aján lat te võ ként nyer tes fél a Kbt. 306. § (2) be kez dé se alap ján
kö te les meg fe le lõ fe le lõs ség biz to sí tást köt ni, ezért va la mennyi
aján lat te võ nek er re vo nat ko zó szán dék nyi lat ko za tot kell az
aján latához csa tol nia.
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f) A Kbt. 13. § (4) be kez dé se alap ján az aján lat ké rõ fel hív ja
az aján lat te võk fi gyel mét ar ra, hogy pénz ügyi és gaz da sá gi, va -
la mint a mû sza ki, illetve szak mai al kal mas ság fel té te le it a mi -
nõ sí tett aján lat te võ jegy zé ké hez ké pest szi go rúb ban ha tá roz ta
meg.

Az aján la to kat zárt bo rí ték ban 2 pél dány ban kell be ad ni a
cég jegy zés re jo go sul tak ál tal cég sze rû en alá írt pá lyá za ti la p ki -
töl té sé vel 1 „ere de ti” és 1, az ere de ti vel meg egye zõ „má so la ti”
pél dány ban. Az aján la ti pél dá nyon fe l kell tün tet ni, hogy „ere -
de ti” vagy „má so la ti” pél dány. Az aján la tot fo lya ma tos ol dal -
szá mo zás sal, a szük sé ges he lye ken cég sze rû alá írás sal kell el -
lát ni. Az ere de ti pél dányt meg bont ha tat lan mó don (zsi nór ral át -
fûz ve és át köt ve, majd kör cím ké vel le ra gaszt va, a kör cím két
cég bé lyeg zõ-le nyo mat tal el lát va) kell be nyúj ta ni az aján lat hi -
te les sé gé nek ér de ké ben. Az aján lat egyes pél dá nyai kö zöt ti
eset le ges el té ré sek nél az ere de ti pél dány tar tal ma a mér va dó.
Az aján lat le zárt cso ma go lá sát a kö vet ke zõ cím zés sel kell el lát -
ni: „A Bu da pest-Hegy vi dék XII. Ke rü le ti Ön kor mány zat tu laj -
do ná ban lé võ in téz mé nyek ben ját szó sze rek szab vá nyo sí tá sa, új 
ját szó sze rek te le pí té se, sport pá lyák ki ala kí tá sa, va la mint kert -
épí té si mun ká la tok. Köz be szer zé si pá lyá zat. Fel bon tá sá ra csak
az aján lat té te li ha tár idõ le jár ta kor, a nyil vá nos bo rí ték bon tá son
ke rül het sor.” A pos tán fel adott aján la tot az aján lat ké rõ csak ak -
kor te kin ti ha tár idõn be lül be nyúj tott nak, ha annak kéz -
hezvételére az aján lat té te li határidõig sor került.

VI.4) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/05/26 (év/hó/nap)

A. MEL LÉK LET
TO VÁB BI CÍ MEK ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PON TOK

I) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ ME -
KEN ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PON TO KON SZEREZ -
HETÕK BE
Hi va ta los név: Bu da pest-Hegy vi dék
XII. Ke rü le ti Ön kor mány zat
Pos tai cím: Bö ször mé nyi út 23–25.
Vá ros/köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1126
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: Tor ma Lász ló
Te le fon: 224-5993
Fax: 224-5961
E-ma il: tor ma.lasz lo@bp12ker.hu
In ter net cím (URL): www.bu da pest hegy vi dek.hu

II) CÍ MEK ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PON TOK, AHON -
NAN A DO KU MEN TÁ CIÓ BE SZE REZ HE TÕ
Hi va ta los név: Bu da pest-Hegy vi dék
XII. Ke rü le ti Ön kor mány zat
Pos tai cím: Bö ször mé nyi út 23–25.
Vá ros/köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1126
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: Pol gár mes te ri Hi va tal, ügy fél szol gá lat
Te le fon: 224-5900
Fax: 224-5905
E-ma il: in fo@bp12ker.hu
In ter net cím (URL): www.bu da pest hegy vi dek.hu

III) CÍ MEK ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PON TOK, AHO -
VÁ AZ AJÁN LA TO KAT KELL BE NYÚJ TA NI
Hi va ta los név: Bu da pest-Hegy vi dék
XII. Ke rü le ti Ön kor mány zat
Pos tai cím: Bö ször mé nyi út 23–25.
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1126
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: Pol gár mes te ri Hi va tal, ügy fél szol gá lat
Te le fon: 224-5900
Fax: 224-5905
E-ma il: in fo@bp12ker.hu
In ter net cím (URL): www.bu da pest hegy vi dek.hu

B. MEL LÉK LET

A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ IN FOR MÁ CI ÓK

A RÉSZ szá ma: 01

MEG HA TÁ RO ZÁS: –

1) A rész meg ha tá ro zá sa: 
Kis s Já nos Ál ta lá nos és Kö zép is ko lá ban (1126 Bp., Kis s Já -

nos altb. ut ca 31.) vég zen dõ mun ká la tok

2) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
45.00.00.00-7
To váb bi tár gyak: 
36.53.52.00-2
45.11.11.00-9
45.21.22.21-1
45.11.27.10-5
50.87.00.00-4
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

3) Mennyi ség vagy ér ték
– sport pá lya (20 × 40 m) ki ala kí tá sa min. 3 cm gu mi bur ko -

lat tal, ker ti sze géllyel víz el ve ze tés sel, az asz falt szük ség
sze rin ti ja ví tá sa,

– há rom ját szó szer, és 15 fm kor lát bon tá sa,
– há rom új ját szó szer te le pí té se.

4) A szer zõ dés idõ tar ta ma vagy el té rõ kez dé si/tel je sí té si ha -
tár idõ fel tün te té se (adott eset ben)

Az idõ tar tam hó nap(ok)ban:  vagy na pok ban:  
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va) 
vagy kez dés: 2006/07/03 (év/hó/nap)
be fe je zés: 2006/08/20 (év/hó/nap)

5) To váb bi in for má ció a ré szek rõl: –

A RÉSZ szá ma: 02

MEG HA TÁ RO ZÁS: –

1) A rész meg ha tá ro zá sa: 
XII. ke rü le ti if jú sá gi tá bor ban (8622 Szán tód, Mó ricz Zsig -

mond u. 50–52.) vég zen dõ mun ká la tok

2) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
45.00.00.00-7
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To váb bi tár gyak: 
45.11.11.00-9
36.53.52.00-2
45.11.27.10-5
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

3) Mennyi ség vagy ér ték
– 1 db új két ülé ses hin ta te le pí té se ütés csil la pí tás sal,
– 1 db új ru gós bil le gõ te le pí té se,
– 1 db hasz nált ját szó szer te le pí té se a KIM BI óvo dá ból

ütés csil la pí tás sal, szál lí tás sal.

4) A szer zõ dés idõ tar ta ma vagy el té rõ kez dé si/tel je sí té si ha -
tár idõ fel tün te té se (adott eset ben)

Az idõ tar tam hó nap(ok)ban:  vagy na pok ban:  
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va) 
vagy kez dés: 2006/07/03 (év/hó/nap)
be fe je zés: 2006/08/20 (év/hó/nap)

5) To váb bi in for má ció a ré szek rõl: –

A RÉSZ szá ma: 03

MEG HA TÁ RO ZÁS: –

1) A rész meg ha tá ro zá sa: 
Jó kai Klub ban (1121 Bu da pest, Hol lós u. 5.) vég zen dõ mun -

ká la tok

2) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
45.00.00.00-7
To váb bi tár gyak: 
36.34.20.00-6
45.23.61.19-7
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

3) Mennyi ség vagy ér ték
– 50 fm drót fo nat, szög vas vagy kör szel vé nyû ke rí tés épí té -

se, 120 cm ma gas 3 f2 mm drót tal,
– meg lé võ te nisz pá lya bur ko la tá nak cse ré je mû fû vagy gu -

mi bur ko lat ra.

4) A szer zõ dés idõ tar ta ma vagy el té rõ kez dé si/tel je sí té si ha -
tár idõ fel tün te té se (adott eset ben)

Az idõ tar tam hó nap(ok)ban:  vagy na pok ban:  
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va) 
vagy kez dés: 2006/07/03 (év/hó/nap)
be fe je zés: 2006/08/20 (év/hó/nap)

5) To váb bi in for má ció a ré szek rõl: –

A RÉSZ szá ma: 04

MEG HA TÁ RO ZÁS: –

1) A rész meg ha tá ro zá sa: 
Kós Ká roly Ének-Ze ne Emelt szin tû Ál ta lá nos Is ko lá ban

(1122 Bu da pest, Vá ros ma jor u. 59.) vég zen dõ mun ká la tok

2) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
45.00.00.00-7
To váb bi tár gyak: 
45.11.11.00-9
45.21.22.21-1
45.11.27.10-5
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

3) Mennyi ség vagy ér ték
– 1 db két ülé ses hin ta te le pí té se szab vá nyos ütés csil la pí tás -

sal,
– 1 db má szó fal te le pí té se szab vá nyos ütés csil la pí tás sal,
– 1 db ru gós mér leg hin ta át te le pí té se a Kim bi Óvo dá ból,
– 1 db ru gós mér leg hin ta te le pí té se a Kim bi Óvo dá ban,
– meg lé võ ho mo ko zó szab vány sze rin ti ja ví tá sa,
– 15 m ke rí tés épí té se, ka pu ki ala kí tá sa,
– 200 m2 gu mi bur ko la tú pá lya ki ala kí tá sa ker ti sze géllyel,

víz el ve ze tés sel, rol ler pá lya fel fes té se.

4) A szer zõ dés idõ tar ta ma vagy el té rõ kez dé si/tel je sí té si ha -
tár idõ fel tün te té se (adott eset ben)

Az idõ tar tam hó nap(ok)ban:  vagy na pok ban:  
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va) 
vagy kez dés: 2006/07/03 (év/hó/nap)
be fe je zés: 2006/08/20 (év/hó/nap)

5) To váb bi in for má ció a ré szek rõl: –

A RÉSZ szá ma: 05

MEG HA TÁ RO ZÁS: –

1) A rész meg ha tá ro zá sa: 
A Zug li ge ti Ál ta lá nos Is ko lá ban (1121 Bu da pest, Zug li ge ti

út 113.) vég zen dõ mun ká la tok

2) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
45.00.00.00-7
To váb bi tár gyak: 
45.11.11.00-9
36.53.52.00-2
45.11.27.10-5
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

3) Mennyi ség vagy ér ték
– 3 db ját szó szer bon tá sa,
– 3 db új ját szó szer te le pí té se, szab vá nyos esé si tér ki ala kí -

tás sal.

4) A szer zõ dés idõ tar ta ma vagy el té rõ kez dé si/tel je sí té si ha -
tár idõ fel tün te té se (adott eset ben)

Az idõ tar tam hó nap(ok)ban:  vagy na pok ban:  
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va) 
vagy kez dés: 2006/07/03 (év/hó/nap)
be fe je zés: 2006/08/20 (év/hó/nap)

5) To váb bi in for má ció a ré szek rõl: –

A RÉSZ szá ma: 06

MEG HA TÁ RO ZÁS: –

1) A rész meg ha tá ro zá sa: 
Sü ni Óvo dák ban (1126 Bu da pest, Né met völ gyi út 29.) vég -

zett mun ká la tok

2) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
45.00.00.00-7
To váb bi tár gyak: 
45.11.11.00-9
36.53.52.00-2
50.87.00.00-4
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –
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3) Mennyi ség vagy ér ték
– 3 db nem szab vá nyo sít ha tó ját szó szer bon tá sa,
– 2 db ru gós já ték te le pí té se,
– 1 db új kom bi nált ját szó vár te le pí té se.

4) A szer zõ dés idõ tar ta ma vagy el té rõ kez dé si/tel je sí té si ha -
tár idõ fel tün te té se (adott eset ben)

Az idõ tar tam hó nap(ok)ban:  vagy na pok ban:  
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va) 
vagy kez dés: 2006/07/10 (év/hó/nap)
be fe je zés: 2006/08/20 (év/hó/nap)

5) To váb bi in for má ció a ré szek rõl: –

A RÉSZ szá ma: 07

MEG HA TÁ RO ZÁS: –

1) A rész meg ha tá ro zá sa: 
Orbán he gyi Óvo dá ban (1126 Bu da pest, Or bán he gyi út 3/A)

vég zen dõ mun ká la tok

2) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
45.00.00.00-7
To váb bi tár gyak: 
36.53.52.00-3
45.11.11.00-9
45.11.27.10-5
50.87.00.00-4
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

3) Mennyi ség vagy ér ték
– 2 db új ját szó szer te le pí té se,
– 4 db ját szó szer bon tá sa,
– 1 db ját szó szer át te le pí té se.

4) A szer zõ dés idõ tar ta ma vagy el té rõ kez dé si/tel je sí té si ha -
tár idõ fel tün te té se (adott eset ben)

Az idõ tar tam hó nap(ok)ban:  vagy na pok ban:  
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va) 
vagy kez dés: 2006/07/03 (év/hó/nap)
be fe je zés: 2006/07/30 (év/hó/nap)

5) To váb bi in for má ció a ré szek rõl: –

A RÉSZ szá ma: 08

MEG HA TÁ RO ZÁS: –

1) A rész meg ha tá ro zá sa: 
Nor ma fa Óvo dá ban (1121 Bu da pest, Nor ma fa út 30–32.)

vég zen dõ mun ká la tok

2) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
45.00.00.00-7
To váb bi tár gyak: 
36.53.52.00-2
45.11.11.00-9
50.87.00.00-4
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

3) Mennyi ség vagy ér ték
– 2 db ját szó szer te le pí té se,
– 4 db nem szab vá nyos ját szó szer bon tá sa,
– fé szek má szó ka alá szab vá nyos gu mi ütés csil la pí tás ki ala -

kí tá sa,
– lab da pá lya meg na gyob bí tá sa 20 m2 gu mi bur ko lat tal.

4) A szer zõ dés idõ tar ta ma vagy el té rõ kez dé si/tel je sí té si ha -
tár idõ fel tün te té se (adott eset ben)

Az idõ tar tam hó nap(ok)ban:  vagy na pok ban:  
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va) 
vagy kez dés: 2006/07/03 (év/hó/nap)
be fe je zés: 2006/08/20 (év/hó/nap)

5) To váb bi in for má ció a ré szek rõl: –

A RÉSZ szá ma: 09

MEG HA TÁ RO ZÁS: –

1) A rész meg ha tá ro zá sa: 
Zug li ge ti Óvo dá ban (1125 Bu da pest, Za lai út 2.) vég zen dõ

mun ká la tok

2) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
45.00.00.00-7
To váb bi tár gyak: 
45.11.27.10-5
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

3) Mennyi ség vagy ér ték

– tan ös vény fel újí tá sa

4) A szer zõ dés idõ tar ta ma vagy el té rõ kez dé si/tel je sí té si ha -
tár idõ fel tün te té se (adott eset ben)

Az idõ tar tam hó nap(ok)ban:  vagy na pok ban:  
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va) 
vagy kez dés: 2006/07/10 (év/hó/nap)
be fe je zés: 2006/08/20 (év/hó/nap)

5) To váb bi in for má ció a ré szek rõl: –

A RÉSZ szá ma: 10

MEG HA TÁ RO ZÁS: –

1) A rész meg ha tá ro zá sa: 
Mac kós Óvo dá ban (1126 Bu da pest, Né met völ gyi út 46.)

vég zen dõ mun ká la tok

2) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
45.00.00.00-7
To váb bi tár gyak: 
45.11.11.00-9
36.53.52.00-2
45.21.22.21-1
50.87.00.00-4
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

3) Mennyi ség vagy ér ték

– 2 db ját szó szer bon tá sa,

– gu mi bur ko la tú sport pá lya ki ala kí tá sa (100 m2), ker ti sze -
géllyel, víz el ve ze tés sel,

– meg lé võ ját szó vár át te le pí té se szab vá nyos ütés csil la pí tás -
sal, és szab vá nyos ság sze rin ti ki ja ví tá sa,

– ho mo ko zó ki ala kí tá sa rönk bõl,

– 1 db új csúsz da te le pí té se.
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4) A szer zõ dés idõ tar ta ma vagy el té rõ kez dé si/tel je sí té si ha -
tár idõ fel tün te té se (adott eset ben)

Az idõ tar tam hó nap(ok)ban:  vagy na pok ban:  
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va) 
vagy kez dés: 2006/07/03 (év/hó/nap)
be fe je zés: 2006/08/20 (év/hó/nap)

5) To váb bi in for má ció a ré szek rõl: –

A RÉSZ szá ma: 11

MEG HA TÁ RO ZÁS: –

1) A rész meg ha tá ro zá sa: 
Zug li ge ti Böl csõ dé ben (1125 Bu da pest, Za lai út 2.) vég zen -

dõ mun ká la tok

2) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
45.00.00.00-7
To váb bi tár gyak: 
36.53.52.00-2
45.11.11.00-9
45.11.27.10-5
50.87.00.00-4
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

3) Mennyi ség vagy ér ték

– 4 db ho mo ko zó át ala kí tá sa ki sebb mé re tû vé, szab vá nyok -
nak meg fe le lõ en,

– 8 db új ját szó szer te le pí té se.

4) A szer zõ dés idõ tar ta ma vagy el té rõ kez dé si/tel je sí té si ha -
tár idõ fel tün te té se (adott eset ben)

Az idõ tar tam hó nap(ok)ban:  vagy na pok ban:  
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va) 
vagy kez dés: 2006/07/03 (év/hó/nap)
be fe je zés: 2006/07/30 (év/hó/nap)

5) To váb bi in for má ció a ré szek rõl: –

A RÉSZ szá ma: 12

MEG HA TÁ RO ZÁS: –

1) A rész meg ha tá ro zá sa: 
Krisz ti na vá ro si Böl csõ dé ben (1122 Bu da pest, Ráth György

u. 18–20.) vég zen dõ mun ká la tok

2) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
45.00.00.00-7
To váb bi tár gyak: 
36.53.52.00-2
45.11.11.00-9
50.87.00.00-4
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

3) Mennyi ség vagy ér ték

– 6 db új ját szó szer te le pí té se,

– 4 db ját szó szer bon tá sa,

– 4 db ho mo ko zó desz ká já nak cse ré je.

4) A szer zõ dés idõ tar ta ma vagy el té rõ kez dé si/tel je sí té si ha -
tár idõ fel tün te té se (adott eset ben)

Az idõ tar tam hó nap(ok)ban:  vagy na pok ban:  
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va) 
vagy kez dés: 2006/07/24 (év/hó/nap)
be fe je zés: 2006/08/25 (év/hó/nap)

5) To váb bi in for má ció a ré szek rõl: –

A RÉSZ szá ma: 13

MEG HA TÁ RO ZÁS: –

1) A rész meg ha tá ro zá sa: 
Fej lesz tõ Nap kö zi Ott hon ban (1126 Bu da pest, Tóth Lõ rinc

u. 24.) vég zen dõ mun ká la tok

2) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
45.00.00.00-7
To váb bi tár gyak: 
36.53.52.00-2
45.11.11.00-9
50.87.00.00-4
45.11.27.10-5
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

3) Mennyi ség vagy ér ték
– 1 db új két ülé ses hin ta te le pí té se szab vá nyos ütés csil la pí -

tás sal

4) A szer zõ dés idõ tar ta ma vagy el té rõ kez dé si/tel je sí té si ha -
tár idõ fel tün te té se (adott eset ben)

Az idõ tar tam hó nap(ok)ban:  vagy na pok ban:  
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va) 
vagy kez dés: 2006/07/03 (év/hó/nap)
be fe je zés: 2006/08/20 (év/hó/nap)

5) To váb bi in for má ció a ré szek rõl: –

A RÉSZ szá ma: 14

MEG HA TÁ RO ZÁS: –

1) A rész meg ha tá ro zá sa: 
Né met völ gyi Ál ta lá nos Is ko lá ban (1126 Bu da pest, Né met -

völ gyi út 46.) vég zen dõ mun ká la tok

2) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
45.00.00.00-7
To váb bi tár gyak: 
45.21.22.21-1
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

3) Mennyi ség vagy ér ték
– 50 m2 be ton bon tá sa,
– sport pá lya (20 × 25 m) ki ala kí tá sa, 3 cm gu mi bur ko lat tal,

ker ti sze géllyel, víz el ve ze tés sel,
– 27 m cser je ül te té se,
– tá vol ug ró gö dör ki ala kí tá sa.

4) A szer zõ dés idõ tar ta ma vagy el té rõ kez dé si/tel je sí té si ha -
tár idõ fel tün te té se (adott eset ben)

Az idõ tar tam hó nap(ok)ban:  vagy na pok ban:  
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va) 
vagy kez dés: 2006/07/03 (év/hó/nap)
be fe je zés: 2006/08/20 (év/hó/nap)

5) To váb bi in for má ció a ré szek rõl: –
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A RÉSZ szá ma: 15

MEG HA TÁ RO ZÁS: –

1) A rész meg ha tá ro zá sa: 
Fe ke te Ist ván Ál ta lá nos Is ko lá ban (1126 Bu da pest, Or bán he -

gyi út 7.) vég zen dõ mun ká la tok

2) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
45.00.00.00-7
To váb bi tár gyak: 
36.53.52.00-2
45.11.11.00-9
50.87.00.00-4
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

3) Mennyi ség vagy ér ték

– 5 ját szó szer bon tá sa,

– 1 db új kom bi nált ját szó vár te le pí té se szab vá nyos ütés -
csil la pí tó al ta laj jal,

– 2 db új mér leg hin ta te le pí té se,

– 3 db pad ülõ- és hát tám lá já nak cse ré je,

– ho mo ko zó ülõ lap já nak cse ré je, pót lá sa ke mény fá ból.

4) A szer zõ dés idõ tar ta ma vagy el té rõ kez dé si/tel je sí té si ha -
tár idõ fel tün te té se (adott eset ben)

Az idõ tar tam hó nap(ok)ban:  vagy na pok ban:  
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va) 
vagy kez dés: 2006/07/03 (év/hó/nap)
be fe je zés: 2006/08/20 (év/hó/nap)

5) To váb bi in for má ció a ré szek rõl: –

Budapest-Hegyvidék
XII. Kerületi Önkormányzat

egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása
(11441/2006)

Épí té si be ru há zás: X
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: –

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PONT(OK)

Hi va ta los név: Bu da pest-Hegy vi dék
XII. Ke rü le ti Ön kor mány zat
Pos tai cím: Bö ször mé nyi út 23–25.
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1126
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: Lo vas Pál
Te le fon: 224-5923
Fax: 224-5914

E-ma il: lo vas-pal@bp12ker.hu
In ter net cím(ek) (adott eset ben)
Az aján lat ké rõ ál ta lá nos cí me (URL): 
www.bu da pest hegy vi dek.hu
A fel hasz ná lói ol dal cí me (URL): –

TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN
SZE REZ HE TÕK BE
Azo nos a fent em lí tett kap cso lat tar tá si pont tal/pon tok kal: –
Ha at tól el té rõ, kér jük tölt se ki az A. I) mel lék le tet: X

A DO KU MEN TÁ CIÓ A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN SZE REZ -
HE TÕ BE
Azo nos a fent em lí tett kap cso lat tar tá si pont tal/pon tok kal: –
Ha at tól el té rõ, kér jük tölt se ki az A. II) mel lék le tet: X

AZ AJÁN LA TO KAT A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL BE -
NYÚJ TA NI
Azo nos a fent em lí tett kap cso lat tar tá si pont tal/pon tok kal: –
Ha at tól el té rõ, kér jük tölt se ki az A. III) mel lék le tet: X

I.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ MÁS AJÁN LAT KÉ RÕ(K) NE -
VÉ BEN FOLY TAT JA LE A KÖZ BE SZER ZÉ SI EL JÁ -
RÁST?
Igen: –
Nem: X

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS

II.1.1) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés
A Bu da pest-Hegy vi dék XII. Ke rü le ti Ön kor mány zat tu laj do -

ná ban lé võ Vi rá nyos Úti Ál ta lá nos Is ko la homlokzatfelújí tása.

II.1.2) A szer zõ dés tí pu sa, va la mint a tel je sí tés he lye
[Csak azt a ka te gó ri át vá lassza – épí té si be ru há zás, áru be -

szer zés vagy szol gál ta tás –, ame lyik leg in kább meg fe lel a szer -
zõ dés vagy a köz be szer zés(ei) tár gyá nak]

a) Épí té si be ru há zás: X
Ki vi te le zés: X
Ter ve zés és ki vi te le zés: –
Ki vi te le zés bár mi lyen esz köz zel, mó don, az aján lat ké rõ ál tal 

meg ha tá ro zott  kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ en: –
A tel je sí tés he lye:
1125 Bu da pest, Vi rá nyos út 48.
NUTS-kód: HU 101

b) Áru be szer zés: –
Adás vé tel: –
Lí zing: –
Bér let: –
Rész let vé tel: –
Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: –
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –

c) Szol gál ta tás: –
Szol gál ta tá si ka te gó ria: –
(Az 1–27. szol gál ta tá si ka te gó ri á kat lásd a Kbt. 3. és 4. mel -

lék le té ben)
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –

II.1.3) A hir det mény a kö vet ke zõk va la me lyi ké re irá nyul
Köz be szer zés meg va ló sí tá sa: X
Di na mi kus be szer zé si rend szer (DBR) lét re ho zá sa: –
Ke ret meg ál la po dás meg kö té se: –
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II.1.4) Ke ret meg ál la po dás ra vo nat ko zó in for má ci ók (adott
eset ben)

Ke ret meg ál la po dás több aján lat te võ vel: –
Ke ret meg ál la po dás egy aján lat te võ vel: –
A ter ve zett ke ret meg ál la po dás részt ve võ i nek ke ret szá ma

 vagy (adott eset ben) ma xi má lis lét szá ma 
A ke ret meg ál la po dás idõ tar ta ma: 
Idõ tar tam év(ek)ben:  vagy hó nap(ok)ban: 
A köz be szer zé sek össz ér té ke a ke ret meg ál la po dás tel jes idõ -

tar ta ma alatt (csak szá mok kal): –
A ke ret meg ál la po dás alap ján meg kö ten dõ szer zõ dé sek ér té -

ke és gya ko ri sá ga (amennyi re le het sé ges): –

II.1.5) A szer zõ dés meg ha tá ro zá sa/tár gya
Vál lal ko zá si szer zõ dés a Bu da pest-Hegy vi dék XII. Ke rü le ti

Ön kor mány zat tu laj do ná ban lé võ Vi rá nyos Úti Ál ta lá nos Is ko -
la hom lok zat fel újí tá sa.

II.1.6) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy:
45.00.00.00-7
To váb bi tárgy(ak):
45.26.21.00-2
45.41.00.00-4
45.44.21.10-1
45.26.13.00-7
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.1.7) Ré szek re tör té nõ aján lat té tel (a ré szek re vo nat ko zó
rész le tes in for má ci ók meg adá sá hoz a B. mel lék let bõl szük ség
sze rint több pél dány hasz nál ha tó)

Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén az aján la tok be nyújt ha tók (csak egyet je -

löl jön be):
egy rész re: –
egy vagy több rész re: –
va la mennyi rész re: –

II.2) A SZER ZÕ DÉS SZE RIN TI MENNYI SÉG VAGY AL -
KAL MA ZÁ SI KÖR

II.2.1) Tel jes mennyi ség vagy ér ték (adott eset ben, va la -
mennyi részt és op ci ót be le ért ve)

A tel jes hom lok za ton és eresz al ján va ko lat hi bák ja ví tá sa,
5 cm vtg. hõ szi ge te lõ rend szer ki épí té se (brut tó 1650 m2 hom -
lok za ti fe lü let), kö nyök lõk cse ré je, 2 db elõ te tõ épí té se.

II.2.2) Vé te li jog (op ció) (adott eset ben)
Igen: –
Nem: –
Igen vá lasz ese tén a vé te li jog le írá sa: –
Ha is mert, a vé te li jog op ci ók gya kor lá sá nak ter ve zett ide je:
hó nap(ok)ban:  vagy na pok ban: 
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)
Az eset le ges meg hosszab bí tá sok szá ma (ha van ilyen):

 vagy:  és  kö zött.
Ha is mert, az áru be szer zés re vagy a szol gál ta tás meg ren de -

lés re irá nyuló is mét lõ dõ jel le gû szer zõ dé sek ese té ben kér jük
fel tün tet ni a to váb bi szer zõ dé sek ter ve zett ide jét: 

hó na pok ban:  vagy na pok ban: 
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)

II.3) A SZER ZÕ DÉS IDÕ TAR TA MA VAGY A BE FE JE -
ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE
Az idõ tar tam hó nap(ok)ban:  vagy na pok ban: 
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)
vagy: kez dés 2006/07/04 (év/hó/nap)
be fe je zés 2006/08/20 (év/hó/nap)

III. SZA KASZ: JO GI, GAZ DA SÁ GI, PÉNZ ÜGYI ÉS
TECH NI KAI IN FOR MÁ CI ÓK

III.1) A SZER ZÕ DÉS RE VO NAT KO ZÓ FEL TÉ TE LEK

III.1.1) A szer zõ dést biz to sí tó mel lék kö te le zett sé gek (adott
eset ben)

Ké se del mi, meg hi ú su lá si köt bér fel té te lei az aján la ti do ku -
men tá ció ré szét ké pe zõ szer zõ dés min tá ban meg ha tá ro zot tak
sze rint. A jó tel je sí té si ga ran cia, mint biz to sí ték ren del ke zés re
bo csá tá sá val kap cso lat ban a Kbt. 53. § (5) be kez dés sze rint az
aján lat te võ ként szer zõ dõ fél vá lasz tá sa alap ján, az aján la ti do -
ku men tá ció ré szét ké pe zõ szer zõ dés min tá ban meg ha tá ro zot -
tak nak meg fe le lõ en tel je sít he tõ az elõ írt pénz összeg nek az
aján lat ké rõ ként szer zõ dõ fél bank szám lá já ra tör té nõ be fi ze té -
sé vel, bank ga ran cia biz to sí tá sá val, biz to sí tá si szer zõ dés alap -
ján ki ál lí tott – kész fi ze tõ ke zes sé get tar tal ma zó – kö te lez -
vénnyel, illetve a szer zõ dés net tó össze gé nek a szer zõ dés ben
meg ha tá ro zott mér té kû – egy év re tör té nõ – aján lat ké rõ ál ta li
visszatartásával.

III.1.2) Fõ fi nan szí ro zá si és fi ze té si fel té te lek és/vagy hi vat -
ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek re

A meg kö tött szer zõ dé sek sze rint el vég zett mun ka tel je sí té se
után vég szám lát fo gad be aján lat ké rõ. A szer zõ dés sze rû en ki ál -
lí tott és be nyúj tott szám la ki egyen lí té se 30 na pon be lül tör té -
nik, ki vé ve, ha aján lat te võ aján la tá ban et tõl el té rõ, ha lasz tott fi -
zetést ajánl.

III.1.3) A kö zös aján la tot te võ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó
gaz da sá gi tár sa ság, illetve jo gi sze mély (adott eset ben)

III.1.4) Vo nat koz nak-e a szer zõ dés tel je sí té sé re egyéb kü -
lön le ges fel té te lek? (adott eset ben)

Igen: –
Nem: X
Ha igen, a kü lön le ges fel té te lek meg ha tá ro zá sa: –

III.2) RÉSZ VÉ TE LI FEL TÉ TE LEK

III.2.1) Az aján lat te võ sze mé lyes hely ze té re vo nat ko zó ada -
tok (ki zá ró okok) (adott eset ben), ide ért ve a szak mai és cég -
nyil ván tar tá sok ba tör té nõ be jegy zés re vo nat ko zó elõ írá so kat is

Az elõ írá sok tel je sí té sé nek iga zo lá sá hoz szük sé ges ada tok és 
a meg kö ve telt iga zo lá si mód:

– az el já rás ban nem le het aján lat te võ vagy a köz be szer zés
ér té ké nek 10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni
kí vánt al vál lal ko zó, aki nek ese té ben a Kbt. 61. § (1) be -
kez dés a)–c) pont já ban meg ha tá ro zott ki zá ró okok fenn -
állnak,

– az el já rás ban nem le het aján lat te võ vagy al vál lal ko zó, va -
la mint nem ve het részt a Kbt. 66. § (2) be kez dé se, illetve a 
Kbt. 67. § (4) be kez dé se sze rin ti szer ve zet, aki nek ese té -
ben a Kbt. 60. § (1) be kez dés a)–h) pon tok ban fel so rolt
ki zá ró okok fenn áll nak,

– az el já rás ban nem le het aján lat te võ vagy al vál lal ko zó,
aki nek ese té ben a Kbt. 61. § (2) be kez dés ben fel so rolt ki -
zá ró okok fenn áll nak,
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– az el já rás ból ki zá rás ra ke rül az aján lat te võ, il le tõ leg az,
aki nek a köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t meg ha la dó mér -
ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó ja ese té ben a
Kbt. 62. § (1) be kez dés a)–b) pon tok sze rin ti ki zá ró okok
fenn áll nak.

A fen ti elõ írá sok tel je sí té sé nek iga zo lá sá ra a Kbt. 299. §
(4) be kez dé se alap ján az aján lat te võ egy sze rû nyi lat ko za ta el -
fogadható.

III.2.2) Gaz da sá gi és pénz ügyi al kal mas ság
Az al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok és a meg kö -

ve telt iga zo lá si mód:
Az aján lat te võ nek és a köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t meg -

ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó já nak ön -
állóan kell iga zol nia:

– a Kbt. 66. § (1) be kez dés a) és d) pont ja alap ján az aján lat -
té te li ha tár idõ le jár tát meg elõ zõ 30 nap nál nem ré geb bi
va la mennyi szám la ve ze tõ pénz in té ze té tõl szár ma zó nyi -
lat ko za tot, az aján lat te võ fi ze tõ ké pes sé gé nek megállapí -
tására az aláb bi tar ta lom mal:

a) mi ó ta ve ze ti az aján lat te võ bank szám lá ját,
b) fi ze té si kö te le zett sé ge i nek pon to san ele get tesz-e,
c) az el múlt két év ben (2004–2005) szám lá ján volt-e

30 na pot meg ha la dó sor ban ál lás, és ha igen, hány szor,
mi lyen idõ tar tam ban és összeg re vo nat ko zó an, to váb -
bá je len leg van-e sor ban ál lás,

d) tá jé koz ta tás az aján lat te võ el múlt két évi (2004.,
2005.) pénz ügyi hely ze té rõl,

– a Kbt. 66. § (1) be kez dés d) pont ja sze rin ti nyi lat ko zat az
aján lat té telt meg elõ zõ 2 év (2003., 2004.) ered mé nyes sé -
gé rõl.

Az aján lat te võ nek és a köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t meg -
ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó já nak
együt te sen kell be nyúj ta nia:

– a Kbt. 66. § (1) be kez dés c) pont ja sze rin ti nyi lat ko za tát,
amely éven kén ti bon tás ban tar tal maz za, hogy mek ko ra az 
aján lat te võ for gal ma (ár be vé te le) és mek ko ra a köz be -
szer zés tár gyá ra vo nat ko zó for gal ma az elõ zõ két év ben
(2003., 2004.).

Az al kal mas ság mi ni mum kö ve tel mé nye(i) (adott eset ben):
Pénz ügyi és gaz da sá gi al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek alap ján

al kal mat lan az aján lat te võ és a köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t
meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó ja, ha:

– ha az aján lat te võ vagy az al vál lal ko zó bár mely szám lá ját
ve ze tõ pénz in té zet nyi lat ko za ta(i) alap ján a szám lá ján az
el múlt 2 év ben (2004., 2005.) két al ka lom nál több 30 na -
pot meg ha la dó mér té kû sor ban ál lás volt, a pénz in té -
zet(ek) nyi lat ko za ta(i) sze rint fi ze té si kö te le zet sé gé nek
nem tesz pon to san ele get,

– ha az aján lat te võ elõ zõ két évi (2003., 2004.) a köz be szer -
zés tár gyá ra vo nat ko zó for gal ma nem éri el az évi brut tó
30 mil lió fo rint ér té ket,

– az ered mé nyes ség rõl szóló nyi lat ko zat alap ján a mér leg
(2003–2004) va la me lyik év ben ne ga tív volt.

III.2.3) Mû sza ki, illetve szak mai al kal mas ság
Az al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok és a meg kö -

ve telt iga zo lá si mód:
1. Az aján lat te võ mû sza ki-tech ni kai fel ké szült sé gé nek is -

mer te té se.

2. A tel je sí tés ben részt ve võ fe le lõs mû sza ki ve ze tõ be mu ta -
tá sa, kép zett sé gé nek is mer te té se, a fe le lõs mû sza ki ve ze tõ név -
jegy zék be tör té nõ fel vé te lét iga zo ló do ku men tum másolatá nak
csa to lá sa.

3. Re fe ren ci ák ról nyi lat ko zat, az aján lat te võ ál tal az elõ zõ
2 év ben (2004., 2005.) vég zett je len tõ sebb, a meg pá lyá zott
mun ká val azo nos tí pu sú és azo nos nagy sá gú mun kák is mer te té -
se, az el len szol gál ta tás össze gé nek, vagy a ko ráb bi szol gál ta tás
mennyi sé gé re uta ló más adat meg je lö lé sé vel, a tel je sí tés ide jé -
nek és a szer zõ dést kö tõ má sik fél nek és a szol gál ta tás tár -
gyának meg ne ve zé sé vel (név, te le fon szám).

4. A mi nõ ség el len õr zé sért fe le lõs sze mély meg ne ve zé se,
vég zett sé get iga zo ló bi zo nyít vány má so lat csa to lá sá val.

Az al kal mas ság mi ni mum kö ve tel mé nye(i) (adott eset ben):

Mû sza ki és szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek alap ján al -
kal mat lan az aján lat te võ, ha

1. nem ren del ke zik a szer zõ dés tel je sí té sé hez szük sé ges
tech ni kai esz kö zök kel:

– hom lok za ti áll vány: 800 m2;

– bá dog haj lí tó;

– vé dõ gá zas he gesz tõ apa rát;

– 150 kg-os eme lõ.

2. Nem ren del ke zik leg alább 1 fõ tel je sí tés ben részt ve võ fe -
le lõs mû sza ki ve ze tõ vel.

3. Nem ren del ke zik az aján lat té telt meg elõ zõ 2 év ben
(2004., 2005.) éven te leg alább 2, az aján lat tár gyá val azo nos
nagy ság ren dû re fe ren ci á val.

4. Nem ren del ke zik a mi nõ ség el len õr zé sért fe le lõs sze -
méllyel.

III.2.4) Fenn tar tott szer zõ dé sek

A szer zõ dés vé dett mû he lyek szá má ra fenn tar tott?

Igen: –

Nem: X

III.3) SZOL GÁL TA TÁS MEG REN DE LÉS RE IRÁ NYU LÓ
SZER ZÕ DÉ SEK RE VO NAT KO ZÓ KÜ LÖN LE GES FEL -
TÉ TE LEK

III.3.1) A szol gál ta tás tel je sí té se egy bi zo nyos fog lal ko zás -
hoz (kép zett ség hez) van-e köt ve?

Igen: –

Nem: –

Ha igen, a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zés re tör té nõ hi -
vat ko zás: –

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS TÍ PU SA

IV.1.1) Az el já rás tí pu sa

Tár gya lás nél kü li: –

Tár gya lá sos: X

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK

IV.2.1) Bí rá la ti szem pon tok (csak a meg fe le lõt je löl je meg)

A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: –

vagy:

Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat az aláb bi ak sze rint: X

Az aláb bi ak ban meg adott rész szem pon tok sze rint (a rész -
szem pon to kat sú lyo zás sal kell meg ad ni): X

24312 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2006. V. 31.) 62. szám



rész szem pon tok súly szá mok
1. aján la ti ár 8
2. fi ze té si ha tár idõ (az elõ írt nál ked ve zõbb

ha tár idõ vál la lá sa) 1
3. ké se del mi köt bér 0,5
4. ki vi te le zé si ha tár idõ 0,5

IV.2.2) Elekt ro ni kus ár lej tést al kal maz nak-e?
Igen: –
Nem: X
Ha igen, to váb bi in for má ci ók az elekt ro ni kus ár lej tés rõl (ha

szük sé ges)

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám (adott eset ben)

IV.3.2) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó an ko ráb bi köz zé té -
tel re sor ke rült-e?

Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén:
Elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
Fel hasz ná lói ol da lon köz zé tett hir det mény: –
Hir det mény szá ma a K. É.-be n: –
Egyéb ko ráb bi köz zé té tel (adott eset ben): –
Hir det mény szá ma a K. É.-be n: –

IV.3.3) A do ku men tá ció be szer zé sé nek fel té te lei
A do ku men tá ció be szer zé sé nek ha tár ide je:
Dá tum: 2006/06/19 (év/hó/nap)
Idõ pont: 11.00 óra
Kell-e fi zet ni a do ku men tá ci ó ért?
Igen: X
Nem: –
Igen vá lasz ese tén:
Ár (szá mok kal): 5000 Ft + 20% áfa = 6000 Ft.
Pénz nem: HUF
A fi ze tés fel té te lei és mód ja: az át vé tel hely szí nén ki adott

pos ta utal vá nyon tör té nõ be fi ze tés sel, il le tõ leg bank i át uta lás sal 
az aján lat ké rõ Ra if fe i sen Bank Rt.-nél ve ze tett 12001008-
00155297-00100006 szá mú bank szám lá já ra.

IV.3.4) Az aján lat té te li ha tár idõ
Dá tum: 2006/06/19 (év/hó/nap)
Idõ pont: 11.00 óra

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aján la tok,
illetve rész vé te li je lent ke zé sek be nyújt ha tók

ES  CS   DA  DE  ET  EL  EN  FR  IT  LV
                         

LT  HU  MT  NL  PL  PT  SK  SL  FI  SV
    X                      

Egyéb: –

IV.3.6) Az aján la ti kö tött ség mi ni má lis idõ tar ta ma (tár gya -
lás nél kü li el já rás ese tén)

/ / -ig (év/hó/nap)
vagy hó na pok ban:  vagy na pok ban: 
(az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá tól szá mít va)

IV.3.7) Az aján la tok fel bon tá sá nak fel té te lei
Dá tum: 2006/06/19 (év/hó/nap)
Idõ pont: 11.00 óra

Hely szín: Bu da pest-Hegy vi dék XII. Ke rü le ti Ön kor mány zat 
Pol gár mes te ri Hi va tal, alag so ri tár gya ló, 1126 Bu da pest, Bö -
ször mé nyi út 23–25.

Az aján la tok fel bon tá sán je len lét re jo go sult sze mé lyek: aján -
lat ké rõ az aján lat te võk, va la mint az ál ta luk meg hí vott sze -
mélyek.

VI. SZA KASZ: KI EGÉ SZÍ TÕ IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A KÖZ BE SZER ZÉS IS MÉT LÕ DÕ JEL LE GÛ-E?
(adott eset ben)

Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén a to váb bi hir det mé nyek köz zé té te lé nek

ter ve zett ide je: 

VI.2) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL ÉS/VAGY PROG RAM MAL KAP -
CSO LA TOS?

Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén kér jük fel tün tet ni a pro jekt(ek) és/vagy

prog ram(ok) ne vét és bár mely egyéb hi vat ko zá si ala pot: –

VI.3) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK (adott eset ben)

1. A hi ány pót lás le he tõ sé ge vagy annak ki zá rá sa:
Az aján lat ké rõ a Kbt. 83. § (2) be kez dé se alap ján hi ány pót -

lás ra le he tõ sé get biz to sí t a hi ány köz lé sét kö ve tõ mun ka nap
16.00 órá ig be ér ke zõ en.

A hi ány pót lás biz to sí tá sa ese tén a hi ány pót lás kö re: tel jes kö -
rû.

2. A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja: 2006. jú li us 4.
3. A tár gya lás le foly ta tá sá nak me ne te és az aján lat ké rõ ál tal

elõ írt alap ve tõ sza bá lyai, az el sõ tár gya lás idõ pont ja:
A tár gya lás egy for du lós. A tár gya lás hely szí ne és idõ pont ja:

1126 Bu da pest, Bö ször mé nyi út 23–25., PMH alag sor, tár gya -
ló, 2006. jú ni us 21. (csü tör tök) 11.00 óra. A tár gya lás az aján -
lat te võk kel egyen ként tör té nik, úgy, hogy az aján lat te võk az
aján la tu kat az aján lat ké rõ szem pont já ból ked ve zõbb irány ba
mó do sít hat ják. A tár gya lá si sor ren det az aján la tok ér ke zé si idõ -
pont ja ha tá roz za meg. Fon tos, hogy a tár gya lá si el já rá son a cég
ré szé rõl tel jes kö rû nyi lat ko zat té tel re jo go sult kép vi se lõ le gyen 
je len, az írá sos nyi lat ko zat ér vé nyes sé ge ér de ké ben és azt do -
ku men tál ja meg ha tal ma zás sal vagy alá írá si cím pél dány má so -
la tá val. A tár gya lá sok be fe je zé se kor aján la ti kö tött ség jön lét re
az utol só aján lat meg té te lé tõl szá mí tott 30. napig.

4. A do ku men tá ció ren del ke zés re bo csá tá sá val kap cso la tos
to váb bi in for má ci ók:

A do ku men tá ció ren del ke zés re bo csá tá sá nak mód ja: át ve he -
tõ a Bu da pest-Hegy vi dék XII. Ke rü le ti Ön kor mány zat Pol gár -
mes te ri Hi va ta la ügy fél szol gá la tán, 1126 Bu da pest, Bö ször mé -
nyi út 23–25. H.: 8.00–18.00; K.: 8.00–16.00; Sz.: 8.00–16.30;
Cs.: 8.00–16.00; P.: 8.00–13.30 órá ig, va la mint az aján lat té te te -
li ha tár idõ utol só nap ján 11.00 órá ig. Aján lat ké rõ a Kbt. 54. §
(4) be kez dé se ese tén, 2 mun ka na pon be lül meg kül di a do ku -
men tá ci ót aján lat te võ ré szé re, mi u tán aján lat te võ iga zol ja,
hogy annak el len ér té két bank i át uta lás sal tel je sí tett aján lat -
kérõ Ra if fe i sen Bank Rt.-nél ve ze tett 12001008-00155297-
00100006 szá mú bank szám lá já ra.

5. Kon zul tá ci ós be já rás:
A hely szí ne ken 2006. jú ni us 7-én, 11.00 óra kor.
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6. Az aján la tok ér té ke lé se so rán ad ha tó pont szám al só ha tá -
ra 1 pont, fel sõ ha tá ra 10 pont. Min den egyes rész szem pont ese -
tén a leg ked ve zõbb aján lat kap ja a ma xi má lis 10 pon tot, a leg -
ke vés bé ked ve zõ aján lat pe dig 1 pon tot, a töb bi aján lat a ket tõ
kö zött li ne á ri san osz lik meg.

7. Egyéb in for má ci ók:

a) az aján lat te võ nek csa tol nia kell:

– a cég jegy zés re jo go sult nak alá írá si cím pél dá nyát,

– az aján lat té te li ha tár idõt meg elõ zõ 30 nap nál nem ré geb bi
cég ki vo na tot, amennyi ben cég ügy ben el nem bí rált vál to -
zás van fo lya mat ban, a be jeg zy é si ké re lem cég bí ró sá gi ér -
kez te tõ bé lyeg zõ vel el lá tott pél dá nyá nak má so la tát,

– egyé ni vál lal ko zó ese tén vál lal ko zói iga zol vány má so la -
tát,

– a Kbt. 70. § (1) be kez dés sze rin ti nyi lat ko za tot,

– a Kbt. 71. § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti nyi lat ko za tot, a 
szer zõ dés tel je sí té sé hez a köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t
meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók 
meg je lö lé sé rõl,

– a Kbt. 71. § (3) be kez dés sze rin ti nyi lat ko za tot,

– a Kbt. 73. § (1) be kez dés ben fog lal tak ra vo nat ko zó nyi lat -
ko za tát, amennyi ben el kü lö ní tett mó don, mel lék let ben
üz le ti ti tok ként ke ze len dõ ada to kat kö zöl. A nyi lat ko zat
nem vo nat koz hat a kö te le zõ en nyil vá nos ada tok ra,

– nyi lat ko za tát, a jó tel je sí té si ga ran cia, mint biz to sí ték a
Kbt. 53. § (5) be kez dés a) pont ja sze rin ti ren del ke zés re
bo csá tá sá nak mód já val kap cso lat ban,

– a do ku men tá ció ré szét ké pe zõ min ta szer zõ dés szö ve gé vel 
meg egye zõ, ré szen ként ki töl tött és szig nált szer zõ dés ter -
ve ze te ket.

b) Aján lat te võ nyi lat koz hat az elõ írt nál aján lat ké rõ szá má ra
ked ve zõbb (hosszabb) ha lasz tott fi ze té si ha tár idõ rõl, na pok ban
ki fe jez ve. Ked ve zõ nyi lat ko zat hi á nyá ban az ér té ke lés nél a mi -
nimális ér té ket kap ja.

c) Az aján lat ké rõ az összes sé gé ben leg ked ve zõbb aján la tot
te võ vel, illetve annak vissza lé pé se ese tén az azt kö ve tõ en
összes sé gé ben leg ked ve zõbb aján lat te võ jé vel kö t szer zõ dést.

d) A Bu da pest-Hegy vi dék XII. Ke rü le ti Ön kor mány zat adó -
szá ma: 15512002-2-43.

e) Az aján lat te võ – a Kbt. 56. § (1) be kez dés sze rint írás ban
az aján lat té te li ha tár idõ le jár ta elõtt leg ké sõbb 10 nap pal ki egé -
szí tõ tá jé koz ta tást kér het az aján lat ké rõ. A mel lék let I) pont
sze rin ti cí mé re vagy fax szá má ra be ér ke zõ en.

f) A mun ka te rü let át ve he tõ és a ki vi te le zés csak az adott in -
téz mény zá rá sát kö ve tõ en kezd he tõ meg, mely in téz mé nyen -
ként el té rõ és a pá lyá za ti anyag ban rész le te sen le ír va.

g) Az aján lat ké rõ fel hív ja az aján lat te võk fi gyel mét, hogy
az aján lat te võ ként nyer tes fél a Kbt. 306. § (2) be kez dé se alap -
ján kö te les meg fe le lõ fe le lõs ség biz to sí tást köt ni, ezért va la -
mennyi aján lat te võ nek er re vo nat ko zó szán dék nyi lat ko za tot
kell az aján la tá hoz csa tol nia.

h) A Kbt. 13. § (4) be kez dé se alap ján az aján lat ké rõ fel hív ja
az aján lat te võk fi gyel mét ar ra, hogy pénz ügyi és gaz da sá gi, va -
la mint a mû sza ki, illetve szak mai al kal mas ság fel té te le it a mi -
nõ sí tett aján lat te võ jegy zé ké hez ké pest szi go rúb ban ha tá roz ta
meg.

Az aján la to kat zárt bo rí ték ban, 2 pél dány ban kell be ad ni, a
cég jegy zés re jo go suk tak ál tal cég sze rû en alá írt pá lyá za ti la p ki -
töl té sé vel 1 „ere de ti” és 1 az ere de ti vel meg egye zõ „má so la ti”
pél dány ban. Az aján la ti pél dá nyon fe l kell tün tet ni, hogy „ere -
de ti” vagy „má so la ti” pél dány. Az aján la tot fo lya ma tos ol dal -
szá mo zás sal, a szük sé ges he lye ken cég sze rû alá írás sal kell el -
lát ni. Az ere de ti pél dányt meg bont ha tat lan mó don (zsi nór ral át -
fûz ve, majd kör cím ké vel le ra gaszt va, a kör cím két cég bé lyeg zõ
le nyo mat tal el lát va) kell be nyúj ta ni az aján lat hi te les sé gé nek
ér de ké ben. Az aján lat egyes pél dá nyai kö zöt ti eset le ges el té ré -
sek nél az ere de ti pél dány tar tal ma a mér va dó. Az aján lat le zárt
cso ma go lá sát a kö vet ke zõ cím zés sel kell el lát ni: „A Bu da -
pest-Hegy vi dék XII. Ke rü le ti Ön kor mány za ta tu laj do ná ban lé -
võ Vi rá nyos Úti Ál ta lá nos Is ko la hom lok zat fel újí tá sa. Köz be -
szer zé si pá lyá zat. Fel bon tá sá ra csak az aján lat té te li ha tár idõ le -
jár ta kor, a nyil vá nos bo rí ték bon tá son ke rül het sor.” A pos tán
fel adott aján la tot az aján lat ké rõ csak ak kor te kin ti ha táridõn be -
lül be nyúj tott nak, ha annak kéz hez vé te lé re az ajánlat tételi ha -
tár idõ ig sor ke rült.

VI.4) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/05/26 (év/hó/nap)

A. MEL LÉK LET

TO VÁB BI CÍ MEK ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PON TOK

I) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ ME -
KEN ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PON TO KON SZEREZ -
HETÕK BE

Hi va ta los név: Bu da pest-Hegy vi dék

XII. Ke rü le ti Ön kor mány zat

Pos tai cím: Bö ször mé nyi út 23–25.

Vá ros/Köz ség: Bu da pest

Pos tai irá nyí tó szám: 1126

Or szág: Ma gyar or szág

Kap cso lat tar tá si pont(ok)

Cím zett: Cse ke Csa ba

Te le fon: 224-5962

Fax: 224-5961

E-ma il: cse ke.csa ba@bp12ker.hu

In ter net cím (URL): www.bu da pest hegy vi dek.hu

II) CÍ MEK ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PON TOK, AHON -
NAN A DO KU MEN TÁ CIÓ BE SZE REZ HE TÕ

Hi va ta los név: Bu da pest-Hegy vi dék

XII. Ke rü le ti Ön kor mány zat

Pos tai cím: Bö ször mé nyi út 23–25.

Vá ros/Köz ség: Bu da pest

Pos tai irá nyí tó szám: 1126

Or szág: Ma gyar or szág

Kap cso lat tar tá si pont(ok)

Cím zett: Pol gár mes te ri Hi va tal, ügy fél szol gá lat

Te le fon: 224-5900

Fax: 224-5905

E-ma il: in fo@bp12ker.hu

In ter net cím (URL): www.bu da pest hegy vi dek.hu

24314 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2006. V. 31.) 62. szám



III) CÍ MEK ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PON TOK, AHO -
VÁ AZ AJÁN LA TO KAT KELL BE NYÚJ TA NI
Hi va ta los név: Bu da pest-Hegy vi dék
XII. Ke rü le ti Ön kor mány zat
Pos tai cím: Bö ször mé nyi út 23–25.
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1126
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: Pol gár mes te ri Hi va tal, ügy fél szol gá lat
Te le fon: 224-5900
Fax: 224-5905
E-ma il: in fo@bp12ker.hu
In ter net cím (URL): www.bu da pest hegy vi dek.hu

Budapesti Mûszaki
és Gazdaságtudományi Egyetem

egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása
(12174/2006)

Épí té si be ru há zás: –
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: X

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PONT(OK)
Hi va ta los név: Bu da pes ti Mû sza ki
és Gaz da ság tu do má nyi Egye tem
Pos tai cím: Mû egye tem rkp. 3. K151.
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1111
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: Di ák köz pont
Te le fon: 463-2521
Fax: 463-1065
E-ma il: for tisz@sc.bme.hu
In ter net cím(ek) (adott eset ben)
Az aján lat ké rõ ál ta lá nos cí me (URL): www.sc.bme.hu
A fel hasz ná lói ol dal cí me (URL): –

TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN
SZE REZ HE TÕK BE
Azo nos a fent em lí tett kap cso lat tar tá si pont tal/pon tok kal: X

A DO KU MEN TÁ CIÓ A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN SZE REZ -
HE TÕ BE
Azo nos a fent em lí tett kap cso lat tar tá si pont tal/pon tok kal: X

AZ AJÁN LA TO KAT A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL BE -
NYÚJ TA NI
Azo nos a fent em lí tett kap cso lat tar tá si pont tal/pon tok kal: X

I.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ MÁS AJÁN LAT KÉ RÕ(K) NE -
VÉ BEN FOLY TAT JA LE A KÖZ BE SZER ZÉ SI EL JÁ -
RÁST?
Nem: X

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS

II.1.1) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés
Vál lal ko zá si szer zõ dés

II.1.2) A szer zõ dés tí pu sa, va la mint a tel je sí tés he lye
[Csak azt a ka te gó ri át vá lassza – épí té si be ru há zás, áru be -

szer zés vagy szol gál ta tás –, ame lyik leg in kább meg fe lel a szer -
zõ dés vagy a köz be szer zés(ei) tár gyá nak]

a) Épí té si be ru há zás: –
Ki vi te le zés: –
Ter ve zés és ki vi te le zés: –
Ki vi te le zés bár mi lyen esz köz zel, mó don, az aján lat ké rõ ál tal 

meg ha tá ro zott  kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ en: –
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –

b) Áru be szer zés: –
Adás vé tel: –
Lí zing: –
Bér let: –
Rész let vé tel: –
Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: –
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –

c) Szol gál ta tás: X
Szol gál ta tá si ka te gó ria: 15
(Az 1–27. szol gál ta tá si ka te gó ri á kat lásd a Kbt. 3. és 4. mel -

lék le té ben)
A tel je sí tés he lye: Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu do má -

nyi Egye tem K épü let (1111 Bu da pest, Mû egye tem rkp. 3.)
NUTS-kód: HU 101

II.1.3) A hir det mény a kö vet ke zõk va la me lyi ké re irá nyul
Köz be szer zés meg va ló sí tá sa: X
Di na mi kus be szer zé si rend szer (DBR) lét re ho zá sa: –
Ke ret meg ál la po dás meg kö té se: –

II.1.4) Ke ret meg ál la po dás ra vo nat ko zó in for má ci ók (adott
eset ben)

Ke ret meg ál la po dás több aján lat te võ vel: –
Ke ret meg ál la po dás egy aján lat te võ vel: –
A ter ve zett ke ret meg ál la po dás részt ve võ i nek ke ret szá ma

 vagy (adott eset ben) ma xi má lis lét szá ma 
A ke ret meg ál la po dás idõ tar ta ma: 
Idõ tar tam év(ek)ben:  vagy hó nap(ok)ban: 
A köz be szer zé sek össz ér té ke a ke ret meg ál la po dás tel jes idõ -

tar ta ma alatt (csak szá mok kal): –
A ke ret meg ál la po dás alap ján meg kö ten dõ szer zõ dé sek ér té -

ke és gya ko ri sá ga (amennyi re le het sé ges): –

II.1.5) A szer zõ dés meg ha tá ro zá sa/tár gya
A Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egye tem Di ák -

köz pont 2006. má so dik fél évi ki ad vá nya i nak nyom dai mun kái.

II.1.6) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
78.21.00.00-2
Ki egé szí tõ szó jegy zék: –

II.1.7) Ré szek re tör té nõ aján lat té tel (a ré szek re vo nat ko zó
rész le tes in for má ci ók meg adá sá hoz a B. mel lék let bõl szük ség
sze rint több pél dány hasz nál ha tó)

Igen: X
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Igen vá lasz ese tén az aján la tok be nyújt ha tók (csak egyet je -
löl jön be):

egy rész re: –
egy vagy több rész re: X
va la mennyi rész re: –

II.2) A SZER ZÕ DÉS SZE RIN TI MENNYI SÉG VAGY AL -
KAL MA ZÁ SI KÖR

II.2.1) Tel jes mennyi ség vagy ér ték (adott eset ben, va la -
mennyi részt és op ci ót be le ért ve)

Vég zet tek fel mé ré se: 60 ±8 ol dal bel sõ ter je de lem + 4 ol dal
bo rí tó pél dá nyon ként, össze sen 500 pél dány.

Csat la ko zó: 56 ±8 ol dal bel sõ ter je de lem + 4 ol dal bo rí tó,
össze sen 4000 pél dány.

Öreg di ák ki ad vány: 20 ±4 ol dal bel sõ ter je de lem + 4 ol dal
bo rí tó, össze sen 1800 pél dány.

Nyílt Nap pla kát: 1 ol dal, össze sen 2200 pél dány.
Fel vé te li Ka la uz: 96 ±8 ol dal bel sõ ter je de lem + 4 ol dal bo -

rító, össze sen 6000 pél dány.

II.2.2) Vé te li jog (op ció) (adott eset ben)
Igen: –
Nem: –
Igen vá lasz ese tén a vé te li jog le írá sa: –
Ha is mert, a vé te li jog op ci ók gya kor lá sá nak ter ve zett ide je:
hó nap(ok)ban:  vagy na pok ban: 
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)
Az eset le ges meg hosszab bí tá sok szá ma (ha van ilyen):

 vagy:  és  kö zött.
Ha is mert, az áru be szer zés re vagy a szol gál ta tás meg ren de -

lés re irá nyuló is mét lõ dõ jel le gû szer zõ dé sek ese té ben kér jük
fel tün tet ni a to váb bi szer zõ dé sek ter ve zett ide jét: 

hó na pok ban:  vagy na pok ban: 
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)

II.3) A SZER ZÕ DÉS IDÕ TAR TA MA VAGY A BE FE JE -
ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE
kez dés 2006/07/01 (év/hó/nap)
be fe je zés 2006/11/30 (év/hó/nap)

III. SZA KASZ: JO GI, GAZ DA SÁ GI, PÉNZ ÜGYI ÉS
TECH NI KAI IN FOR MÁ CI ÓK

III.1) A SZER ZÕ DÉS RE VO NAT KO ZÓ FEL TÉ TE LEK

III.1.1) A szer zõ dést biz to sí tó mel lék kö te le zett sé gek
Ké se del mi köt bér (a ké se del mes na pok ra szá mít va 2%),

meg hi ú su lá si köt bér (alap ja a nem tel je sí tett mennyi ség brut tó
ér té ke, mér té ke 20%. A meg hi ú su lá si köt bér a ké se de lem
8. nap ján vá lik ese dé kes sé.)

III.1.2) Fõ fi nan szí ro zá si és fi ze té si fel té te lek és/vagy hi vat -
ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek re

A meg ren de lõ a meg kö tött szer zõ dést ak kor te kin ti tel je sí -
tett nek, ha a szer zõ dés tár gyát ké pe zõ ki ad ványt a meg adott ha -
tár idõ ben a meg ren de lõ át vet te és a tel je sí tést írás ban iga zol ta.
Az iga zo lás sal együtt ér ke zett szám lát a meg ren de lõ a szám la
be ér ke zé sé tõl szá mí tott 30 na pon be lül át uta lás sal tel je sí ti. A
meg ren de lõ a szer zõ dé ses össze get egy összeg ben utal ja. A
meg ren de lõ elõ le get nem biz to sí t.

III.1.3) A kö zös aján la tot te võ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó
gaz da sá gi tár sa ság, illetve jo gi sze mély 

III.1.4) Vo nat koz nak-e a szer zõ dés tel je sí té sé re egyéb kü -
lön le ges fel té te lek?

Nem: X

III.2) RÉSZ VÉ TE LI FEL TÉ TE LEK

III.2.1) Az aján lat te võ sze mé lyes hely ze té re vo nat ko zó ada -
tok (ki zá ró okok) (adott eset ben), ide ért ve a szak mai és cég -
nyil ván tar tá sok ba tör té nõ be jegy zés re vo nat ko zó elõ írá so kat is

Az elõ írá sok tel je sí té sé nek iga zo lá sá hoz szük sé ges ada tok és 
a meg kö ve telt iga zo lá si mód:

Az aján lat te võ vagy al vál lal ko zó ja ki zá rás ra ke rül, ha a Kbt.
60. § (1) be kez dés a)–h) pont jai, vagy az aján lat te võ vel, il le tõ -
leg a köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t meg ha la dó mér ték ben
igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó já val szem ben a Kbt. 62. §
(1) be kez dé sé ben fog lalt kö rül mé nyek va la me lyi ke fenn áll. A
Kbt. 60. § (1) be kez dé sé ben fog lalt ki zá ró okok meg fe le lõ en al -
kal ma zan dó ak a Kbt. 66. § (2) be kez dé se, illetve a Kbt. 67. §
(4) be kez dé se sze rin ti szer ve ze tek re is.

A Kbt. 299. § (4) be kez dé se alap ján a Kbt. 60. § (1) be kez dés
a)–h) pont ja i ra vo nat ko zó ki zá ró okok fenn nem ál lá sá ról az
aján lat te võ nek nyi lat koz nia kell.

III.2.2) Gaz da sá gi és pénz ügyi al kal mas ság
Az al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok és a meg kö -

ve telt iga zo lá si mód: 
– a 2005. évi be szá mo ló já nak be nyúj tá sá val,
– va la mennyi pénz in té ze te – aján lat té te li ha tár idõt meg elõ -

zõ 40 nap nál nem ré geb bi kel te zé sû – nyi lat ko za tát fi ze tõ -
ké pes sé gé nek meg íté lé sé hez az aláb bi tar ta lom mal [Kbt.
66. § (1) be kez dés a) pont alap ján]:
– mi ó ta ve ze ti a szám lá ját,
– az el múlt egy év ben szám lá ján volt-e 60 na pot meg ha -

la dó an sor ban ál lás, ha igen, hány szor.
Az al kal mas ság mi ni mum kö ve tel mé nye(i) (adott eset ben): 
– Éves be szá mo ló ja alap ján az aján lat te võ 2005. évi mér leg

sze rin ti ered mé nye ne ga tív volt.
– Szám lá ján az el múlt egy év so rán 60 na pot meg ha la dó

sor ban ál lás sze re pelt.

III.2.3) Mû sza ki, illetve szak mai al kal mas ság
Az al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok és a meg kö -

ve telt iga zo lá si mód: 
A 2005. évi leg je len tõ sebb szol gál ta tá sa i nak is mer te té sé vel

(leg alább a szol gál ta tás tár gya, az el len szol gál ta tás össze ge
vagy a ko ráb bi szol gál ta tás mennyi sé gé re uta ló más adat, a tel -
je sí tés ide je, a szer zõ dést kö tõ má sik fél meg ne ve zé sé vel).

Az al kal mas ság mi ni mum kö ve tel mé nye(i) (adott eset ben): 
2005-re vo nat ko zó an nem ren del ke zik leg alább egy, ki ad -

vány nyom ta tás-sok szo ro sí tá si re fe ren ci á val.

III.2.4) Fenn tar tott szer zõ dé sek
A szer zõ dés vé dett mû he lyek szá má ra fenn tar tott?
Nem: X

III.3) SZOL GÁL TA TÁS MEG REN DE LÉS RE IRÁ NYU LÓ
SZER ZÕ DÉ SEK RE VO NAT KO ZÓ KÜ LÖN LE GES FEL -
TÉ TE LEK

III.3.1) A szol gál ta tás tel je sí té se egy bi zo nyos fog lal ko zás -
hoz (kép zett ség hez) van-e köt ve?

Nem: X

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS TÍ PU SA

IV.1.1) Az el já rás tí pu sa
Tár gya lás nél kü li: X
Tár gya lá sos: –
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IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK

IV.2.1) Bí rá la ti szem pon tok (csak a meg fe le lõt je löl je meg)
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: X

IV.2.2) Elekt ro ni kus ár lej tést al kal maz nak-e?
Nem: X

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám 

IV.3.2) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó an ko ráb bi köz zé té -
tel re sor ke rült-e?

Nem: X

IV.3.3) A do ku men tá ció be szer zé sé nek fel té te lei
A do ku men tá ció be szer zé sé nek ha tár ide je:
Dá tum: 2006/06/08 (év/hó/nap)
Idõ pont: 10.00 óra
Kell-e fi zet ni a do ku men tá ci ó ért?
Nem: X

IV.3.4) Az aján lat té te li ha tár idõ
Dá tum: 2006/06/08 (év/hó/nap)
Idõ pont: 10.00 óra

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aján la tok,
illetve rész vé te li je lent ke zé sek be nyújt ha tók

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 aján la ti kö tött ség mi ni má lis idõ tar ta ma (tár gya -
lás nél kü li el já rás ese tén)

Na pok ban: 30 (az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá tól szá mít va)

IV.3.7) Az aján la tok fel bon tá sá nak fel té te lei
Dá tum: 2006/06/08 (év/hó/nap)
Idõ pont: 10.00 óra
Hely szín: BME Di ák köz pont, 1111 Bu da pest, Mû egye tem

rkp. 3. K. épü let I. eme let 52., nagy tár gya ló.
Az aján la tok fel bon tá sán je len lét re jo go sult sze mé lyek: a

Kbt. 80. § (2) be kez dé se sze rin ti sze mé lyek.

VI. SZA KASZ: KI EGÉ SZÍ TÕ IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A KÖZ BE SZER ZÉS IS MÉT LÕ DÕ JEL LE GÛ-E?
(adott eset ben)
Nem: X

VI.2) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL ÉS/VAGY PROG RAM MAL KAP -
CSO LA TOS?
Nem: X
Igen vá lasz ese tén kér jük fel tün tet ni a pro jekt(ek) és/vagy

prog ram(ok) ne vét és bár mely egyéb hi vat ko zá si ala pot: –

VI.3) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK 
1) A hi ány pót lás le he tõ sé ge vagy annak ki zá rá sa: aján lat ké -

rõ a hi ány pót lás ra le he tõ sé get biz to sí t.
A hi ány pót lás biz to sí tá sa ese tén a hi ány pót lás kö re: tel jes kö -

rû.
2) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja: 2006/06/23
3) A tár gya lás le foly ta tá sá nak me ne te és az aján lat ké rõ ál tal

elõ írt alap ve tõ sza bá lyai, az el sõ tár gya lás idõ pont ja: –

4) A nyom dai ter mék mû sza ki pa ra mé te re it tar tal ma zó pá -
lyá za ti do ku men tá ció be sze rez he tõ, sze mé lye sen az I) pont ban
meg adott cí men a meg je le nés tõl szá mít va mun ka na po kon
9.00 órá tól 14.00 órá ig, il le tõ leg az aján lat té te li ha tár idõ nap -
ján, az az 2006. jú ni us 8-án 10.00 órá ig.

5) Az aján lat te võk nek az aján la tuk hoz csa tol ni uk kell:
– 30 nap nál nem ré geb bi cég ki vo na tát má so la ti pél dány ban,

– nyi lat ko za tot a do ku men tá ci ó ban ta lál ha tó szer zõ dés ter -
ve zet el fo ga dá sá ról,

– az aján la tot cég sze rû alá írás sal el lá tó sze mély(ek) alá írá si
cím pél dá nyá nak má so la tát,

– nyi lat ko za tot az aján lat té te li fel hí vás ban és dokumentá -
cióban fog lalt fel té te lek el fo ga dá sá ra vo nat ko zó an,

– nyi lat ko zat a Kbt. 71. § (1) be kez dés a)–b) pont ja i ra vo -
nat ko zó an (igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ról, il le tõ -
leg har ma dik sze mé lyek rõl).

6) Az aján la tot a ki írás nak meg fe le lõ en, írás ban, zárt bo rí -
ték ban, 2 pél dány ban kell be nyúj ta ni (1 ere de ti, 1 má so lat) cég -
sze rû en alá ír va. A bo rí ték ra cég jel zés nél kül je löl ni kell: „A
Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egye tem Di ák köz -
pont 2. fél évi ki ad vá nya i nak nyom dai mun kái.”

– Az aján lat te võk az el já rás so rán az aján lat ké rõ vel kap cso -
lat ban tu do má suk ra ju tott va la mennyi in for má ci ót üz le ti
ti tok ként kö te le sek ke zel ni.

– Al ter na tív, vagy több vál to za tú aján lat nem te he tõ.

– Az aján lat te võt ter he li az aján la ta ki dol go zá sá val, illetve
az el já rás ban va ló rész vé te lé vel kap cso la to san fel me rü lõ
összes költ ség.

– Az aján lat té te li fel hí vás ban nem sza bá lyo zott kér dé sek
vo nat ko zá sá ban a Kbt. elõ írá sai sze rint kell el jár ni.

VI.4) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/05/22 (év/hó/nap)

B. MEL LÉK LET

A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ IN FOR MÁ CI ÓK

A RÉSZ szá ma: 1

MEG HA TÁ RO ZÁS: –

1) A rész meg ha tá ro zá sa: Vég zet tek fel mé ré se c. ki ad vány
nyom ta tá si és sok szo ro sí tá si mun ká la tai

2) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
78.21.00.00-2
To váb bi tár gyak: –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

3) Mennyi ség vagy ér ték: 60 ±8 ol dal bel sõ ter je de -
lem + 4 ol dal bo rí tó pél dá nyon ként, össze sen 500 pél dány.

4) A szer zõ dés idõ tar ta ma vagy el té rõ kez dé si/tel je sí té si ha -
tár idõ fel tün te té se (adott eset ben)

Az idõ tar tam hó nap(ok)ban:  vagy na pok ban:  
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va) 
vagy kez dés: 2006/11/10 (év/hó/nap)
be fe je zés: 2006/11/16 (év/hó/nap)

5) To váb bi in for má ció a ré szek rõl: a nyom ta tá si mun kák
meg kez dé sé nek idõ pont ja leg fel jebb ±1 hó nap pal vál toz hat.
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A RÉSZ szá ma: 2

MEG HA TÁ RO ZÁS: –

1) A rész meg ha tá ro zá sa: Csat la ko zó c. ki ad vány nyom ta tá -
si és sok szo ro sí tá si mun ká la tai

2) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
78.21.00.00-2
To váb bi tár gyak: –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

3) Mennyi ség vagy ér ték: 56 ±8 ol dal bel sõ ter je de -
lem + 4 ol dal bo rí tó pél dá nyon ként, össze sen 4000 pél dány.

4) A szer zõ dés idõ tar ta ma vagy el té rõ kez dé si/tel je sí té si ha -
tár idõ fel tün te té se (adott eset ben)

Az idõ tar tam hó nap(ok)ban:  vagy na pok ban:  
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va) 
vagy kez dés: 2006/07/05 (év/hó/nap)
be fe je zés: 2006/07/11 (év/hó/nap)

5) To váb bi in for má ció a ré szek rõl: a nyom ta tá si mun kák
meg kez dé sé nek idõ pont ja a jel zett nél ké sõbb re nem to lód hat.

A RÉSZ szá ma: 3

MEG HA TÁ RO ZÁS: –

1) A rész meg ha tá ro zá sa: Öreg di ák ki ad vány nyom ta tá si és
sok szo ro sí tá si mun ká la tai

2) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
78.21.00.00-2
To váb bi tár gyak: –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

3) Mennyi ség vagy ér ték: 20 ±4 ol dal bel sõ ter je de -
lem + 4 ol dal bo rí tó pél dá nyon ként, össze sen 1800 pél dány.

4) A szer zõ dés idõ tar ta ma vagy el té rõ kez dé si/tel je sí té si ha -
tár idõ fel tün te té se (adott eset ben)

Az idõ tar tam hó nap(ok)ban:  vagy na pok ban:  
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va) 
vagy kez dés: 2006/10/06 (év/hó/nap)
be fe je zés: 2006/10/12 (év/hó/nap)

5) To váb bi in for má ció a ré szek rõl: a nyom ta tá si mun kák
meg kez dé sé nek idõ pont ja leg fel jebb ±1 hó nap pal vál toz hat.

A RÉSZ szá ma: 4

MEG HA TÁ RO ZÁS: –

1) A rész meg ha tá ro zá sa: Nyílt nap pla kát nyom ta tá si és
sok szo ro sí tá si mun ká la tai

2) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
78.21.00.00-2
To váb bi tár gyak: –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

3) Mennyi ség vagy ér ték: 1 ol dal bel sõ ter je de lem, össze sen
2200 pél dány.

4) A szer zõ dés idõ tar ta ma vagy el té rõ kez dé si/tel je sí té si ha -
tár idõ fel tün te té se (adott eset ben)

Az idõ tar tam hó nap(ok)ban:  vagy na pok ban:  
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va) 
vagy kez dés: 2006/09/29 (év/hó/nap)
be fe je zés: 2006/10/05 (év/hó/nap)

5) To váb bi in for má ció a ré szek rõl: a nyom ta tá si mun kák
meg kez dé sé nek idõ pont ja leg fel jebb ±2 hét tel vál toz hat.

A RÉSZ szá ma: 5

MEG HA TÁ RO ZÁS: –

1) A rész meg ha tá ro zá sa: Fel vé te li Ka la uz c. ki ad vány
nyom tatási és sok szo ro sí tá si mun ká la tai

2) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
78.21.00.00-2
To váb bi tár gyak: –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

3) Mennyi ség vagy ér ték: 96 ±4 ol dal bel sõ ter je de lem
+ 4 ol dal bo rí tó pél dá nyon ként, össze sen 6000 pél dány.

4) A szer zõ dés idõ tar ta ma vagy el té rõ kez dé si/tel je sí té si ha -
tár idõ fel tün te té se (adott eset ben)

Az idõ tar tam hó nap(ok)ban:  vagy na pok ban:  
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va) 
vagy kez dés: 2006/11/01 (év/hó/nap)
be fe je zés: 2006/11/07 (év/hó/nap)

5) To váb bi in for má ció a ré szek rõl: a nyom ta tá si mun kák
meg kez dé sé nek idõ pont ja leg fel jebb ±2 hét tel vál toz hat.

Dömsöd Nagyközség Önkormányzata
egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

(12366/2006)

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PONT(OK)

Hi va ta los név: Döm söd Nagy köz ség Ön kor mány za ta
Pos tai cím: Pe tõ fi tér 6.
Vá ros/Köz ség: Döm söd
Pos tai irá nyí tó szám: 2344
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: Ku dar Zsig mond né pol gár mes ter
Te le fon: 24/435-102
Fax: 24/435-363
E-ma il: dom sod@dom sod.hu
In ter net cím(ek) (adott eset ben)
Az aján lat ké rõ ál ta lá nos cí me (URL): www.dom sod.hu
A fel hasz ná lói ol dal cí me (URL): –
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TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN
SZE REZ HE TÕK BE
Azo nos a fent em lí tett kap cso lat tar tá si pont tal/pon tok kal: –
Ha at tól el té rõ, kér jük tölt se ki az A. I) mel lék le tet: X

A DO KU MEN TÁ CIÓ A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN SZE REZ -
HE TÕ BE
Azo nos a fent em lí tett kap cso lat tar tá si pont tal/pon tok kal: –
Ha at tól el té rõ, kér jük tölt se ki az A. II) mel lék le tet: X

AZ AJÁN LA TO KAT A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL BE -
NYÚJ TA NI
Azo nos a fent em lí tett kap cso lat tar tá si pont tal/pon tok kal: X
Ha at tól el té rõ, kér jük tölt se ki az A. III) mel lék le tet: –

I.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ MÁS AJÁN LAT KÉ RÕ(K) NE -
VÉ BEN FOLY TAT JA LE A KÖZ BE SZER ZÉ SI EL JÁ -
RÁST?
Igen: –
Nem: X

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS

II.1.1) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés
Óvo da kor sze rû sí té se és bõ ví té se eme let rá épí tés sel.

II.1.2) A szer zõ dés tí pu sa, va la mint a tel je sí tés he lye
[Csak azt a ka te gó ri át vá lassza – épí té si be ru há zás, áru be -

szer zés vagy szol gál ta tás –, ame lyik leg in kább meg fe lel a szer -
zõ dés vagy a köz be szer zés(ei) tár gyá nak]

a) Épí té si be ru há zás: X
Ki vi te le zés: –
Ter ve zés és ki vi te le zés: X
Ki vi te le zés bár mi lyen esz köz zel, mó don, az aján lat ké rõ ál tal 

meg ha tá ro zott  kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ en: –
A tel je sí tés he lye: 2344 Döm söd, Dó zsa György út 27/A,

1840 hrsz.
NUTS-kód: HU 102

b) Áru be szer zés: –
Adás vé tel: –
Lí zing: –
Bér let: –
Rész let vé tel: –
Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: –
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –

c) Szol gál ta tás: –
Szol gál ta tá si ka te gó ria: –
(Az 1–27. szol gál ta tá si ka te gó ri á kat lásd a Kbt. 3. és 4. mel -

lék le té ben)
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –

II.1.3) A hir det mény a kö vet ke zõk va la me lyi ké re irá nyul
Köz be szer zés meg va ló sí tá sa: X
Di na mi kus be szer zé si rend szer (DBR) lét re ho zá sa: –
Ke ret meg ál la po dás meg kö té se: –

II.1.4) Ke ret meg ál la po dás ra vo nat ko zó in for má ci ók (adott
eset ben)

Ke ret meg ál la po dás több aján lat te võ vel: –
Ke ret meg ál la po dás egy aján lat te võ vel: –

A ter ve zett ke ret meg ál la po dás részt ve võ i nek ke ret szá ma

 vagy (adott eset ben) ma xi má lis lét szá ma 

A ke ret meg ál la po dás idõ tar ta ma: 

Idõ tar tam év(ek)ben:  vagy hó nap(ok)ban: 

A köz be szer zé sek össz ér té ke a ke ret meg ál la po dás tel jes idõ -
tar ta ma alatt (csak szá mok kal): –

A ke ret meg ál la po dás alap ján meg kö ten dõ szer zõ dé sek ér té -
ke és gya ko ri sá ga (amennyi re le het sé ges): –

II.1.5) A szer zõ dés meg ha tá ro zá sa/tár gya

Vál lal ko zá si szer zõ dés a döm sö di óvo da kor sze rû sí té sé re és
bõ ví té sé re eme let rá épí tés sel.

II.1.6) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)

Fõ szó jegy zék

Fõ szó sze det: 

Fõ tárgy: 

45.21.41.00-1

To váb bi tárgy(ak): –

Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.1.7) Ré szek re tör té nõ aján lat té tel (a ré szek re vo nat ko zó
rész le tes in for má ci ók meg adá sá hoz a B. mel lék let bõl szük ség
sze rint több pél dány hasz nál ha tó)

Igen: –

Nem: X

Igen vá lasz ese tén az aján la tok be nyújt ha tók (csak egyet je -
löl jön be):

egy rész re: –

egy vagy több rész re: –

va la mennyi rész re: –

II.2) A SZER ZÕ DÉS SZE RIN TI MENNYI SÉG VAGY AL -
KAL MA ZÁ SI KÖR

II.2.1) Tel jes mennyi ség vagy ér ték (adott eset ben, va la -
mennyi részt és op ci ót be le ért ve)

Eme let rá épí tés: 441 m2, fe dett föld szin ti te rasz ki ala kí tá sa:
61 m2, az épü let tel jes bel sõ re konst ruk ci ó ja.

II.2.2) Vé te li jog (op ció) (adott eset ben)

Igen: –

Nem: X

Igen vá lasz ese tén a vé te li jog le írá sa: –

Ha is mert, a vé te li jog op ci ók gya kor lá sá nak ter ve zett ide je:

hó nap(ok)ban:  vagy na pok ban: 

(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)

Az eset le ges meg hosszab bí tá sok szá ma (ha van ilyen):

 vagy:  és  kö zött.

Ha is mert, az áru be szer zés re vagy a szol gál ta tás meg ren de -
lés re irá nyuló is mét lõ dõ jel le gû szer zõ dé sek ese té ben kér jük
fel tün tet ni a to váb bi szer zõ dé sek ter ve zett ide jét: 

hó na pok ban:  vagy na pok ban: 

(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)

II.3) A SZER ZÕ DÉS IDÕ TAR TA MA VAGY A BE FE JE -
ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE

Az idõ tar tam hó nap(ok)ban:  vagy na pok ban: 

(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)

vagy: kez dés / /  (év/hó/nap)

be fe je zés 2006/09/29 (év/hó/nap)
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III. SZA KASZ: JO GI, GAZ DA SÁ GI, PÉNZ ÜGYI ÉS
TECH NI KAI IN FOR MÁ CI ÓK

III.1) A SZER ZÕ DÉS RE VO NAT KO ZÓ FEL TÉ TE LEK

III.1.1) A szer zõ dést biz to sí tó mel lék kö te le zett sé gek (adott
eset ben)

Nyer tes aján lat te võ nek a brut tó vál la lá si ár leg alább
3%-ának meg fe le lõ mér ték ben (ér té ke lé si rész szem pont) jó tel -
je sí té si biz to sí té kot kell nyúj ta nia a si ke res mû sza ki át adás-át -
vé telt kö ve tõ egy év idõ tar tam ra.

Aján lat te võ ké se del mi köt bért kö te les vál lal ni leg alább brut -
tó 100 000 Ft/nap, illetve az aján lat te võ ál tal vál lalt összeg (ér -
té ke lé si rész szem pont) ere jé ig.

A szer zõ dést biz to sí tó mel lék kö te le zett sé gek el fo ga dá sá ról
aján lat te võk kü lön íven szö ve ge zett nyi lat ko zat ban kö te le sek
nyi lat koz ni.

Aján lat ké rõ elõ ír ja, hogy az aján lat te võ ként szer zõ dõ fél a
fent meg ha tá ro zott biz to sí té ko kat a Kbt. 53. § (5) be kez dés
b) pont já ban meg ha tá ro zott mó don tel je sít he ti.

III.1.2) Fõ fi nan szí ro zá si és fi ze té si fel té te lek és/vagy hi vat -
ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek re

Az aján lat ké rõ az el len szol gál ta tás össze gét a szer zõ dés ben
meg ha tá ro zott mó don és tar ta lom mal va ló tel je sí tés üte mé hez
iga zo dó ese dé kes ség gel, a sza bály sze rû en ki ál lí tott és iga zolt
szám la kéz hez vé te lét kö ve tõ 15 nap tá ri na pon be lül bank i át -
uta lás sal tel je sí ti. Aján lat te võ a szer zõ dés sze rû  (hi ba- és hi ány -
men tes) tel je sí tés iga zo lá sát kö ve tõ en nyújt hat be szám lát.

Aján lat ké rõ 3 db rész szám lát és 1 db vég szám lát fo gad el. A
vég szám la ki fi ze té sé nek fel té te le a si ke res mû sza ki át adás-át -
vé te li el já rás meg tör tén te és a tel je sí té si iga zo lás ki adá sa. Az
aján lat ké rõ elõ le get nem fi zet.

III.1.3) A kö zös aján la tot te võ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó
gaz da sá gi tár sa ság, illetve jo gi sze mély (adott eset ben)

III.1.4) Vo nat koz nak-e a szer zõ dés tel je sí té sé re egyéb kü -
lön le ges fel té te lek? (adott eset ben)

Igen: –

Nem: X

Ha igen, a kü lön le ges fel té te lek meg ha tá ro zá sa: –

III.2) RÉSZ VÉ TE LI FEL TÉ TE LEK

III.2.1) Az aján lat te võ sze mé lyes hely ze té re vo nat ko zó ada -
tok (ki zá ró okok) (adott eset ben), ide ért ve a szak mai és cég -
nyil ván tar tá sok ba tör té nõ be jegy zés re vo nat ko zó elõ írá so kat is

Az elõ írá sok tel je sí té sé nek iga zo lá sá hoz szük sé ges ada tok és 
a meg kö ve telt iga zo lá si mód:

Jo gi hely zet ki zá ró okok:

Az el já rás ban nem le het aján lat te võ, vagy a Kbt. 71. § (1) be -
kez dés b) pont ja sze rint a köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát 
meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó, aki -
vel szem ben a Kbt. 60. § (1) be kez dé sé ben, a 60. § (4) be kez dé -
sé ben, a 61. § (1) be kez dés a)–d) pont ja i ban, a 61. § (2) be kez -
dé sé ben, va la mint a 62. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ki -
zá ró okok va la me lyi ke fenn áll.

Az el já rás ban nem le het al vál lal ko zó az, aki vel szem ben a
Kbt. 60. § (1) be kez dé sé ben, a Kbt.60. § (1) be kez dés d) pont já -
ban, va la mint a 62. § (1) be kez dé sé ben fel so rolt ki zá ró okok va -
la me lyi ke fenn áll.

Jo gi hely zet (ki zá ró okok) – a meg kö ve telt iga zo lá si mód:

Aján lat te võ a Kbt. 299. § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
mó don kö te les nyi lat koz ni, hogy a Kbt. 60. § (1) be kez dé sé ben, 
a Kbt. 61. § (1) be kez dés a)–d) pont ja i ban, a Kbt. 61. § (2) be -
kez dé sé ben fog lalt ki zá ró okok ve le szem ben nem áll nak fenn.

Az aján lat te võ nek a 71. § (3) be kez dé se alap ján nyi lat koz nia
kell, hogy a szer zõ dés tel je sí té sé hez nem vesz igény be a 60. §,
il le tõ leg a 61. § d) pont já ban meg ha tá ro zott ki zá ró okok ha tá lya 
alá tar to zó al vál lal ko zót.

III.2.2) Gaz da sá gi és pénz ügyi al kal mas ság

Az al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok és a meg kö -
ve telt iga zo lá si mód: 

Az aján lat te võ, illetve a Kbt. 71. § (1) be kez dés b) pont ja sze -
rint, a köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó mér -
ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó já nak vo nat ko zá sá ban

– Va la mennyi a cég ki vo nat ban sze rep lõ és ha tá lyos szám la -
ve ze tõ pénz in té ze té tõl szár ma zó, az aján lat té te li ha tár idõt 
meg elõ zõ 60 nap nál nem ré geb bi nyi lat ko zat csa to lá sa,
mely tar tal maz za:

– mi ó ta ve ze ti az aján lat te võ bank szám lá ját,

– fi ze té si kö te le zett sé ge i nek pon to san ele get tesz-e,

– szám lá ján egy éven be lül sor ban ál lás elõ for dult-e, s ha
igen mi kor és mennyi ide ig.

– A 2003., 2004. és 2005. évi tel jes for ga lom ról és ugyan -
ezen idõ szak ban a ma gas épí té si mun kák for gal má ról
szóló nyi lat ko zat.

– A szám vi te li jog sza bá lyok sze rin ti 2003. és 2004. évi be -
szá mo lók be nyúj tá sá val.

Az al kal mas ság mi ni mum kö ve tel mé nye(i) (adott eset ben): 

Pénz ügyi és gaz da sá gi al kal mas sá got ki zá ró okok:

Aján lat te võ és 10%-ot meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni
kí vánt al vál lal ko zó ja al kal mat lan, amennyi ben:

– A bank i in for má ció alap ján:

– fi ze té si kö te le zett sé ge i nek nem tesz ele get,

– szám lá ján egy na pot meg ha la dó sor ban ál lás volt a
bank i nyi lat ko zat(ok) ki adá sá nak nap ját meg elõ zõ egy
éven be lül.

– A be csa tolt for gal mi nyi lat ko zat alap ján az elõ zõ há rom
évek át la gá ban (2003., 2004., 2005.) nem éri el az ár be vé -
te le a net tó 200 mil lió fo rin tot, va la mint a sa ját vál lal ko -
zás ban vég zett ma gas épí té si mun kák ból szár ma zó éves
net tó ár be vé te le ugyan ezen évek vo nat ko zá sá ban az évi
net tó 80 mil lió fo rin tot.

– A mér leg ada tok alap ján az aján lat te võ vagy a köz be szer -
zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó mér ték ben igény -
be ven ni kí vánt al vál lal ko zó já nak 2003. és 2004. év bár -
me lyi ké nek adó zás elõt ti ered mé nye ne ga tív.

III.2.3) Mû sza ki, illetve szak mai al kal mas ság

Az al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok és a meg kö -
ve telt iga zo lá si mód: 

– Az elõ zõ há rom év ben (2003., 2004., 2005.) meg kez dett,
és az aján lat té te li ha tár idõ ig be fe je zett ma gas épí té si be ru -
há zá sa i nak is mer te té sé vel, meg je löl ve annak meg ren de -
lõ jét (név, cím, te le fon szám), szer zõ dés sze rin ti össze gét,
a tel je sí tés ide jét és he lyét.

24320 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2006. V. 31.) 62. szám



– A tel je sí tés be be vo nan dó és a ki vi te le zés irá nyí tá sá ban
részt ve võ szak em be rek vég zett sé gé nek és kép zett sé gé nek
is mer te té sé vel, va la mint az 1/2002. (I. 17.) FVM–GM-
Kö ViM együt tes ren de let tel mó do sí tott 51/2000. (VI II. 9.)
FVM–GM–Kö ViM együt tes ren de le té ben elõ írt fel té te -
lek iga zo lá sá ra, a fe le lõs mû sza ki ve ze tõi név jegy zék be
va ló fel vé tel rõl szóló ha tó sá gi ha tá ro zat tal.

Az al kal mas ság mi ni mum kö ve tel mé nye(i) (adott eset ben): 
Aján lat te võ és 10%-ot meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni

kí vánt al vál lal ko zó ja al kal mat lan, amennyi ben
– az elõ zõ há rom év ben (2003., 2004., 2005.) az aján lat té te -

li ha tár idõ ig be fe je zett, a köz be szer zés tár gyá nak meg fe -
le lõ (ma gas épí té si be ru há zás) tel je sí té se i nek szá ma éven -
te nem éri el a hár mat,

– nem ren del ke zik az el múlt ket tõ év ben (2004., 2005.) épí -
té si be ru há zás mun ká ra vo nat ko zó, leg alább net tó 60 mil -
lió fo rint el len ér té kû re fe ren ci á val,

– nem ren del ke zik fe le lõs mû sza ki ve ze tõ vel.

III.2.4) Fenn tar tott szer zõ dé sek
A szer zõ dés vé dett mû he lyek szá má ra fenn tar tott?
Igen: –
Nem: –

III.3) SZOL GÁL TA TÁS MEG REN DE LÉS RE IRÁ NYU LÓ
SZER ZÕ DÉ SEK RE VO NAT KO ZÓ KÜ LÖN LE GES FEL -
TÉ TE LEK

III.3.1) A szol gál ta tás tel je sí té se egy bi zo nyos fog lal ko zás -
hoz (kép zett ség hez) van-e köt ve?

Igen: –
Nem: –
Ha igen, a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zés re tör té nõ hi -

vat ko zás: 

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS TÍ PU SA

IV.1.1) Az el já rás tí pu sa
Tár gya lás nél kü li: X
Tár gya lá sos: –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK

IV.2.1) Bí rá la ti szem pon tok (csak a meg fe le lõt je löl je meg)
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: –
vagy:
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat az aláb bi ak sze rint: X
Az aláb bi ak ban meg adott rész szem pon tok sze rint (a rész -

szem pon to kat sú lyo zás sal kell meg ad ni)
rész szem pon tok súly szá mok
1. aján la ti ár (brut tó fo rint ban) 60
2. jó tel je sí té si biz to sí ték mér té ke (szá za lék -

ban) 50
3. vál lalt köt bér mér té ke (brut tó Ft/nap ban,

mi ni mum brut tó 100 ezer Ft/nap) 30

IV.2.2) Elekt ro ni kus ár lej tést al kal maz nak-e?
Igen: –
Nem: X
Ha igen, to váb bi in for má ci ók az elekt ro ni kus ár lej tés rõl (ha

szük sé ges)

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám (adott eset ben): –

IV.3.2) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó an ko ráb bi köz zé té -
tel re sor ke rült-e?

Igen: X
Nem: –
Igen vá lasz ese tén:
Elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
Fel hasz ná lói ol da lon köz zé tett hir det mény: –
Hir det mény szá ma a K. É.-be n: –
Egyéb ko ráb bi köz zé té tel (adott eset ben): X
Hir det mény szá ma a K. É.-be n: K. É. – 9869/2006

IV.3.3) A do ku men tá ció be szer zé sé nek fel té te lei
A do ku men tá ció be szer zé sé nek ha tár ide je:
Dá tum: 2006/06/14 (év/hó/nap)
Idõ pont: 10.00 óra
Kell-e fi zet ni a do ku men tá ci ó ért?
Igen: X
Nem: –
Igen vá lasz ese tén:
Ár (szá mok kal): 72 000
Pénz nem: HUF
A fi ze tés fel té te lei és mód ja: a Pan non Fej lesz tõ Kft. OTP

Bank Rt. 11733003-29902475 szá mú bank szám lá ra át uta lás
vagy kész pénz ben tör té nõ be fi ze tés. A be fi ze té si ok má nyon
fel tün te ten dõ: „Döm söd”.

IV.3.4) Az aján lat té te li ha tár idõ
Dá tum: 2006/06/14 (év/hó/nap)
Idõ pont: 10.00 óra

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aján la tok,
illetve rész vé te li je lent ke zé sek be nyújt ha tók

ES  CS   DA  DE  ET  EL  EN  FR  IT  LV
                         

LT  HU  MT  NL  PL  PT  SK  SL  FI  SV
    X                      

Egyéb: –

IV.3.6) Az aján la ti kö tött ség mi ni má lis idõ tar ta ma (tár gya -
lás nél kü li el já rás ese tén)

/ / -ig (év/hó/nap)
vagy hó na pok ban:  vagy na pok ban: 90
(az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá tól szá mít va)

IV.3.7) Az aján la tok fel bon tá sá nak fel té te lei
Dá tum: 2006/06/14 (év/hó/nap)
Idõ pont: 10.00 óra
Hely szín: Döm söd Nagy köz ség Ön kor mány za ta Pol gár mes -

te ri Hi va ta la, tár gya ló, Ma gyar or szág 2344 Döm söd, Pe tõ fi
tér 6.

Az aján la tok fel bon tá sán je len lét re jo go sult sze mé lyek: a
Kbt. 80. § (2) be kez dés meg ha tá ro zot tak.

VI. SZA KASZ: KI EGÉ SZÍ TÕ IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A KÖZ BE SZER ZÉS IS MÉT LÕ DÕ JEL LE GÛ-E?
(adott eset ben)
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén a to váb bi hir det mé nyek köz zé té te lé nek

ter ve zett ide je: –

VI.2) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL ÉS/VAGY PROG RAM MAL KAP -
CSO LA TOS?
Igen: X
Nem: –
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Igen vá lasz ese tén kér jük fel tün tet ni a pro jekt(ek) és/vagy
prog ram(ok) ne vét és bár mely egyéb hi vat ko zá si ala pot: 

Je len el já rás tár gyát ké pe zõ be ru há zás fi nan szí ro zá sát a Pest
Me gyei Te rü let fej lesz té si Ta nács a he lyi ön kor mány za tok fej -
lesz té si és vis ma i or fel ada ta i nak tá mo ga tá sá ra ki írt pá lyá za ta
tá mo gat ja. Kód szám: 

HU-PTFT/CÉ DE/61/45/2006.

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott eset ben)
1) A hi ány pót lás le he tõ sé ge vagy annak ki zá rá sa
A hi ány pót lás biz to sí tá sa ese tén a hi ány pót lás kö re
Aján lat ké rõ nem biz to sí t al kal mat a hi ány pót lás ra.
2) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja: 2006/06/19
3) A tár gya lás le foly ta tá sá nak me ne te és az aján lat ké rõ ál tal

elõ írt alap ve tõ sza bá lyai, az el sõ tár gya lás idõ pont ja: –
4) Az el já rás ban va ló rész vé tel nek fel té te le az aján la ti do -

ku men tá ció meg vá sár lá sa. A do ku men tá ció más ra nem ru ház -
ha tó át.

5) A do ku men tá ció a Pan non Fej lesz tõ Kft., 1125 Bu da pest, 
Kút völ gyi út 24/A. szék he lyén ve he tõ át sze mé lye sen vagy
meg ha tal ma zott új tán ügy fél fo ga dá si idõ ben: hét fõ–pén tek:
9.00–12.00 óra kö zöt ti idõ pon tok ban, az aján lat té te li ha tár idõ
nap ján (2006/06/14) 10.00 órá ig, a be fi ze tést iga zo ló ok mány
ugyan itt tör té nõ be mu ta tá sát kö ve tõ en.

6) Az aján la tot a cég jegy zés re jo go sul tak ál tal cég sze rû en
alá ír va, min den ol dalt szig nál va, fo lya ma tos ol dal szá mo zás sal,
kö tött vagy fû zött for má ban,  zárt cso ma go lás ban 1 ere de ti és
3 má so la ti pél dány ban kell be nyúj ta ni, meg je löl ve az ere de ti és
má so la ti pél dányt. Az aján lat kül sõ cso ma go lá sán az aláb bi a kat 
kell fel tün tet ni: fel adó ne ve és cí me, „Pá lyá zat a döm sö di óvo -
da fej lesz té sé re”. A pos tán fel adott aján la tot az aján lat ké rõ csak 
ak kor te kin ti ha tár idõn be lül be nyúj tott nak, ha annak a meg -
adott cí men tör té nõ kéz hez vé te lé re az aján la ti ha tár idõ ig sor
ke rült. Az aján la tok, illetve az az zal kap cso la tos pos tai külde -
mények el vesz té sé bõl ere dõ koc ká zat az aján lat te võt ter he li.

7) A nyer tes pá lyá zó vissza lé pé se ese tén az aján lat ké rõ a
má so dik leg ked ve zõbb aján la tot te võ vel köt szer zõ dést.

8) A szer zõ dést biz to sí tó mel lék kö te le zett sé gek el fo ga dá sá -
ról szóló, kü lön íven szö ve ge zett nyi lat ko zat hi á nya ese tén
aján lat ké rõ ér vény te le ní ti az aján la tot.

9) A fel hí vás és a do ku men tá ció szer ves egy sé get ké pez. A
do ku men tá ci ó ban sze rep lõ ter mé kek meg ne ve zé se csak a tárgy
jel le gé nek egy ér tel mû meg ha tá ro zá sa ér de ké ben tör tént, az
azok kal egyen ér té kû szer ke ze tek is be épít he tõ ek.

10) Az aján lat te võ nek nyi lat koz nia kell, hogy aján la tát a
Kbt. 70. § (1) be kez dé sé ben fog lal tak sze rin ti tar ta lom mal, a
fel hí vá si fel té te lek tu do má sul vé te lé vel nyúj tot ta be, nyi lat koz -
nia kell a Kbt. 71. § (1) be kez dés a)–b) pont já ra és a (3) be kez -
dés re, va la mint ar ra vo nat ko zó an, hogy a Kbt. 72. §-ában le ír ta -
kat fi gye lem be vet te.

11) Az aján lat te võ nek az aján la ti fel hí vás IV.2.1) pont já ban
fog lalt ér té ke lé si szem pon tok ra a meg adott mér ték egy sé gek
sze rint kell az aján la tát meg ad nia (1. rész szem pont ese té ben
brut tó Ft, 2. rész szem pont ese té ben szá za lék ban, 3. rész szem -
pont brut tó Ft/nap). Az et tõl el té rõ ese tek ben az aján lat te võ
aján la ta ér vény te len.

12) A Köz be szer zé sek Ta ná csa 2/2004. (K. É. – 84) szá mú
aján lá sa alap ján: az aján la tok rész szem pon tok sze rint tar tal mi
ele me i nek ér té ke lé se so rán ad ha tó pont szám (amely min den
rész szem pont ese té ben azo nos) al só ha tá ra: 1, fel sõ ha tá ra: 100. 
Az aján lat ké rõ az aján la to kat a li ne á ris ará nyo sí tás mód sze ré -
vel ér té ke li: a leg elõ nyö sebb aján lat tar tal mi ele me a ma xi má lis 

pont szá mot kap ja (100), a leg gyen gébb aján lat tar tal mi ele me a
mi ni má lis pont szá mot kap ja (1). A két ér ték kö zött li ne á ris a
pont ki osz tás. Azo nos pont szá mot el érõ aján lat te võk ese té ben a
nyer tes a leg ked ve zõbb aján la ti árat adó aján lat te võ.

13) Fel hív juk az aján lat te võk fi gyel mét ar ra, hogy az aján -
lat ké rõ az aján lat te võk al kal mas sá gi fel té te le it a mi nõ sí tett
aján lat te võk jegy zé ké hez ké pest szi go rúb ban ha tá roz ta meg.

14) Az aján la ti do ku men tá ci ó val és fel té te lek kel kap cso lat -
ban hely szín be já rás sal össze kö tött kon zul tá ci ós le he tõ sé get
biz to sí t az aján lat ké rõ. A kon zul tá ció he lye: Döm söd Nagy köz -
ség Ön kor mány za ta Pol gár mes te ri Hi va ta lá nak tit kár sá ga,
2344 Döm söd, Pe tõ fi tér 6., ide je: 2006/06/06, 10.00 óra. A
kon zul tá ci ón va ló rész vé telt fel tét le nül szük sé ges nek tart juk!

15) Az aján lat te võk nek fi gye lem be kell ven ni ük a Kbt. 48. § 
(2)–(3) be kez dé se i ben fog lal ta kat.

VI.4) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/05/26 (év/hó/nap)

A. MEL LÉK LET
TO VÁB BI CÍ MEK ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PON TOK

I) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ ME -
KEN ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PON TO KON SZEREZ -
HETÕK BE
Hi va ta los név: Pan non Fej lesz tõ Kft.
Pos tai cím: Kút völ gyi út 24/A
Vá ros/köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1125
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: dr. Õszy Ta más
Te le fon: 422-0102
Fax: 422-0103
E-ma il: ta mas.oe szy@pan non-fej lesz to.hu
In ter net cím (URL): www.pan non-fej lesz to.hu

II) CÍ MEK ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PON TOK, AHON -
NAN A DO KU MEN TÁ CIÓ BE SZE REZ HE TÕ
Hi va ta los név: Pan non Fej lesz tõ Kft.
Pos tai cím: Kút völ gyi út 24/A
Vá ros/köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1125
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: dr. Õszy Ta más
Te le fon: 422-0102
Fax: 422-0103
E-ma il: ta mas.oe szy@pan non-fej lesz to.hu
In ter net cím (URL): www.pan non-fej lesz to.hu

III) CÍ MEK ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PON TOK, AHO -
VÁ AZ AJÁN LA TO KAT KELL BE NYÚJ TA NI
Hi va ta los név: –
Pos tai cím: –
Vá ros/Köz ség: –
Pos tai irá nyí tó szám: –
Or szág: –
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: –
Te le fon: –
Fax: –
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –
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Dorog Város Önkormányzata
egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

(10509/2006)

Épí té si be ru há zás: X
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: –

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PONT(OK)
Hi va ta los név: Do rog Vá ros Ön kor mány za ta
dr. Titt mann Já nos pol gár mes ter
Pos tai cím: Bé csi út 71.
Vá ros/Köz ség: Do rog
Pos tai irá nyí tó szám: 2510
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: Ká ra i né Sza bó Ro zá lia, köz be szer zé si re fe rens
Te le fon: 33/431-299, 06-30/450-0753
Fax: 33/441-416
E-ma il: va ros ha za@do rog.hu
In ter net cím(ek) (adott eset ben)
Az aján lat ké rõ ál ta lá nos cí me (URL): www.do rog.hu
A fel hasz ná lói ol dal cí me (URL): –

TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN
SZE REZ HE TÕK BE
Azo nos a fent em lí tett kap cso lat tar tá si pont tal/pon tok kal: X
Ha at tól el té rõ, kér jük tölt se ki az A. I) mel lék le tet: –

A DO KU MEN TÁ CIÓ A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN SZE REZ -
HE TÕ BE
Azo nos a fent em lí tett kap cso lat tar tá si pont tal/pon tok kal: X
Ha at tól el té rõ, kér jük tölt se ki az A. II) mel lék le tet: –

AZ AJÁN LA TO KAT A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL BE -
NYÚJ TA NI
Azo nos a fent em lí tett kap cso lat tar tá si pont tal/pon tok kal: X
Ha at tól el té rõ, kér jük tölt se ki az A. III) mel lék le tet: –

I.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ MÁS AJÁN LAT KÉ RÕ(K) NE -
VÉ BEN FOLY TAT JA LE A KÖZ BE SZER ZÉ SI EL JÁ -
RÁST?
Igen: –
Nem: X

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS

II.1.1) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés
Vál lal ko zá si szer zõ dés 25 fõs idõ sek át me ne ti ott ho ná nak ki -

ala kí tá sá ra.

II.1.2) A szer zõ dés tí pu sa, va la mint a tel je sí tés he lye
[Csak azt a ka te gó ri át vá lassza – épí té si be ru há zás, áru be -

szer zés vagy szol gál ta tás –, ame lyik leg in kább meg fe lel a szer -
zõ dés vagy a köz be szer zés(ei) tár gyá nak]

a) Épí té si be ru há zás: X
Ki vi te le zés: X
Ter ve zés és ki vi te le zés: –
Ki vi te le zés bár mi lyen esz köz zel, mó don, az aján lat ké rõ ál tal 

meg ha tá ro zott  kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ en: –
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: HU 212

b) Áru be szer zés: –
Adás vé tel: –
Lí zing: –
Bér let: –
Rész let vé tel: –
Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: –
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –

c) Szol gál ta tás: –
Szol gál ta tá si ka te gó ria: –
(Az 1–27. szol gál ta tá si ka te gó ri á kat lásd a Kbt. 3. és 4. mel -

lék le té ben)
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –

II.1.3) A hir det mény a kö vet ke zõk va la me lyi ké re irá nyul
Köz be szer zés meg va ló sí tá sa: X
Di na mi kus be szer zé si rend szer (DBR) lét re ho zá sa: –
Ke ret meg ál la po dás meg kö té se: –

II.1.4) Ke ret meg ál la po dás ra vo nat ko zó in for má ci ók (adott
eset ben)

Ke ret meg ál la po dás több aján lat te võ vel: –
Ke ret meg ál la po dás egy aján lat te võ vel: –
A ter ve zett ke ret meg ál la po dás részt ve võ i nek ke ret szá ma

 vagy (adott eset ben) ma xi má lis lét szá ma 
A ke ret meg ál la po dás idõ tar ta ma: 
Idõ tar tam év(ek)ben:  vagy hó nap(ok)ban: 
A köz be szer zé sek össz ér té ke a ke ret meg ál la po dás tel jes idõ -

tar ta ma alatt (csak szá mok kal): –
A ke ret meg ál la po dás alap ján meg kö ten dõ szer zõ dé sek ér té -

ke és gya ko ri sá ga (amennyi re le het sé ges): –

II.1.5) A szer zõ dés meg ha tá ro zá sa/tár gya
Do rog Vá ros Ön kor mány za tá nak tu laj do ná ban lé võ,

Schmidt vil la kert 13/2 hely raj zi szá mú in gat la non ta lál ha tó
volt óvo da je len leg funk ció nél kü li épü let ré szé nek – ren del te -
tés meg vál toz ta tá sá val já ró – át ala kí tá sa 25 fõs idõ sek át me ne ti
ott ho ná vá, aka dály men te sí tés sel, a do ku men tá ci ó ban meg adot
rész le tek alap ján.

II.1.6) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy:
45.21.52.00-9
To váb bi tárgy(ak):
45.21.52.10-2
45.45.31.00-8
45.26.25.00-6
45.42.11.52-4
45.41.00.00-4
45.26.13.10-0
45.26.14.00-8
45.33.00.00-9
45.33.11.10-0
45.44.21.10-1
45.43.10.00-7
45.42.11.00-5
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.1.7) Ré szek re tör té nõ aján lat té tel (a ré szek re vo nat ko zó
rész le tes in for má ci ók meg adá sá hoz a B. mel lék let bõl szük ség
sze rint több pél dány hasz nál ha tó)

Igen: –
Nem: X
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Igen vá lasz ese tén az aján la tok be nyújt ha tók (csak egyet je -
löl jön be):

egy rész re: –
egy vagy több rész re: –
va la mennyi rész re: –

II.2) A SZER ZÕ DÉS SZE RIN TI MENNYI SÉG VAGY AL -
KAL MA ZÁ SI KÖR

II.2.1) Tel jes mennyi ség vagy ér ték (adott eset ben, va la -
mennyi részt és op ci ót be le ért ve)

Do rog Vá ros Ön kor mány za tá nak tu laj do ná ban le võ,
Schmidt vil la kert 13/2 hely raj zi szá mú in gat la non ta lál ha tó
volt óvo da (je len leg funk ció nél kü li) épü le té nek – ren del te tés
meg vál toz ta tá sá val já ró – át ala kí tá sa 25 fõs idõ sek át me ne ti
ott ho ná vá, aka dály men te sí tés sel, a do ku men tá ci ó ban meg adot
rész le tek alap ján.

Összes hasz nos alap te rü let: 1144 m2

Szin tek szá ma: egy
Ter ve zett ál la pot:
– do hány zó: 11,37 m2

– edény tá ro ló: 3,67 m2

– egyéb tá ro ló: 12,66 m2

– elekt ro mos kapcs. he lyi ség: 3,41 m2

– el kü lö ní tõ: 12,84 m2

– elõ tér: 2,04 m2

– elõ tér: 2,55 m2

– elõ tér: 3,68 m2

– elõ tér: 4,00 m2

– elõ tér: 4,32 m2

– elõ tér: 4,42 m2

– elõ tér: 4,42 m2

– elõ tér: 4,51 m2

– elõ tér: 4,51 m2

– elõ tér: 5,14 m2

– ét ke zõ: 15,13 m2

– fe hér mo so ga tó: 4,80 m2

– fe ke te mo so ga tó: 8,54 m2

– fér fi öl tö zõ: 5,29 m2

– fér fi WC: 6,86 m2

– fog lal koz ta tó: 24,85 m2

– gon do zá si szo ba: 17,14 m2

– hul la dék tá ro ló: 6,37 m2

– kar ban tar tó mû hely: 12,66 m2

– köz le ke dõ: 23,53 m2

– köz le ke dõ: 29,54 m2

– köz le ke dõ: 37,32 m2

– köz le ke dõ: 37,32 m2

– köz le ke dõ: 52,20 m2

– la kó szo ba: 12,11 m2

– la kó szo ba: 12,17 m2

– la kó szo ba: 12,53 m2

– la kó szo ba: 12,53 m2

– la kó szo ba: 18,99 m2

– la kó szo ba: 18,99 m2

– la kó szo ba: 19,89 m2

– la kó szo ba: 19,89 m2

– la kó szo ba: 22,83 m2

– la kó szo ba: 22,83 m2

– la kó szo ba: 23,40 m2

– la kó szo ba: 23,40 m2

– la kó szo ba: 22,92 m2

– me le gí tõ kony ha: 24,51 m2

– mo só-va sa ló: 8,10 m2

– nõi öl tö zõ: 7,20 m2

– nõi WC: 5,74 m2

– or vo si szo ba: 16,34 m2

– szennyes ru ha-tá ro ló: 8,18 m2

– ta ka rí tó esz köz-tá ro ló: 3,50 m2

– tár sa lgó/ét ke zõ: 70,04 m2

– tisz ta ru ha-tá ro ló: 8,10 m2

– WC: 1,35 m2

– WC: 1,98 m2

– zu hany zó-WC: 3,06 m2

– zu hany zó-WC: 3,06 m2

– zu hany zó-WC: 3,06 m2

– zu hany zó-WC: 3,06 m2

– zu hany zó-WC: 3,06 m2

– zu hany zó-WC: 3,24 m2

– zu hany zó-WC: 3,24 m2

– zu hany zó-WC: 3,24 m2

– zu hany zó-WC: 3,43 m2

– zu hany zó-WC: 5,52 m2

– zu hany zó: 3,21 m2

– össze sen: 800,76 m2

II.2.2) Vé te li jog (op ció) (adott eset ben)
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén a vé te li jog le írá sa: –
Ha is mert, a vé te li jog op ci ók gya kor lá sá nak ter ve zett ide je:
hó nap(ok)ban:  vagy na pok ban: 
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)
Az eset le ges meg hosszab bí tá sok szá ma (ha van ilyen):

 vagy:  és  kö zött.
Ha is mert, az áru be szer zés re vagy a szol gál ta tás meg ren de -

lés re irá nyuló is mét lõ dõ jel le gû szer zõ dé sek ese té ben kér jük
fel tün tet ni a to váb bi szer zõ dé sek ter ve zett ide jét: 

hó na pok ban:  vagy na pok ban: 
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)

II.3) A SZER ZÕ DÉS IDÕ TAR TA MA VAGY A BE FE JE -
ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE
Az idõ tar tam hó nap(ok)ban:  vagy na pok ban: 
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)
vagy: kez dés 2006/07/12 (év/hó/nap)
be fe je zés 2006/10/30 (év/hó/nap)

III. SZA KASZ: JO GI, GAZ DA SÁ GI, PÉNZ ÜGYI ÉS
TECH NI KAI IN FOR MÁ CI ÓK

III.1) A SZER ZÕ DÉS RE VO NAT KO ZÓ FEL TÉ TE LEK

III.1.1) A szer zõ dést biz to sí tó mel lék kö te le zett sé gek (adott
eset ben)

– Jó tel je sí té si ga ran cia: a brut tó szer zõ dé ses ár 5%-á t ki te võ 
jó tel je sí té si ga ran cia a mû sza ki át adá sig tar tó érvé -
nyességgel, me lyet az aján lat te võ nek az aján lat ké rõ
11740023-15385743-00000000 szá mú bank szám lá já ra
tör té nõ át uta lás sal (be fi ze tés sel) vagy bank ga ran cia nyúj -
tá sá val, vagy biz to sí tá si szer zõ dés alap ján ki ál lí tott kész -
fi ze tõ ke zes ség vál la lást tar tal ma zó kö te lez vénnyel le het
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tel je sí te ni az aján lat te võ ként szer zõ dõ fél vá lasz tá sa sze -
rint, fi gye lem be vé ve a Kbt. 53. § (5) be kez dé sé ben fog -
lalt elõ írá so kat.

– Ké se del mi köt bér: ké se del mes tel je sí tés ese tén az aján lat -
te võ vál la lá sá nak meg fe le lõ, de mi ni mum 100 000 Ft/nap, 
ma xi mum 500 000 Ft/nap összeg.

– Meg hi ú su lá si köt bér: a vál lal ko zó hi bá já ból tör té nõ meg -
hi ú su lás ese tén a szer zõ dé ses ár 20%-a.

– Jót ál lá si ga ran cia: a mû sza ki át adást kö ve tõ en tel jes kö rû
hely re ál lí tá si ga ran cia biz to sí tá sa az aján lat te võ vál la lá sai 
sze rint, de mi ni mum 2 év, ma xi mum 5 év idõ tar tam ra.

III.1.2) Fõ fi nan szí ro zá si és fi ze té si fel té te lek és/vagy hi vat -
ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek re

Az aján lat ké rõ elõ le get nem fi zet. A vál lal ko zó két rész szám -
lát nyújt hat be, 50%-os és 80%-os ké szült ség nek meg fe le lõ en,
az aján lat ké rõ (meg ren de lõ) kép vi se lõ je (mû sza ki ellen õr) ál ta -
li iga zo lá sát kö ve tõ en. Az épí té si mun kák be fe jez té vel, a si ke -
res mû sza ki át adást kö ve tõ en nyújt ha tó be a (20%) vég szám la.

Az aján lat ké rõ a Kbt. 305. §-a sze rint a szám lá kat ha lasz tott
tel je sí tés sel egyen lí ti ki, így a VÁ TI Ma gyar Re gi o ná lis Fej -
lesz té si és Ur ba nisz ti kai Kht. Kö zép-du án tú li Re gi o ná lis Kép -
vi se le te ál tal el len õr zött, jó vá ha gyott és iga zolt szám la ki -
egyen lí té sé re a jó vá ha gyást kö ve tõ 30 na pon be lül ke rül sor. Az 
aján lat ké rõ az el len szol gál ta tás össze gét – a fel ada tok ma ra dék -
ta lan el vég zé sé rõl ki ál lí tott tel je sí tés iga zo lás után – a kibo -
csátott szám la el le né ben, a vál lal ko zó szám lá já ra tör té nõ át -
utalással egyen lí ti ki.

III.1.3) A kö zös aján la tot te võ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó
gaz da sá gi tár sa ság, illetve jo gi sze mély (adott eset ben)

III.1.4) Vo nat koz nak-e a szer zõ dés tel je sí té sé re egyéb kü -
lön le ges fel té te lek? (adott eset ben)

Igen: –
Nem: X
Ha igen, a kü lön le ges fel té te lek meg ha tá ro zá sa: –

III.2) RÉSZ VÉ TE LI FEL TÉ TE LEK

III.2.1) Az aján lat te võ sze mé lyes hely ze té re vo nat ko zó ada -
tok (ki zá ró okok) (adott eset ben), ide ért ve a szak mai és cég -
nyil ván tar tá sok ba tör té nõ be jegy zés re vo nat ko zó elõ írá so kat is

Az elõ írá sok tel je sí té sé nek iga zo lá sá hoz szük sé ges ada tok és 
a meg kö ve telt iga zo lá si mód:

Ki zá ró okok:
– Az el já rás ban nem le het aján lat te võ, vagy al vál lal ko zó,

illetve a Kbt. 60. § (4) be kez dé se sze rin ti szer ve zet, aki vel 
szem ben a Kbt. 60. § (1) be kez dés a)–h) pont ja i ban meg -
ha tá ro zott ki áró okok bár me lyi ke fenn áll.

– Az el já rás ban nem ve het részt és ezért ki zá rás ra ke rül az
az aján lat te võ vagy a köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t
meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó
– il le tõ leg a d) pont te kin te té ben al vál lal ko zó – aki vel
szem ben a Kbt. 61. § (1) be kez dés a)–d) pont ja i ban meg -
hatá rozott ki zá ró okok fenn áll nak.

– Az el já rás ban nem le het aján lat te võ vagy al vál lal ko zó,
aki vel szem ben a Kbt. 61. § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott ki zá ró okok fenn áll nak.

– Az el já rás ból ki zá rás ra ke rül az olyan aján lat te võ vagy a
köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t meg ha la dó mér ték ben
igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó, aki vel szem ben a Kbt.
62. § (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki zá ró okok vala -
melyike fenn áll.

Jo gi hely zet (ki zá ró okok) – a meg kö ve telt iga zo lá si mód:
– A Kbt. 60. § (1) be kez dé se, a Kbt. 61. § (1) be kez dés

a)–d) pont jai sze rin ti, il le tõ leg a Kbt. 61. § (2) be kez dés
sze rin ti ki zá ró okok fenn nem ál lá sát aján lat te võ és a köz -
be szer zés ér té ké nek 10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény -
be ven ni kí vánt al vál lal ko zó, illetve a Kbt. 60. § (4) be -
kez dé se sze rin ti szer ve zet a Kbt. 299. § (4) be kez dé sek -
ben fog lal tak alap ján tar to zik iga zol ni, illetve ar ról írás -
ban nyi lat koz ni.

– Az aján lat te võ nek és a köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t
meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó -
já nak be kell nyúj ta nia a cég ki vo nat és az alá írá si cím pél -
dány egy sze rû má so la tát, az zal a ki té tel lel, hogy az aján -
lat te võ, illetve a köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t meg ha la -
dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó nyi lat ko -
zik, hogy a má so la tok az ere de ti vel min den ben meg -
egyezõ má so la tok.

– Aján lat te võ csa tol ja ki fe je zett nyi lat ko za tát ar ra vo nat ko -
zó an, hogy az ál ta la a köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t
meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó -
já ra néz ve nem áll nak fenn a Kbt. 60. § (1) be kez dé sé ben,
a Kbt. 61. § (1) be kez dés d) pont já ban meg ha tá ro zott ki -
zá ró okok.

– Az aján lat te võ nek a Kbt. 71. § (3) be kez dé sé nek meg fe le -
lõ en, az aján la tá ban, írás ban nyi lat koz nia kell, hogy a
szer zõ dés tel je sí té sé hez nem vesz igény be a ki zá ró okok
ha tá lya alá esõ al vál lal ko zót.

III.2.2) Gaz da sá gi és pénz ügyi al kal mas ság
Az al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok és a meg kö -

ve telt iga zo lá si mód:
– Az aján lat te võ nek, a köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t meg -

ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó já -
nak, az összes szám la ve ze tõ pénz in té ze tük tõl szár ma zó
bank i iga zo lást kell be nyúj ta nia egy sze rû má so la ti for -
mában a kö vet ke zõ tar ta lom mal:
– a pénz in té zet mi ó ta ve ze ti a bank szám lát/bank szám lá -

kat,
– szám lá ján a szám la nyi tás idõ pont já tól kez dõ dõ en sor -

ban ál lás elõ for dult-e.
– Az aján lat te võ és a köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t meg -

ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó ja ál -
tal be nyúj tott, a 2003. és 2004. évi, szám vi te li jog sza bá -
lyok nak meg fe le lõ, a be szá mo lók meg bíz ha tó, va lós ada -
ta it iga zo ló be szá mo ló já nak, ki egé szí tõ mel lék le té nek,
mér le gé nek és ered mény ki mu ta tá sá nak be nyúj tá sa egy -
szerû má so la ti for má ban.

– Az aján lat te võ és a köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t meg -
ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó ja
csa tol ja a tárgy évet meg elõ zõ két szám vi te li leg le zárt év -
re (2003., 2004.) vo nat ko zó nyi lat ko za tát, a te kin tet ben,
hogy az ár be vé te len be lül az épí té si be ru há zá sok ra vo nat -
ko zó be fe je zett tel je sí té se i nek ér té ke el ér te a 2003. és a
2004. év ben a 15 M fo rin tot.

Az al kal mas ság mi ni mum kö ve tel mé nye(i) (adott eset ben):
Al kal mat lan az aján lat te võ, ha ve le, vagy a köz be szer zés ér -

té ké nek 10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al -
vál lal ko zó já val szem ben meg ál la pí tást nye r az a tény, hogy:

– az összes szám la ve ze tõ pénz in té ze te i tõl be nyúj tott bank i
iga zo lás(ok) má so la ta alap ján – bár mely iga zo lás ban – a
szám la nyi tás nap já tól az iga zo lás ki ál lí tá sá nak nap já ig
sor ban ál lás for dult elõ akár egy al ka lom mal,
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– a tárgy évet meg elõ zõ ket tõ szám vi te li leg le zárt (2003.,
2004.) évé ben a szám vi te li jog sza bá lyok sze rin ti be szá -
mo ló já nak ered mé nye ne ga tív,

– a tárgy évet meg elõ zõ ket tõ szám vi te li leg le zárt év ben
(2003., 2004.) a szám vi te li jog sza bá lyok sze rin ti be szá -
mo ló ja alap ján, az ár be vé te len be lül az épí té si be ru há zá -
sok ra vo nat ko zó be fe je zett tel je sí té se i nek ér té ke nem éri
el a 15 M Ft-ot.

III.2.3) Mû sza ki, illetve szak mai al kal mas ság
Az al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok és a meg kö -

ve telt iga zo lá si mód:
Az aján lat te võ nek a mû sza ki, szak mai al kal mas sá gát iga zol -

nia kell:

– az elõ zõ két év (2004., 2005.) be fe je zett, köz épü let fel újí -
tá si tel je sí té se i nek is mer te té sé vel, a Kbt. 68. § (2) be kez -
dés sze rin ti tar ta lom mal (az el len szol gál ta tás össze ge, a
tel je sí tés he lye, a szer zõ dést kö tõ má sik fél meg ne ve zé se,
a kez dé si és a be fe je zé si ha tár idõ pon tos meg je lö lé sé vel).

– Az I. osz tá lyú tel je sí tést aján lat te või nyi lat ko zat tal kell
iga zol ni, to váb bá nyi lat koz ni kell ar ról, hogy a tel je sí tés
az elõ írá sok nak és a szer zõ dés nek meg fe le lõ en tör tént-e.

– Azok nak a szak em be rek nek (szer ve ze ti egy sé gek nek),
illetve ve ze tõk nek a meg ne ve zé se, kép zett sé gük és szak -
mai élet raj za ik is mer te té sé vel, aki ket be kí ván von ni az
ér de mi tel je sí tés be, kü lö nö sen azok be mu ta tá sá val, akik a 
be szer zés tár gya tel je sí té sé ért fe le lõ sek, to váb bá annak
iga zo lá sa, hogy a ki vi te le zés irá nyí tá sá ban részt ve võ
szak em be rek ren del kez nek – a köz be szer zés tár gyá ra vo -
nat ko zó – az il le té kes ha tó ság tól szár ma zó ha tá ro zat tal a
fe le lõs mû sza ki ve ze tõi név jegy zék be va ló felvételrõl.

– A szak mai élet raj zot és a szak mai vég zett sé get, il le tõ leg a
fe le lõs mû sza ki ve ze tõi név jegy zék be va ló fel vé telt iga -
zo ló do ku men tu mo kat egy sze rû má so la ti for má ban kell
be nyúj ta ni [Kbt. 67. § (2) be kez dés c) pont].

Az al kal mas ság mi ni mum kö ve tel mé nye(i) (adott eset ben):
Al kal mat lan az aján lat te võ ha ve le szem ben meg ál la pí tás ra

ke rül, hogy:

– az elõ zõ két (2) év ben (2004., 2005.) a be szer zés tár gya
sze rin ti (épü let fel újí tás), mû sza ki át adás sal be fe je zett tel -
je sí té sei kö zött nincs leg alább ket tõ (2) da rab, köz épü le -
ten meg va ló sí tott, si ke res hasz ná lat ba vé tel lel le zá rult, le -
alább 15 M Ft ér té kû tel je sí tés, ame lyek I. osz tá lyú tel je sí -
té sét a csa tolt re fe ren cia le ve lek is iga zol ják,

– nem bo csá ta nak ren del ke zés re a ki vi te le zés irá nyí tá sá ban
részt ve võ, leg alább egy (1) fõ szak irá nyú fel sõ fo kú vég -
zet ség gel, leg alább öt (5) éves szak mai gya kor lat tal ren -
del ke zõ fõ épí tés ve ze tõt, aki az aján lat ba be csa tolt fe le lõs
mû sza ki ve ze tõi név jegy zék be va ló fel vé tel rõl szóló ha tó -
sá gi ha tá ro zat tal is iga zol ha tó an a mó do sí tott 51/2000.
(VI II. 9.) FVM–GM–Kö ViM együt tes ren de let 6. §
(1) be kez dé se és az 1. sz. mel lék le te sze rin ti „FMV – Épü -
le tek”, „A” vagy „AM” vagy „B” elõ írt be so ro lá sú vagy a
köz be szer zés tár gyá ra vo nat ko zó leg alább „B” ka te gó ri ás 
mi nõ sí tés sel rendelkezik,

– nem ren del ke zik leg alább egy fõ fe le lõs mû sza ki ve ze tõ -
vel,

– nem ren del ke zik leg alább egy (1) fõ kö zép fo kú vég zett sé -
gû mun ka vé del mi szak em ber rel.

III.2.4) Fenn tar tott szer zõ dé sek
A szer zõ dés vé dett mû he lyek szá má ra fenn tar tott?
Igen: –
Nem: –

III.3) SZOL GÁL TA TÁS MEG REN DE LÉS RE IRÁ NYU LÓ
SZER ZÕ DÉ SEK RE VO NAT KO ZÓ KÜ LÖN LE GES FEL -
TÉ TE LEK

III.3.1) A szol gál ta tás tel je sí té se egy bi zo nyos fog lal ko zás -
hoz (kép zett ség hez) van-e köt ve?

Igen: –
Nem: –
Ha igen, a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zés re tör té nõ hi -

vat ko zás: –

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS TÍ PU SA

IV.1.1) Az el já rás tí pu sa
Tár gya lás nél kü li: X
Tár gya lá sos: –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK

IV.2.1) Bí rá la ti szem pon tok (csak a meg fe le lõt je löl je meg)
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: –
vagy:
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat az aláb bi ak sze rint: X
Az aláb bi ak ban meg adott rész szem pon tok sze rint (a rész -

szem pon to kat sú lyo zás sal kell meg ad ni)
rész szem pon tok súly szá mok
1. aján la ti ár 7
2. a vál lalt több let köt bér mér té ke: 3

– ké se del mes tel je sí tés ese tén vál lalt több -
let köt bér (min. 100 000 Ft/nap, max.
500 000 Ft/nap) 1

– jó tel je sí té si ga ran cia mér té ke (a brut tó
szer zõ dé ses ár 5%-a) 1

– jót ál lá si ga ran cia (min. a mû sza ki át -
adást kö ve tõ en 2 év, max. 5 év) 1

IV.2.2) Elekt ro ni kus ár lej tést al kal maz nak-e?
Igen: –
Nem: X
Ha igen, to váb bi in for má ci ók az elekt ro ni kus ár lej tés rõl (ha

szük sé ges): –

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám (adott eset ben): –

IV.3.2) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó an ko ráb bi köz zé té -
tel re sor ke rült-e?

Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén:
Elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: 
Fel hasz ná lói ol da lon köz zé tett hir det mény: –
Hir det mény szá ma a K. É.-be n: –
Egyéb ko ráb bi köz zé té tel (adott eset ben): –
Hir det mény szá ma a K. É.-be n: –

IV.3.3) A do ku men tá ció be szer zé sé nek fel té te lei
A do ku men tá ció be szer zé sé nek ha tár ide je:
Dá tum: 2006/06/19 (év/hó/nap)
Idõ pont: 11.00 óra
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Kell-e fi zet ni a do ku men tá ci ó ért?

Igen: X

Nem: –

Igen vá lasz ese tén:

Ár (szá mok kal): 150 000 Ft + áfa

Pénz nem: HUF

A fi ze tés fel té te lei és mód ja: az aján la ti do ku men tá ció el len -
ér té két az aján lat ké rõ Do rog Vá ros Ön kor mány za tá nak az
OTP Bank Rt. do ro gi fi ók já nál ve ze tett 11740023-15385743-
00000000 szá mú költ ség ve té si el szá mo lá si szá má já ra kell át -
utal ni, vagy a Do ro gi Pol gár mes te ri Hi va tal, 2510 Do rog, Bé csi 
út 71. szám alat ti I. eme let 4. szá mú szo bá já ban, a házi -
pénztárába le het kész pénz ben be fi zet ni.

A do ku men tá ció meg vá sár lá sá nak fel té te le az írá sos igény
le adá sa, vagy te le fa xon tör té nõ meg kül dé se. Az írá sos igény -
nek a kö vet ke zõ ada to kat kell tar tal maz nia: az aján lat te võ ne ve, 
le ve le zé si cí me, az el já rás ban a kap cso lat tar tó sze mély ne ve,
te le fon szá ma, te le fax szá ma.

IV.3.4) Az aján lat té te li ha tár idõ

Dá tum: 2006/06/19 (év/hó/nap)

Idõ pont: 11.00 óra

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aján la tok,
illetve rész vé te li je lent ke zé sek be nyújt ha tók

ES  CS   DA  DE  ET  EL  EN  FR  IT  LV

                         

LT  HU  MT  NL  PL  PT  SK  SL  FI  SV

    X                      

Egyéb: –

IV.3.6) Az aján la ti kö tött ség mi ni má lis idõ tar ta ma (tár gya -
lás nél kü li el já rás ese tén)

/ / -ig (év/hó/nap)

vagy hó na pok ban:  vagy na pok ban: 90

(az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá tól szá mít va)

IV.3.7) Az aján la tok fel bon tá sá nak fel té te lei

Dá tum: 2006/06/19 (év/hó/nap)

Idõ pont: 11.00 óra

Hely szín: Do ro gi Pol gár mes te ri Hi va tal, 2510 Do rog, Bé csi
út 71. I. eme let 8. sz. nagy ta nács te rem.

Az aján la tok fel bon tá sán je len lét re jo go sult sze mé lyek: a
Kbt. 80. § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott szer vek és sze mé -
lyek le het nek je len az aján la tok bon tá sá nál kü lön meg hí vás nél -
kül.

VI. SZA KASZ: KI EGÉ SZÍ TÕ IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A KÖZ BE SZER ZÉS IS MÉT LÕ DÕ JEL LE GÛ-E?
(adott eset ben)

Igen: –

Nem: X

Igen vá lasz ese tén a to váb bi hir det mé nyek köz zé té te lé nek
ter ve zett ide je: –

VI.2) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL ÉS/VAGY PROG RAM MAL KAP -
CSO LA TOS?

Igen: X

Nem: –

Igen vá lasz ese tén kér jük fel tün tet ni a pro jekt(ek) és/vagy
prog ram(ok) ne vét és bár mely egyéb hi vat ko zá si ala pot:

Re gi o ná lis Fej lesz té si Ope ra tív Prog ram ke re tén be lül Do -
rog vá ros vas úton tú li észa ki te le pü lés ré szé nek re ha bi li tá ci ó ja.
Hi vat ko zá si szám: ROP-2.2.1.-2004-11-0004/36.

VI.3) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK (adott eset ben)

VI.3.1) A hi ány pót lás le he tõ sé ge vagy annak ki zá rá sa:
 hiánypótlásra az aján lat ké rõ egy al ka lom mal biz to sí t lehetõ -
séget.

A hi ány pót lás biz to sí tá sa ese tén a hi ány pót lás kö re:

Le he tõ ség nyí lik az aján la ti fel hí vás ban vagy a do ku men tá -
ci ó ban elõ írt egyéb ira tok utó la gos csa to lá sá ra, hi á nyos sá ga i -
nak pót lá sá ra, az aján lat tal kap cso la tos for mai hi á nyos sá gok
pót lá sá ra. Nincs le he tõ ség a ki zá ró okok kal, va la mint az al kal -
mas ság gal kap cso la tos iga zo lá sok és nyi lat ko za tok pót lá sá ra.

VI.3.2) Nyílt el já rás ese tén az ered mény hir de tés idõ pont ja:
2006. jú ni us 30.  Idõ pont: 11.00 óra.

VI.3.3) Nyílt el já rás ese tén a szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ -
pont ja: 2006. jú li us 10. Idõ pont: 11.00 óra.

VI.3.4) Két sza kasz ból ál ló el já rá sok ese tén a rész vé te li je -
lent ke zé sek fel bon tá sá nak fel té te lei: –

Dá tum: – 

Idõ pont: – 

Hely szín: –

A rész vé te li je lent ke zé sek fel bon tá sán je len lét re jo go sut sze -
mé lyek: –

VI.3.5) Két sza kasz ból ál ló el já rá sok ese tén a rész vé te li sza -
kasz ered mény hir de té si idõ pont ja: –

VI.3.6) A tár gya lás le foly ta tá sá nak me ne te és az aján lat ké rõ 
ál tal elõ írt alap ve tõ sza bá lyai, az el sõ tár gya lás idõ pont ja (ki vé -
ve, ha az el já rás tár gya lás nél kü li): –

VI.3.7.1) A do ku men tá ció meg vá sár lá sa vagy át vé te le az el -
já rás ban va ló rész vé tel fel té te le?

Igen: X

Nem: –

VI.3.7.2) A do ku men tá ció ren del ke zés re bo csá tá sá val kap -
cso la tos to váb bi in for má ci ók:

A do ku men tá ció ren del ke zés re bo csá tá sá nak mód ja: a do ku -
men tá ció át ve he tõ sze mé lye sen vagy meg ha tal ma zott út ján
(írá sos, ere de ti meg ha tal ma zás fel mu ta tá sa el le né ben) elõ ze tes
te le fo non (min. az át vé tel elõtt 2 mun ka nap pal) tör tént be je len -
tést kö ve tõ en, a 2510 Do rog, Bé csi út 71. sz. alat ti Pol gár mes te -
ri Hi va tal, alag sor 3. szá mú szo bá já ban, hét fõ tõl csü tör tö kig
9.00–12.00, va la mint 13.00–15.00 órá ig, pén te ken: 9.00–12.00 
órá ig, va la mint az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá nak nap ján 10.00
órá ig, a do ku men tá ció el len ér té ké nek tel je sí té sét iga zo ló ter -
helési bi zony lat bemutatásával.

A do ku men tá ció kér he tõ pos tai úton tör té nõ meg kül dés sel a
Kbt. 54. § (4) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján. A do ku men tá ció
pos tai úton tör té nõ meg kül dé sé nek fel té te le az ellen ér ték befi -
zetésének iga zo lá sa.

VI.3.8.1) Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat ki vá lasz -
tá sá nak bí rá la ti szem pont ja ese tén az aján la tok rész szem pon tok 
sze rin ti tar tal mi ele me i nek ér té ke lé se so rán ad ha tó pont szám
al só és fel sõ ha tá ra:

A bí rá la ti rész szem pon tok ese té ben a ki oszt ha tó pont szá mok
al só és fel sõ ha tá ra rész szem pon ton ként: 1–10-ig ter jed.
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VI.3.8.2) A mód szer (mód sze rek) is mer te té se, amellyel az
aján lat ké rõ meg ad ja a VI.3.6.1) pont sze rin ti pont ha tá rok kö -
zöt ti pont szá mot:

A bí rá la ti rész szem pon tok ese té ben ad ha tó pont szá mok
mód sze ré nek meg ha tá ro zá sa: az aján la tok ér té ke lé se so rán ad -
ha tó pont szám rész szem pon ton ként 1–10, mely min den rész -
szem pont ese té ben azo nos. A leg ked ve zõbb aján la ti elem a leg -
ma ga sabb 10 pon tot kap ja, leg ke vés bé ked ve zõ elem a leg ala -
cso nyabb pon tot, az az 1 pon tot kap ja. A töb bi aján lat pont szá -
má nak meg ha tá ro zá sa pe dig a 10 és 1 pont kö zött az egye nes
ará nyo sí tás mód sze ré vel tör té nik a kö vet ke zõ kép let alapján:

P P
A A

A A
min

vizsgált legrosszabb

legjobb legrosszabb

= +
-

-
´ -(P P )max min

P: a vizs gált aján la ti elem adott szem pont ra vo nat ko zó pont -
szá ma

Pmax: a pont ská la fel sõ ha tá ra
Pmin: a pont ská la al só ha tá ra
Avizs gált: a vizs gált aján lat tar tal mi ele me.
Aleg jobb: a leg elõ nyö sebb aján lat tar tal mi ele me
Aleg rosszabb: a leg elõny te le nebb aján lat tar tal mi ele me.
Az így ka pott pont szá mo kat szo roz zuk a súly szá mok kal és

össze gez zük.
VI.3.9) A III.2.2) pont és a III.2.3) pont sze rin ti fel té te lek és

ezek elõ írt iga zo lá si mód ja a mi nõ sí tett aján lat te võk hi va ta los
jegy zé ké be tör té nõ fel vé tel fel té te lét ké pe zõ mi nõ sí té si szem -
pon tok hoz ké pest szi go rúbb(ak)-e?

Igen: X
Nem: –
VI.3.10) Meg kell je löl ni az aján lat ban
a) Az aján lat te võ ál tal a szer zõ dés tel je sí té sé hez a köz be -

szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó mér ték ben igény be
ven ni kí vánt al vál lal ko zó kat?

Igen: X
Nem: –
b) A köz be szer zés nek azt a ré szét, amellyel össze füg gés ben

az aján lat te võ har ma dik sze méllyel szer zõ dést fog köt ni, e szer -
ve zet (sze mély) meg ha tá ro zá sa nél kül?

Igen: X
Nem: –
VI.3.11) Egyéb in for má ci ók: 
1. Aján lat te võ nek nyi lat koz nia kell a Kbt. 70. § (1) be kez dé -

sé nek meg fe le lõ en a fel hí vás fel té te le i re, a szer zõ dés tel je sí té -
sé re és a kért el len szol gál ta tás össze gé re vo nat ko zó an.

2. Az aján lat nak tar tal maz nia kell a Kbt. 71. § (1) be kez dés
a)–b) pont jai és a Kbt. 71. § (3) be kez dé se sze rin ti aján lat te või
nyi lat ko za tot.

3. Fel hív juk az aján lat te võk fi gyel mét, hogy a meg ha tá ro -
zott mi ni mum kö ve tel mé nyek nél gyen gébb vál la lás az aján lat
ér vény te len sé gét von ja ma ga után. Az aján lat ké rõ 100 000 fo -
rint nál ke ve sebb és 500 000 fo rint nál ma ga sabb össze gû köt -
bért nem fo gad el, az ilyen aján la to kat a Kbt. 87. §-ban fog -
laltak alap ján ér vény te len nek mi nõ sí ti.

4. Az el já rás nyer te sé nek vissza lé pé se es tén aján lat ké rõ a
má so dik leg ked ve zõbb aján la tot te võ vel köt het szer zõ dést,
amennyi ben annak sze mé lyét az aján la tok el bí rá lá sá ról ké szí -
tett össze ge zés ben meg je löl te.

5. Aján lat te võ nek csa tol nia kell az aján la tot alá író sze mély
alá írá si cím pél dá nyá nak egy sze rû má so la tát, aki alá írá sá val el -
lát ja az aján la tot.

6. Aján lat te võ nek és a köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t meg -
ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó já nak a
mû sza ki, szak mai al kal mas sá gát iga zol nia kell a szak mai mû -
kö dé si en ge dély be mu ta tá sá val vagy tár sa sá gi szer zõ dés sel,
ala pí tó ok irat tal.

7. A köz be szer zés tár gyá ban meg ha tá ro zott mun kák mû sza -
ki le írá sa a do ku men tá ci ó ban ta lál ha tó.

8. Az aján la ti árat a be fe je zé si ha tár idõ re prog nosz ti zált áta -
lány áron, net tó Ft + áfa = össze sen bon tás ban kell meg ad ni.

9. Az aján lat te võ nek az aján lat ban meg kell je löl ni a köz be -
szer zés ér té ké nek 10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni
kí vánt al vál lal ko zó it, fi gye lem mel a Kbt. 71. § (5) bekezdé -
sében fog lal tak ra is.

10. Aján la tok be nyúj tá sá nak mód ja: az aján la to kat zárt cso -
ma go lás ban, 1 ere de ti és 3 má so la ti pél dány ban kell be nyúj ta ni, 
egy ér tel mû en meg je löl ve az „ere de ti” és a „má so lat” pél dá nyo -
kat az zal a ki té tel lel, hogy min den eset ben az ere de ti pél dány
tar tal ma az irány adó. Az ere de ti és má so la ti pél dá nyo kat egy
kö zös bo rí ték ba kell cso ma gol ni, a cso ma go lá son az aláb bi a kat
kell fel tün tet ni: „Do rog, idõ sek át me ne ti ott ho ná nak ki ala kí tá -
sa, egy sze rû köz be szer zé si el já rás – aján lat”, va la mint a „Az
aján lat té te li ha tár idõ le jár tá ig nem bont ha tó fe l” fel ira tot jól lát -
ha tó, egy ér tel mû módon.

11. Az aján la tok min den lap ját fo lya ma tos sor szá mo zás sal
és az aján lat te võ cég jegy zés re jo go sult vagy ál ta la meg ha tal -
ma zott (meg ha tal ma zás ere de ti pél dá nyát csa tol va) sze mély
kéz je gyé vel, va la mint szá mo zott tar ta lom jegy zék kel kell el lát -
ni és sé rü lés men te sen, a la po kat egy más tól el vá laszt ha tat lan
for má ban (be köt ve, le fûz ve vagy bár mely egyéb mó don) kell
le ad ni.

12. A pos tai úton fel adott aján la to kat az aján lat ké rõ ak kor
te kin ti ha tár idõn be lül be nyúj tott nak, ha annak kéz hez vé te lé re
az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá ig sor ke rült az I.4) pont ban meg -
ha tá ro zott cí men. Az aján lat, il l. az az zal kap cso la tos pos tai
kül de mé nyek el vesz té sé bõl ere dõ koc ká zat az aján lat te võt ter -
he li. A pos tán fel adott aján la ti pél dá nyo kat tar tal ma zó cso ma -
go lá son fe l kell tün tet ni: „Ik ta tó ban nem bont ha tó fe l, azon nal a 
cím zett hez to váb bí tan dó” feliratot.

13. A tel je sí tés idõ tar ta ma: a sze rõ dés kö tés idõ pont ját kö ve -
tõ nap tól az aján lat te võ ál tal vál lalt tel je sí té si ha tár idõ ig (vég -
ha tár idõ ig) ter je dõ nap tá ri na pok összes sé ge. A tel je sí té si ha tár -
idõt a Kbt. 70. § (1) be kez dés sze rin ti nyi lat ko zat nak kell tar tal -
maz nia, vég hó nap, nap meg ha tá ro zás ban.

14. Az aján la tok össze ál lí tá sá val és be nyúj tá sá val kap cso la -
tos va la mennyi költ ség az aján lat te võ ket ter he li.

15. Az aján lat te võ nek, va la mint a köz be szer zés ér té ké nek
10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko -
zó já nak az aján la tá ban be kell nyúj ta nia a cég ki vo nat egy sze rû
má so la ti pél dá nyát. Amennyi ben az aján lat te võ vagy a köz be -
szer zés ér té ké nek 10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni
kí vánt al vál lal ko zó ja nem jo go sult a köz be szer zés tár gyá ban írt 
ki vi te le zõi te vé keny ség vég zé sé re, úgy aján la ta ér vény te len.

16. Az aján lat te võ nek csa tol nia kell aján la tá ban a mun kák
el vég zé sé re vo nat ko zó té te les, be ára zott költ ség ve tést a be épí -
tés re, illetve fel hasz ná lás ra ke rü lõ anya gok meg ne ve zé sé vel.

17. Az aján lat te võ kö te les aján la tá ban pénz ügyi-mû sza ki
ütem ter vet csa tol ni, me lyet az aján la ti fel hí vás ban és a do ku -
men tá ci ó ban meg ha tá ro zott fel té te lek sze rint kell össze ál lí ta ni.
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18. Az aján lat te võ nek aján la tá ban csa tol nia kell nyi lat ko za -
tát az aján la ti fel hí vás III.1.1) pont já ban meg ha tá ro zott és a do -
ku men tá ci ó ban rész le te zett fel té te lek sze rin ti szer zõ dést biz to -
sí tó mel lék kö te le zett sé gek vál la lá sá ról.

19. Aján lat ké rõ a nyer tes aján lat te võk tõl nem kö ve te li meg
gaz da sá gi tár sa ság lét re ho zá sát, de együt tes aján lat té tel ese tén
az aján lat te võk nek egye tem le ges kö te le zett sé get és fe le lõs sé -
get kell vál lal ni uk a tel je sí té sért. Az aján lat ban meg kell jelöl -
niük, hogy kép vi se lõ ként me lyik aján lat te võ jár el, az er re vo -
nat ko zó meg ha tal ma zást ere de ti pél dány ban az aján lat hoz csa -
tolni kell.

20. Az aján lat ké rõ az aján la tot ér vény te len nek mi nõ sí ti, ha
az nem fe le l meg az aján la ti fel hí vás ban, a do ku men tá ci ó ban,
va la mint a jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott fel té te lek nek.

21. Je len köz be szer zé si el já rás ban a Kbt. 48. § (2) és (3) be -
kez dé sei is ér vé nye sül nek. Az aján lat te võ nek, va la mint a köz -
be szer zés ér té ké nek 10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be
ven ni kí vánt al vál lal ko zó já nak nyi lat koz nia kell ar ra vo nat ko -
zó an, hogy az összes szám la ve ze tõ pénz in té ze té nek iga zo lá sát
csa tol ta az aján la ti fel hí vás III.2.1.2) pont já nak el sõ fran cia be -
kez dé sé ben elõ írt iga zo lás körében.

22. Az aján lat nak tar tal maz nia kell egy vál lal ko zá si szer zõ -
dés ter ve ze tet, me lyet az aján lat te võ alá írt.

VI.4) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/05/25 (év/hó/nap)

Neumann János Digitális Könyvtár
és Multimédia Központ Kht.

egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása
(12073/2006)

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PONT(OK)
Hi va ta los név: Ne u mann Já nos Di gi tá lis Könyv tár 
és Mul ti mé dia Köz pont Kht.
Pos tai cím: Szín ház ut ca 1–3.
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1014
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: Ko vács And rás Bál int
Te le fon: 336-4080
Fax: 336-4008
E-ma il: and ras.ko vacs@na va.hu
In ter net cím(ek) (adott eset ben)
Az aján lat ké rõ ál ta lá nos cí me (URL): www.ne u mann-haz.hu
A fel hasz ná lói ol dal cí me (URL): –

TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN
SZE REZ HE TÕK BE
Azo nos a fent em lí tett kap cso lat tar tá si pont tal/pon tok kal: –
Ha at tól el té rõ, kér jük tölt se ki az A. I) mel lék le tet: X

A DO KU MEN TÁ CIÓ A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN SZE REZ -
HE TÕ BE
Azo nos a fent em lí tett kap cso lat tar tá si pont tal/pon tok kal: –
Ha at tól el té rõ, kér jük tölt se ki az A. II) mel lék le tet: X

AZ AJÁN LA TO KAT A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL BE -
NYÚJ TA NI
Azo nos a fent em lí tett kap cso lat tar tá si pont tal/pon tok kal: –
Ha at tól el té rõ, kér jük tölt se ki az A. III) mel lék le tet: X

I.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ MÁS AJÁN LAT KÉ RÕ(K) NE VÉ -
BEN FOLY TAT JA LE A KÖZ BE SZER ZÉ SI ELJÁ RÁST?
Igen: –
Nem: X

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS

II.1.1) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés
Szer ver el he lye zés és in for ma ti kai infrastruktúra-szolgál tatás.

II.1.2) A szer zõ dés tí pu sa, va la mint a tel je sí tés he lye
[Csak azt a ka te gó ri át vá lassza – épí té si be ru há zás, áru be -

szer zés vagy szol gál ta tás –, ame lyik leg in kább meg fe lel a szer -
zõ dés vagy a köz be szer zés(ei) tár gyá nak]

a) Épí té si be ru há zás: –
Ki vi te le zés: –
Ter ve zés és ki vi te le zés: –
Ki vi te le zés bár mi lyen esz köz zel, mó don, az aján lat ké rõ ál tal 

meg ha tá ro zott  kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ en: –
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –

b) Áru be szer zés: –
Adás vé tel: –
Lí zing: –
Bér let: –
Rész let vé tel: –
Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: –
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –

c) Szol gál ta tás: X
Szol gál ta tá si ka te gó ria: 07
(Az 1–27. szol gál ta tá si ka te gó ri á kat lásd a Kbt. 3. és 4. mel -

lék le té ben)
A tel je sí tés he lye: Nem ze ti Au di o vi zu á lis Ar chí vum, Bu da -

pest
NUTS-kód: HU101

II.1.3) A hir det mény a kö vet ke zõk va la me lyi ké re irá nyul
Köz be szer zés meg va ló sí tá sa: X
Di na mi kus be szer zé si rend szer (DBR) lét re ho zá sa: –
Ke ret meg ál la po dás meg kö té se: –

II.1.4) Ke ret meg ál la po dás ra vo nat ko zó in for má ci ók (adott
eset ben)

Ke ret meg ál la po dás több aján lat te võ vel: –
Ke ret meg ál la po dás egy aján lat te võ vel: –
A ter ve zett ke ret meg ál la po dás részt ve võ i nek ke ret szá ma

 vagy (adott eset ben) ma xi má lis lét szá ma 
A ke ret meg ál la po dás idõ tar ta ma: 
Idõ tar tam év(ek)ben:  vagy hó nap(ok)ban: 
A köz be szer zé sek össz ér té ke a ke ret meg ál la po dás tel jes idõ -

tar ta ma alatt (csak szá mok kal): 
A ke ret meg ál la po dás alap ján meg kö ten dõ szer zõ dé sek ér té -

ke és gya ko ri sá ga (amennyi re le het sé ges): –

II.1.5) A szer zõ dés meg ha tá ro zá sa/tár gya
Szer ver el he lye zés és in for ma ti kai inf ra struk tú ra-szol gál ta tás 

vál lal ko zá si szer zõ dés ke re té ben.
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II.1.6) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó sze det
Fõ tárgy: 
72.00.00.00-5
Ki egé szí tõ tárgy(ak): 
72.51.41.00-2
Ki egé szí tõ szó sze det (adott eset ben): –

II.1.7) Ré szek re tör té nõ aján lat té tel (a ré szek re vo nat ko zó
rész le tes in for má ci ók meg adá sá hoz a B. mel lék let bõl szük ség
sze rint több pél dány hasz nál ha tó)

Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén az aján la tok be nyújt ha tók (csak egyet je -

löl jön be):
egy rész re: –
egy vagy több rész re: –
va la mennyi rész re: –

II.2) A SZER ZÕ DÉS SZE RIN TI MENNYI SÉG VAGY AL -
KAL MA ZÁ SI KÖR

II.2.1) Tel jes mennyi ség vagy ér ték (adott eset ben, va la -
mennyi részt és op ci ót be le ért ve)

A szol gál ta tás az aláb bi (a do ku men tá ci ó ban rész le te zett) kö -
ve tel mé nyek nek fe lel jen meg:

– Szer ve rek át szál lí tá sa és el he lye zé se min. 20 m2-es ko lo -
ká ci ós cel lá ban

– Há ló za ti inf ra struk tú ra biz to sí tá sa – 100 Mbps in ter net,
200 Mbps de di kált kap cso lat

– Ká bel té vé-szol gál ta tás biz to sí tá sa min. 5 vég pon ton

II.2.2) Vé te li jog (op ció) (adott eset ben)
Igen: –
Nem: –
Igen vá lasz ese tén a vé te li jog le írá sa: –
Ha is mert, a vé te li jog op ci ók gya kor lá sá nak ter ve zett ide je:
hó nap(ok)ban:  vagy na pok ban: 
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)
Az eset le ges meg hosszab bí tá sok szá ma (ha van ilyen):

 vagy:  és  kö zött.
Ha is mert, az áru be szer zés re vagy a szol gál ta tás meg ren de -

lés re irá nyuló is mét lõ dõ jel le gû szer zõ dé sek ese té ben kér jük
fel tün tet ni a to váb bi szer zõ dé sek ter ve zett ide jét: 

hó na pok ban:  vagy na pok ban: 
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)

II.3) A SZER ZÕ DÉS IDÕ TAR TA MA VAGY A BE FE JE -
ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE
Az idõ tar tam hó nap(ok)ban:  vagy na pok ban: 
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)
vagy: kez dés 2006/07/01 (év/hó/nap)
be fe je zés 2006/12/31 (év/hó/nap)

III. SZA KASZ: JO GI, GAZ DA SÁ GI, PÉNZ ÜGYI ÉS
TECH NI KAI IN FOR MÁ CI ÓK

III.1) A SZER ZÕ DÉS RE VO NAT KO ZÓ FEL TÉ TE LEK

III.1.1) A szer zõ dést biz to sí tó mel lék kö te le zett sé gek (adott
eset ben)

Ha a szol gál ta tó nem tel je sí ti a vál lalt szol gál ta tá si szin tet, az 
aján lat ké rõt hi bás tel je sí té si köt bér il le ti meg. A köt bér mi ni má -
lis mér té ke a ha vi szol gál ta tá si díj 10%-a na pon ta.

III.1.2) Fõ fi nan szí ro zá si és fi ze té si fel té te lek és/vagy hi vat -
ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek re

Az aján lat ké rõ fi ze tést a vo nat ko zó ma gyar or szá gi tör vé -
nyek nek meg fe le lõ en ki ál lí tott sza bá lyos szám la el le né ben tel -
je sít, a szám la kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 30 nap tá ri na pon be lül

III.1.3) A kö zös aján la tot te võ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó
gaz da sá gi tár sa ság, illetve jo gi sze mély (adott eset ben)

Nem kö ve tel mény.

III.1.4) Vo nat koz nak-e a szer zõ dés tel je sí té sé re egyéb kü -
lön le ges fel té te lek? (adott eset ben)

Igen: –
Nem: X
Ha igen, a kü lön le ges fel té te lek meg ha tá ro zá sa: –

III.2) RÉSZ VÉ TE LI FEL TÉ TE LEK

III.2.1) Az aján lat te võ sze mé lyes hely ze té re vo nat ko zó ada -
tok (ki zá ró okok) (adott eset ben), ide ért ve a szak mai és cég -
nyil ván tar tá sok ba tör té nõ be jegy zés re vo nat ko zó elõ írá so kat is

Az elõ írá sok tel je sí té sé nek iga zo lá sá hoz szük sé ges ada tok és 
a meg kö ve telt iga zo lá si mód:

Ki zá ró okok:
– Az el já rás ban nem le het aján lat te võ vagy al vál lal ko zó,

aki vel szem ben a Kbt. 60. § (1) be kez dé sé nek a)–h) pont -
já ban fel so rolt ki zá ró okok va la me lyi ke fenn áll.

– Az el já rás ban nem le het aján lat te võ vagy a köz be szer zés
ér té ké nek 10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni
kí vánt al vál lal ko zó, illetve a Kbt. 61. § (1) be kez dé sé nek
d)–e) pont ja ese té ben al vál lal ko zó, aki vel szem ben a Kbt.
61. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ki zá ró okok fenn -
áll.

– Az el já rás ban nem le het aján lat te võ, vagy a köz be szer zés
ér té ké nek 10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni
kí vánt al vál lal ko zó, aki vel szem ben a Kbt. 62. § (1) be -
kez dé sé ben fel so rolt ki zá ró okok va la me lyi ke fenn áll.

– Az aján lat ké rõ a ki zá ró okok kal kap cso lat ban ki fe je zet ten 
fel hív ja a fi gyel met a Kbt. 60. § (4) be kez dé sé ben foglal -
takra.

Iga zo lá si mód:
A ki zá ró okok fenn nem ál lá sá ról az aján lat te võ nek nyi lat -

koz nia kell [Kbt. 299. § (4) be kez dés]. A ki zá ró okok iga zo lá si
mód ját il le tõ en ld. még a Köz be szer zé sek Ta ná csa 6/2004. szá -
mú mó do sí tott aján lá sát (K. É. 20. szám, 2006. feb ru ár 15.)

III.2.2) Gaz da sá gi és pénz ügyi al kal mas ság
Az al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok és a meg kö -

ve telt iga zo lá si mód: 
a) a pén zü gyi leg le zárt utol só 2 év re (2004–2005.) vo nat ko -

zó szám vi te li jog sza bá lyok sze rin ti be szá mo ló,
b) az aján lat te võ és a köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t meg -

ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó ja te kin te -
té ben va la mennyi szám la ve ze tõ pénz in té ze té tõl szár ma zó nyi -
lat ko zat [Kbt. 66. § (1) be kez dés a) pont] leg alább az aláb bi tar -
ta lom mal: szám la nyi tás idõ pont ja, sor ban ál lá sok 2005. ja -
nuár 1-je és 2006. má jus 1-je kö zött.

Az al kal mas ság mi ni mum kö ve tel mé nye(i) (adott eset ben): 
a) az aján lat te võ vagy a köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t

meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó ja
mér leg sze rin ti ered mé nye a pén zü gyi leg le zárt utol só 2 év
(2004–2005.) bár me lyi ké ben ne ga tív volt (kü lön-kü lön meg -
felelés),
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b) a szám la ve ze tõ pénz in té zet(ek) nyi lat ko za ta alap ján az
aján lat te võ vagy a köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó ja szám lá ján sor -
ban ál lás volt 2005. ja nu ár 1-je és 2006. má jus 1-je kö zött (kü -
lön-kü lön  meg fe le lés).

III.2.3) Mû sza ki, illetve szak mai al kal mas ság
Az al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok és a meg kö -

ve telt iga zo lá si mód: 
a) a 2003–2005. évek ben tel je sí tett szol gál ta tá sok is mer te -

té se a Kbt. 67. § (3) be kez dés a) pont ja és 68. § (1) be kez dé sé -
nek a)–b) pont ja sze rint,

b) a tel je sí tés be be von ni kí vánt szak em be re i nek be mu ta tá sa, 
a vég zett sé get, kép zett sé get iga zo ló ok ira tok egy sze rû má so la -
tá nak be nyúj tá sa, a szak mai gya kor la tok is mer te té se, a szak mai 
ön élet raj zok be nyúj tá sa,

c) az aján lat te võ ISO-ta nú sít vá nya egy sze rû má so la tá nak
be nyúj tá sa,

d) mû sza ki-tech ni kai fel sze relt ség le írá sa (gép ter mi te rü let
be mu ta tá sa).

Az al kal mas ság mi ni mum kö ve tel mé nye(i) (adott eset ben): 
a) az aján lat te võ ön ál ló an nem ren del ke zik a tárgy évet meg -

elõ zõ 3 év ben (2003–2005.) tel je sí tett, leg alább 3 db, egyen -
ként leg alább 12 000 000 Ft ér té kû szer ver el he lye zé si szol gál -
ta tás ra vo nat ko zó re fe ren ci á val,

b) az aján lat te võ ön ál ló an nem ren del ke zik leg alább 2 fõ in -
for ma ti kus fel sõ fo kú vég zett sé gû, leg alább 5 éves szak mai ta -
pasz ta lat tal ren del ke zõ mun ka társ sal,

c) az aján lat te võ nem ren del ke zik in fo kom mu ni ká ci ós in -
frastruktúra-szolgáltatásra vo nat ko zó ISO 9001:2000 vagy az -
zal a Kbt. 68. § (4) be kez dé se sze rint egyen ér té kû mi nõ ség biz -
to sí tá si ta nú sít vánnyal,

d) aján lat te võ nem ren del ke zik leg alább 20 m2, szer ver el he -
lye zés re al kal mas gép ter mi te rü let tel.

III.2.4) Fenn tar tott szer zõ dé sek
A szer zõ dés vé dett mû he lyek szá má ra fenn tar tott?
Igen: –
Nem: –

III.3) SZOL GÁL TA TÁS MEG REN DE LÉS RE IRÁ NYU LÓ
SZER ZÕ DÉ SEK RE VO NAT KO ZÓ KÜ LÖN LE GES FEL -
TÉ TE LEK

III.3.1) A szol gál ta tás tel je sí té se egy bi zo nyos fog lal ko zás -
hoz (kép zett ség hez) van-e köt ve?

Igen: –
Nem: X
Ha igen, a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zés re tör té nõ hi -

vat ko zás: –

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS TÍ PU SA

IV.1.1) Az el já rás tí pu sa
Tár gya lás nél kü li: X
Tár gya lá sos: –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK

IV.2.1) Bí rá la ti szem pon tok (csak a meg fe le lõt je löl je meg)
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: –
vagy:
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat az aláb bi ak sze rint: X
Az aláb bi ak ban meg adott rész szem pon tok sze rint (a rész -

szem pon to kat sú lyo zás sal kell meg ad ni): X

rész szem pon tok súly szá mok
1. szol gál ta tás ha vi dí ja (Ft) 60
2. az üzem szü net ma xi má lis ide je (óra) 25
3. GBps in ter net ha vi dí ja a szol gál ta tá si dí jon 

fe lül (Ft) 15

IV.2.2) Elekt ro ni kus ár lej tést al kal maz nak-e?
Igen: –
Nem: X
Ha igen, to váb bi in for má ci ók az elekt ro ni kus ár lej tés rõl (ha

szük sé ges)

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám (adott eset ben): –

IV.3.2) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó an ko ráb bi köz zé té -
tel re sor ke rült-e?

Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén:
Elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
Fel hasz ná lói ol da lon köz zé tett hir det mény: –
Hir det mény szá ma a K. É.-be n: –
Egyéb ko ráb bi köz zé té tel (adott eset ben): –
Hir det mény szá ma a K. É.-be n: –

IV.3.3) A do ku men tá ció be szer zé sé nek fel té te lei
Az aján lat ké rõ a do ku men tá ci ót té rí tés men te sen bo csát ja az

aján lat te võk ren del ke zé sé re. A do ku men tá ció mun ka na po kon
9.00–13.00 óra kö zött át vé te li el is mer vény el le né ben át ve he tõ
az A. mel lék let sze rin ti cí men. Az aján lat ké rõ – az aján lat te võ
írás be li meg ke re sé se ese tén – a do ku men tá ci ót a Kbt. 54. §
(4) be kez dé se sze rin ti fel té te lek kel meg kül di az aján lat te võ ál -
tal meg adott címre.

A do ku men tá ció be szer zé sé nek ha tár ide je:
Dá tum: 2006/06/12 (év/hó/nap)
Idõ pont: 10.00 óra (CET)
Kell-e fi zet ni a do ku men tá ci ó ért?
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén:
Ár (szá mok kal): –
Pénz nem: –
A fi ze tés fel té te lei és mód ja: –

IV.3.4) Az aján lat té te li ha tár idõ
Dá tum: 2006/06/12 (év/hó/nap)
Idõ pont: 10.00 óra (CET)

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aján la tok,
illetve rész vé te li je lent ke zé sek be nyújt ha tók

ES  CS   DA  DE  ET  EL  EN  FR  IT  LV
                         

LT  HU  MT  NL  PL  PT  SK  SL  FI  SV
    X                      

Egyéb: –

IV.3.6) Az aján la ti kö tött ség mi ni má lis idõ tar ta ma (tár gya -
lás nél kü li el já rás ese tén)

/ / -ig (év/hó/nap)
vagy hó na pok ban:  vagy na pok ban: 30
(az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá tól szá mít va)
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IV.3.7) Az aján la tok fel bon tá sá nak fel té te lei

Dá tum: 2006/06/12 (év/hó/nap)

Idõ pont: 10.00 óra (CET)

Hely szín: 1024 Bu da pest, Kis ró kus u. 8–12, (Nem ze ti Audio -
vizuális ar chí vum)

Az aján la tok fel bon tá sán je len lét re jo go sult sze mé lyek: a
Kbt. 80. § (2) be kez dé se sze rin ti sze mé lyek.

VI. SZA KASZ: KI EGÉ SZÍ TÕ IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A KÖZ BE SZER ZÉS IS MÉT LÕ DÕ JEL LE GÛ-E?
(adott eset ben)

Igen: –

Nem: X

Igen vá lasz ese tén a to váb bi hir det mé nyek köz zé té te lé nek
ter ve zett ide je: –

VI.2) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL ÉS/VAGY PROG RAM MAL KAP -
CSO LA TOS?

Igen: –

Nem: X

Igen vá lasz ese tén kér jük fel tün tet ni a pro jekt(ek) és/vagy
prog ram(ok) ne vét és bár mely egyéb hi vat ko zá si ala pot: –

VI.3) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK (adott eset ben)

1) A hi ány pót lás le he tõ sé ge vagy annak ki zá rá sa

A hi ány pót lás biz to sí tá sa ese tén a hi ány pót lás kö re

Az aján lat ké rõ a hi ány pót lás le he tõ sé gét nem biz to sít ja.

2) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja: 2006. jú ni us 15.,
14.00 óra

3) A tár gya lás le foly ta tá sá nak me ne te és az aján lat ké rõ ál tal
elõ írt alap ve tõ sza bá lyai, az el sõ tár gya lás idõ pont ja: –

4) Egyéb in for má ci ók:

4.1) A je len fel hí vás ban és a do ku men tá ci ó ban a Kbt. rö vi -
dí tés alatt a köz be szer zé sek rõl szóló 2003. évi CXXIX. tör vény 
ér ten dõ.

4.2) Az aján lat ké rõ a hir det ményt a Kbt. 299. § (1) be kez dés 
a) pont já ban fog lalt tör vé nyi kö te le zett ség alap ján te szi köz zé.

4.3) Az aján lat nak tar tal maz nia kell az aján lat te võ Kbt.
70. § (1) be kez dé se sze rin ti ki fe je zett nyi lat ko za tát.

4.4) Az aján lat ban meg kell je löl ni a Kbt. 71. § (1) be kez dé -
sé ben meg je lölt ada to kat és sze mé lye ket.

4.5) Az összeg zés meg kül dé sé nek ter ve zett idõ pont ja:
2006. jú ni us 14., 16.00 óra

4.6) Az ér té ke lés so rán ad ha tó pont szám min den rész szem -
pont ese tén 1–100 pont. Az ér té ke lés mód sze re: a leg ked ve -
zõbb meg aján lás kap ja a ma xi má lis pont szá mot, a töb bi meg -
aján lás eh hez ké pest kap ke ve seb bet az egy sze rû ará nyo sí tás
(egye nes, illetve for dí tott ará nyos ság) mód sze re sze rint a do ku -
men tá ci ó ban le ír tak fi gye lem be vé te lé vel. Az aján lat ké rõ tör tek 
ese tén a pont szá mo kat két ti ze des jegy re, az eset le ges in gyenes
meg aján lá so kat pe dig 1 Ft-ra ke re kí ti.

4.7) Az aján lat ké rõ ki fe je zet ten utal a Kbt. 13. § (4) be kez -
dé se sze rin ti fel té te lek fenn ál lá sá ra.

VI.4) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/05/26 (év/hó/nap)

A. MEL LÉK LET
TO VÁB BI CÍ MEK ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PON TOK

I) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ ME -
KEN ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PON TO KON SZEREZ -
HETÕK BE
Hi va ta los név: Nem ze ti Au di o vi zu á lis Ar chí vum
Pos tai cím: Kis ró kus ut ca 8–12.
Vá ros/köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1014
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: Taj ta Krisz ti na
Te le fon: 336-4080
Fax: 336-4008
E-ma il: taj ta@na va.hu
In ter net cím (URL): –

II) CÍ MEK ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PON TOK, AHON -
NAN A DO KU MEN TÁ CIÓ BE SZE REZ HE TÕ
Hi va ta los név: Nem ze ti Au di o vi zu á lis Ar chí vum
Pos tai cím: Kis ró kus ut ca 8–12.
Vá ros/köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1014
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: Taj ta Krisz ti na
Te le fon: 336-4080
Fax: 336-4008
E-ma il: taj ta@na va.hu
In ter net cím (URL): –

III) CÍ MEK ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PON TOK, AHO -
VÁ AZ AJÁN LA TO KAT KELL BE NYÚJ TA NI
Hi va ta los név: Nem ze ti Au di o vi zu á lis Ar chí vum
Pos tai cím: Kis ró kus ut ca 8–12.
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1014
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: Taj ta Krisz ti na
Te le fon: 336-4080
Fax: 336-4008
E-ma il: taj ta@na va.hu
In ter net cím (URL): –

Székesfehérvár
Megyei Jogú Város Önkormányzata

egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása
(12171/2006)

Épí té si be ru há zás: X
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: –

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PONT(OK)
Hi va ta los név: Szé kes fe hér vár Me gyei Jo gú Vá ros 
Ön kor mány za ta
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Pos tai cím: Vá ros ház tér 1–2.
Vá ros/Köz ség: Szé kes fe hér vár
Pos tai irá nyí tó szám: 8000
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: Var ga Ka ta lin köz be szer zé si re fe rens
Te le fon: 22/537-150
Fax: 22/537-260
E-ma il: var ga ka ta lin@pmhiv.sze kes fe her var.hu
In ter net cím(ek) (adott eset ben)
Az aján lat ké rõ ál ta lá nos cí me (URL): www.fe her var.hu
A fel hasz ná lói ol dal cí me (URL): –

TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN
SZE REZ HE TÕK BE

Azo nos a fent em lí tett kap cso lat tar tá si pont tal/pon tok kal: X
Ha at tól el té rõ, kér jük tölt se ki az A. I) mel lék le tet: –

A DO KU MEN TÁ CIÓ A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN SZE REZ -
HE TÕ BE

Azo nos a fent em lí tett kap cso lat tar tá si pont tal/pon tok kal: X
Ha at tól el té rõ, kér jük tölt se ki az A. II) mel lék le tet: –

AZ AJÁN LA TO KAT A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL BE -
NYÚJ TA NI

Azo nos a fent em lí tett kap cso lat tar tá si pont tal/pon tok kal: X
Ha at tól el té rõ, kér jük tölt se ki az A. III) mel lék le tet: –

I.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ MÁS AJÁN LAT KÉ RÕ(K) NE -
VÉ BEN FOLY TAT JA LE A KÖZ BE SZER ZÉ SI EL JÁ -
RÁST?

Igen: –
Nem: X

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS

II.1.1) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés
Szé kes fe hér vár, Szé che nyi u.–Csík vá ri út kör for gal mú cso -

mó pont épí té se vál lal ko zá si szer zõ dés alap ján.

II.1.2) A szer zõ dés tí pu sa, va la mint a tel je sí tés he lye
[Csak azt a ka te gó ri át vá lassza – épí té si be ru há zás, áru be -

szer zés vagy szol gál ta tás –, ame lyik leg in kább meg fe lel a szer -
zõ dés vagy a köz be szer zés(ei) tár gyá nak]

a) Épí té si be ru há zás: X
Ki vi te le zés: X
Ter ve zés és ki vi te le zés: –
Ki vi te le zés bár mi lyen esz köz zel, mó don, az aján lat ké rõ ál tal 

meg ha tá ro zott  kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ en: –
A tel je sí tés he lye: Szé kes fe hér vár, Bu dai u. 7.
NUTS-kód: HU 211

b) Áru be szer zés: –
Adás vé tel: –
Lí zing: –
Bér let: –
Rész let vé tel: –
Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: –
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –

c) Szol gál ta tás: –
Szol gál ta tá si ka te gó ria: –
(Az 1–27. szol gál ta tá si ka te gó ri á kat lásd a Kbt. 3. és 4. mel -

lék le té ben)
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –

II.1.3) A hir det mény a kö vet ke zõk va la me lyi ké re irá nyul
Köz be szer zés meg va ló sí tá sa: X
Di na mi kus be szer zé si rend szer (DBR) lét re ho zá sa: –
Ke ret meg ál la po dás meg kö té se: –

II.1.4) Ke ret meg ál la po dás ra vo nat ko zó in for má ci ók (adott
eset ben)

Ke ret meg ál la po dás több aján lat te võ vel: –
Ke ret meg ál la po dás egy aján lat te võ vel: –
A ter ve zett ke ret meg ál la po dás részt ve võ i nek ke ret szá ma

 vagy (adott eset ben) ma xi má lis lét szá ma 
A ke ret meg ál la po dás idõ tar ta ma: 
Idõ tar tam év(ek)ben:  vagy hó nap(ok)ban: 
A köz be szer zé sek össz ér té ke a ke ret meg ál la po dás tel jes idõ -

tar ta ma alatt (csak szá mok kal): –
A ke ret meg ál la po dás alap ján meg kö ten dõ szer zõ dé sek ér té -

ke és gya ko ri sá ga (amennyi re le het sé ges): –

II.1.5) A szer zõ dés meg ha tá ro zá sa/tár gya
Szé kes fe hér vár, Szé che nyi u.–Csík vá ri út kör for gal mi cso -

mó pont épí té se, vál lal ko zá si szer zõ dés alap ján.

II.1.6) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
45.45.30.00-7
To váb bi tárgy(ak): 
45.23.21.51-5
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.1.7) Ré szek re tör té nõ aján lat té tel (a ré szek re vo nat ko zó
rész le tes in for má ci ók meg adá sá hoz a B. mel lék let bõl szük ség
sze rint több pél dány hasz nál ha tó)

Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén az aján la tok be nyújt ha tók (csak egyet je -

löl jön be):
egy rész re: –
egy vagy több rész re: –
va la mennyi rész re: –

II.2) A SZER ZÕ DÉS SZE RIN TI MENNYI SÉG VAGY AL -
KAL MA ZÁ SI KÖR

II.2.1) Tel jes mennyi ség vagy ér ték (adott eset ben, va la -
mennyi részt és op ci ót be le ért ve)

A meg va ló sí tan dó mû sza ki tar ta lom fõbb mennyi sé gei:
Út épí tés és for ga lom tech ni ka:
– föld mun ka 865 m3

– asz falt bur ko lat ma rá sa 354 m2

– asz falt bur ko lat bon tá sa 1071 m3

– tér kõ bur ko lat bon tá sa 240 m2

– ki emelt sze gély bon tá sa 366 m
– asz falt szõ nye ge zés 3523 m2

– asz falt bur ko lat (szé le sí tés, par ko ló út ja, jár da) 1109 m2

– tér kõ bur ko lat (par ko ló, jár da) 1859 m2

– sze gély épí tés (ki emelt, fu tó sor-, ker ti, „K” sze gély)
1586 fm
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– zöld fe lü let 1431 m2

– KRESZ-táb lák (7 db egye di) 69 db
– tak ti lis je l (vo nal men ti, il l. ve szé lyes hely) 218 m
– tak ti lis je l (cso mó pon ti) 5 db
– fel fes tés 200 m2

Víz el ve ze tés:
– új árok, új át eresz, víz nye lõ át he lye zé se, dra in csõ
Köz mû ki vál tá sok:
– gáz ve ze ték ki vál tá sa, te le fon ve ze ték ki vál tá sa, köz vi lá gí -

tás át épí té se

II.2.2) Vé te li jog (op ció) (adott eset ben)
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén a vé te li jog le írá sa: –
Ha is mert, a vé te li jog op ci ók gya kor lá sá nak ter ve zett ide je:
hó nap(ok)ban:  vagy na pok ban: 
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)
Az eset le ges meg hosszab bí tá sok szá ma (ha van ilyen):

 vagy:  és  kö zött.
Ha is mert, az áru be szer zés re vagy a szol gál ta tás meg ren de -

lés re irá nyuló is mét lõ dõ jel le gû szer zõ dé sek ese té ben kér jük
fel tün tet ni a to váb bi szer zõ dé sek ter ve zett ide jét: 

hó na pok ban:  vagy na pok ban: 
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)

II.3) A SZER ZÕ DÉS IDÕ TAR TA MA VAGY A BE FE JE -
ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE
Az idõ tar tam hó nap(ok)ban:  vagy na pok ban: 
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)
vagy: kez dés / /  (év/hó/nap)
be fe je zés 2006/09/30 (év/hó/nap)

III. SZA KASZ: JO GI, GAZ DA SÁ GI, PÉNZ ÜGYI ÉS
TECH NI KAI IN FOR MÁ CI ÓK

III.1) A SZER ZÕ DÉS RE VO NAT KO ZÓ FEL TÉ TE LEK

III.1.1) A szer zõ dést biz to sí tó mel lék kö te le zett sé gek (adott
eset ben)

A szer zõ dés ben rög zí tet tek sze rint nap i 100 000 Ft köt bér.
Aján lat te võ  kö te les min. a rész le tes do ku men tá ció ré szét ké -

pe zõ szer zõ dés ter ve zet sze rin ti jót ál lást vál lal ni.
Aján lat ké rõ a nyer tes aján lat te võ tõl a szer zõ dés tel je sí té sé -

nek biz to sí té ka ként a ki vi te le zés tel jes idõ tar ta má ra a net tó vál -
la lá si ár 5%-ának meg fe le lõ tel je sí té si ga ran ci át, mi ni mum 5%
jót ál lá si ga ran ci át ké r biz to sí ték for má já ban a Kbt. 53. § (5) be -
kezdése sze rint.

III.1.2) Fõ fi nan szí ro zá si és fi ze té si fel té te lek és/vagy hi vat -
ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek re

Aján lat ké rõ elõ le get nem biz to sí t. A mû sza ki át adást, for ga -
lom ba he lye zést kö ve tõ en szám la csak az aján lat te võ ál tal 5 év -
re vál lalt jót ál lá si ga ran cia át adá sát kö ve tõ en nyújt ha tó be.
Szám la ki fi ze té sé re csak 2007. már ci us 1-jét kö ve tõ en van mód 
a Kbt. 305. § (1)  be kez dé se és a szer zõ dés ben fog lal tak nak
meg fe le lõ en.

III.1.3) A kö zös aján la tot te võ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó
gaz da sá gi tár sa ság, illetve jo gi sze mély (adott eset ben)

Aján lat ké rõ nem kö ve te li meg gaz da sá gi tár sa ság lét re ho zá -
sát a nyer tes kö zös rész vé tel re je lent ke zõk tõl, de együt tes aján -
lat té tel ese tén a kon zor ci u mi meg ál la po dás ban meg kell ha tá -
roz ni a ve ze tõ cé get és a kö zös rész vé tel re je lent ke zõk nek
egye tem le ges kö te le zett sé get és fe le lõs sé get kell vál lal ni uk.

III.1.4) Vo nat koz nak-e a szer zõ dés tel je sí té sé re egyéb kü -
lön le ges fel té te lek? (adott eset ben)

Igen: –
Nem: X
Ha igen, a kü lön le ges fel té te lek meg ha tá ro zá sa: –

III.2) RÉSZ VÉ TE LI FEL TÉ TE LEK

III.2.1) Az aján lat te võ sze mé lyes hely ze té re vo nat ko zó ada -
tok (ki zá ró okok) (adott eset ben), ide ért ve a szak mai és cég -
nyil ván tar tá sok ba tör té nõ be jegy zés re vo nat ko zó elõ írá so kat is

Ki zá ró okok:
– Az el já rás ban nem le het aján lat te võ és a köz be szer zés ér -

té ké nek 10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí -
vánt al vál lal ko zó az, aki vel szem ben a Kbt. 60. § (1) be -
kez dés a)–h) pont ja i ban és a (4) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott ki zá ró okok va la me lyi ke fenn áll.
– Az el já rás ban nem le het aján lat te võ és a köz be szer zés

ér té ké nek 10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni 
kí vánt al vál lal ko zó az, aki vel szem ben a Kbt. 61. §
(1) be kez dés a)–d) pont jai és a (2) be kez dés ben meg ha -
tá ro zott ki zá ró okok va la me lyi ke fenn áll.

– Az el já rás ban nem le het al vál lal ko zó, aki vel szem ben a
Kbt. 60. § (1) be kez dés a)–h) pont jai, a Kbt. 61. §
(1) be kez dés d) pont ja, va la mint a Kbt. 61. § (2) be kez -
dé sé ben fel so rolt ki zá ró okok va la me lyi ke fenn áll.

– Az el já rás ban nem le het aján lat te võ és a köz be szer zés
ér té ké nek 10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni 
kí vánt al vál lal ko zó az, aki vel szem ben a Kbt. 62. §
(1) be kez dés a)–b) pont jai sze rin ti ki zá ró okok fenn -
állnak.

A Kbt. 60. § (1) be kez dés ben fog lalt ki zá ró okok meg fe le lõ -
en al kal ma zan dók a Kbt. 66. § (2) be kez dé se, illetve a Kbt.
67. § (4) be kez dé se sze rin ti szer ve ze tek re is, ezért az aláb bi iga -
zo lá so kat az ilyen szer ve ze tek vo nat ko zá sá ban is be kell nyúj -
tani [Kbt. 60. § (4) be kez dés].

A meg kö ve telt iga zo lá si mód:
A Kbt. 229. § (4) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg fe le lõ nyi -

lat ko zat ar ról, hogy a Kbt. 60. § (1) be kez dés a)–h) pont ja i ban
és a (4) be kez dés ben a Kbt. 61. § (1) be kez dés a)–d) pont ja i ban
és a Kbt. 61. § (2) be kez dé sen fog lalt ki zá ró okok az aján lat te -
võ vel (al vál lal ko zó val) szem ben nem áll nak fenn.

III.2.2) Gaz da sá gi és pénz ügyi al kal mas ság
Az al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok és a meg kö -

ve telt iga zo lá si mód: 
Az aján lat nak tar tal maz nia kell min d az aján lat te võ re, min d a 

köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be
ven ni kí vánt al vál lal ko zó já ra vo nat ko zó an pénz ügyi és gaz da -
sá gi al kal mas sá gu kat iga zo ló aláb bi do ku men tum ere de ti vagy
má so la ti pél dá nyát:

– az elõ zõ két év 2003. és 2004. éves mér leg be szá mo ló, ki -
egé szí tõk kel (ha az aján lat te võ le te le pe dé se sze rin ti or -
szág jo ga elõ ír ja köz zé té te lét) a Kbt. 66. §  b) pont,

– va la mennyi szám la ve ze tõ pénz in té ze ti nyi lat ko za tá nak
csa to lá sa szük sé ges – a Kbt. 66. § (1) be kez dés a) pont ja
sze rint – a rész vé te li je lent ke zé si ha tár idõ höz vi szo nyí tot -
tan 60 nap nál nem ré geb bi kel te zé sû ere de ti vagy má -
solatban, az aláb bi tar ta lom mal:
– mi ó ta ve ze ti a rész vé tel re je lent ke zõ szám lá ját,
– a rész vé tel re je lent ke zõ szám lá ján a pénz for ga lom

rend sze res-e,
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– fi ze té si kö te le zett sé ge i nek rész vé tel re je lent ke zõ idõ -
ben ele get tesz-e,

– volt-e 2005. év ben rész vé tel re je lent ke zõ szám lá ján
sor ban ál lás.

Amennyi ben aján lat te võ a szer zõ dés tel je sí té sé hez szük sé -
ges, fent meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek úgy kí ván meg fe -
lel ni, hogy más szer ve zet(ek) erõ for rá sa i ra tá masz ko dik, az
iga zo lás az érin tett szer ve zet(ek) kö te le zett ség vál la lás ra vo nat -
ko zó nyi lat ko za tá nak be nyúj tá sá val tör té nik.

Az al kal mas ság mi ni mum kö ve tel mé nye(i) (adott eset ben): 
Al kal mat lan az aján lat te võ vagy a köz be szer zés ér té ké nek

10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt alvállal -
kozó, ha:

– va la mennyi szám la ve ze tõ pénz in té ze té tõl szár ma zó nyi -
lat ko zat sze rint szám lá ján a nyi lat ko zat ki adá sát meg elõ -
zõ egy év ben 2005-ben sor ban ál lás for dult elõ,

– a 2003. és 2004. évi adó zás elõt ti ered mé nye ne ga tív.

III.2.3) Mû sza ki, illetve szak mai al kal mas ság
Az al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok és a meg kö -

ve telt iga zo lá si mód: 
Az aján lat te võ vagy az igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó ja

ál tal 2004. és 2005. évek ben vég zett, re fe ren cia le vél lel iga zolt,
amely ma gá ban fog lal mn. 2 db 30 mil lió Ft-os út épí té si mun kát 
a Kbt. 68. § (2) be kez dé se sze rint:

– tel je sí tés he lye, ide je,
– vál lal ko zá si díj össze ge, eb bõl a sa ját ki vi te le zés,
– tel je sí tés az elõ írá sok nak és a szer zõ dés nek meg fe le lõ -

en tör tént-e.
– Ren del ke zik a tel je sí tés hez szük sé ges sa ját tu laj do nú,

vagy bé relt mû sza ki-tech ni kai fel sze relt ség gel leg alább
szál lí tó jár mû vek, ra ko dó-, kot ró gép, gu mi hen ger, vib ro -
hen ger, asz falt ma ró, fi ni ser.

– A tel je sí té sért és annak mi nõ sé gé ért fe le lõs, a szer zõ dés -
ben meg ne ve zett, az épí té si nap ló ba be jegy zés re jo go sult
mû sza ki ve ze tõ(k) meg ne ve zé se, be mu ta tá sa, vég zett sé -
ge, szak mai gya kor la ta, a fe le lõs mû sza ki ve ze tõi név -
jegy zék be va ló fel vé tel rõl az ér vé nyes ha tá ro zat má so la -
tá nak be csa to lá sa út épí té si szak te rü le ten [Kbt. 67. §
(2) be kezdés c), e), f) pont].

Az al kal mas ság mi ni mum kö ve tel mé nye(i) (adott eset ben): 
Al kal mat lan az aján lat te võ, ha nem ál l al kal ma zá sá ban leg -

alább egy, a fel adat el lá tás hoz szük sé ges szak irá nyú mér nö ki,
vagy üzem mér nö ki vég zett ség gel és leg alább 5 év szak mai gya -
kor lat tal ren del ke zõ szak em ber, aki a szer zõ dés tel je sí té sé ben a
mun kák irá nyí tá sá ban részt vesz, és az 51/2000. (VI II. 9.)
FVM–GM–Kö ViM együt tes ren de let ál tal elõ írt fe le lõs mû -
szaki ve ze tõi név jegy zék ben sze re pel.

Al kal mat lan az aján lat te võ vagy az igény be ven ni kí vánt al -
vál lal ko zó, ha együt te sen:

– a tárgy évet meg elõ zõ 2 év ben 2004., 2005-ben nem ren -
del ke zik a köz be szer zés tár gyá val azo nos re fe ren ci á val,
me lyek nek ér té ke min. 2 db 30 mil lió Ft-os út épí té si
 munka,

– al kal mat lan az aján lat te võ vagy a köz be szer zés ér té ké nek
10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál -
lal ko zó, ha együt te sen nem ren del kez nek út épí té si mun ka
el vég zé sé hez szük sé ges leg alább egy fõ mély épí tés ben
jár tas – a hely szí ni irá nyí tás ban te võ le ge sen részt ve võ –
szak em ber rel, aki nek leg alább 5 év szak mai gya kor la ta
van,

– al kal mat lan az aján lat te võ vagy a köz be szer zés ér té ké nek
10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál -
lal ko zó, ha együt te sen nem ren del ke zik a tel je sí tés hez
szük sé ges sa ját tu laj do nú, vagy bé relt mû sza ki-tech ni kai
fel sze relt ség gel, leg alább szál lí tó jár mû vek, ra ko dó-, kot -
ró gép, gu mi hen ger, vib ro hen ger, asz falt ma ró fi ni ser.

III.2.4) Fenn tar tott szer zõ dé sek
A szer zõ dés vé dett mû he lyek szá má ra fenn tar tott?
Igen: –
Nem: X

III.3) SZOL GÁL TA TÁS MEG REN DE LÉS RE IRÁ NYU LÓ
SZER ZÕ DÉ SEK RE VO NAT KO ZÓ KÜ LÖN LE GES FEL -
TÉ TE LEK

III.3.1) A szol gál ta tás tel je sí té se egy bi zo nyos fog lal ko zás -
hoz (kép zett ség hez) van-e köt ve?

Igen: –
Nem: –
Ha igen, a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zés re tör té nõ hi -

vat ko zás: –

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS TÍ PU SA

IV.1.1) Az el já rás tí pu sa
Tár gya lás nél kü li: X
Tár gya lá sos: –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK

IV.2.1) Bí rá la ti szem pon tok (csak a meg fe le lõt je löl je meg)
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: –
vagy:
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat az aláb bi ak sze rint: X
Az aláb bi ak ban meg adott rész szem pon tok sze rint (a rész -

szem pon to kat sú lyo zás sal kell meg ad ni): 
rész szem pon tok súly szá mok
1. aján la ti ár 4
2. jót ál lá si biz to sí ték mér té ke % (5–10%) 0,5
3. jót ál lá si biz to sí ték ide je (5–10 év) 0,3

IV.2.2) Elekt ro ni kus ár lej tést al kal maz nak-e?
Igen: –
Nem: X
Ha igen, to váb bi in for má ci ók az elekt ro ni kus ár lej tés rõl (ha

szük sé ges)

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám (adott eset ben)

IV.3.2) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó an ko ráb bi köz zé té -
tel re sor ke rült-e?

Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén:
Elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
Fel hasz ná lói ol da lon köz zé tett hir det mény: –
Hir det mény szá ma a K. É.-be n: –
Egyéb ko ráb bi köz zé té tel (adott eset ben): –
Hir det mény szá ma a K. É.-be n: –

IV.3.3) A do ku men tá ció be szer zé sé nek fel té te lei
A do ku men tá ció be szer zé sé nek ha tár ide je:
Dá tum: 2006/06/21 (év/hó/nap)
Idõ pont: 11.00 óra
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Kell-e fi zet ni a do ku men tá ci ó ért?
Igen: X
Nem: –
Igen vá lasz ese tén:
Ár (szá mok kal): 20 000 Ft + 20% áfa
Pénz nem: HUF
A fi ze tés fel té te lei és mód ja: a rész le tes do ku men tá ció árát az 

aján lat ké rõ ál tal biz to sí tott csek ken kell be fi zet ni. A csekk át -
ve he tõ sze mé lye sen mun ka na po kon 9.00–12.00 órá ig aján lat -
ké rõ szék he lyén [je len fel hí vás I.1) pont já ban meg adott sze -
mély tõl és he lyen]. A do ku men tá ció az aján lat té te li ha tár idõ le -
jár tá nak nap ján 11.00 órá ig.

IV.3.4) Az aján lat té te li ha tár idõ
Dá tum: 2006/06/21 (év/hó/nap)
Idõ pont: 11.00 óra

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aján la tok,
illetve rész vé te li je lent ke zé sek be nyújt ha tók

ES  CS   DA  DE  ET  EL  EN  FR  IT  LV
                         

LT  HU  MT  NL  PL  PT  SK  SL  FI  SV
    X                      

Egyéb: –

IV.3.6) Az aján la ti kö tött ség mi ni má lis idõ tar ta ma (tár gya -
lás nél kü li el já rás ese tén)

/ / -ig (év/hó/nap)
vagy hó na pok ban:  vagy na pok ban: 60
(az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá tól szá mít va)

IV.3.7) Az aján la tok fel bon tá sá nak fel té te lei
Dá tum: 2006/06/21 (év/hó/nap)
Idõ pont: 11.00 óra
Hely szín: Szé kes fe hér vár Me gyei Jo gú Vá ros Pol gár mes te ri

Hi va tal, Szé kes fe hér vár, Vá ros ház tér 1. 60/2 tár gya ló
Az aján la tok fel bon tá sán je len lét re jo go sult sze mé lyek: az

aján la tok fel bon tá sá nál a Kbt. 80. § (2) be kez dés ben meg ha tá -
ro zott sze mé lyek le het nek je len.

VI. SZA KASZ: KI EGÉ SZÍ TÕ IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A KÖZ BE SZER ZÉS IS MÉT LÕ DÕ JEL LE GÛ-E?
(adott eset ben)
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén a to váb bi hir det mé nyek köz zé té te lé nek

ter ve zett ide je: –

VI.2) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL ÉS/VAGY PROG RAM MAL KAP -
CSO LA TOS?
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén kér jük fel tün tet ni a pro jekt(ek) és/vagy

prog ram(ok) ne vét és bár mely egyéb hi vat ko zá si ala pot: –

VI.3) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK (adott eset ben)
1) A hi ány pót lás le he tõ sé ge vagy annak ki zá rá sa: hi ány pót -

lást aján lat ké rõ a Kbt. 83. § (2) be kez dés sze rint tel jes kö rû en
biz to sí t.

2) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja: 2006. jú li us 14.
3) Az ered mény hir de tés ter ve zett idõ pont ja: 2006. jú li us 4.,

11.00 óra.
4) Aján lat te võ nek az aján la tá ban nyi lat koz nia kell a Kbt.

70. § (1) be kez dé sé ben fog lal tak ra vo nat ko zó an.

5) Aján lat te võ nek nyi lat koz nia kell a Kbt. 71. § (1) be kez -
dés a)–b) pont ja i ra.

6) A Kbt. 59. §-a alap ján aján lat ké rõ aján la ti biz to sí té kot
nem ké r.

7) Az aján la to kat a cég jegy zés re jo go sul tak ál tal cég sze rû en 
alá ír va, egy ere de ti és ket tõ má so la ti pél dány ban, fo lya ma tos
lap szá mo zás sal, tar ta lom jegy zék kel, zárt, jel zés nél kü li ron -
cso lás men tes cso ma go lás ban „Szé che nyi ut ca–Csík vá ri út cso -
mó pont épí tés” fel irat tal el lát va kell be ad ni.

8) Je len fel hí vás ban nem sza bá lyo zott kér dé sek ben a Kbt.
elõ írá sai sze rint kell el jár ni.

9) Aján lat ké rõ a Kbt. ál tal meg ha tá ro zott fel té te lek nél szi -
go rúbb al kal mas sá gi fel té te le ket ha tá ro zott meg, ezért a mi nõ -
sí tett aján lat te võk nek is ezen fel hí vás sze rint kell iga zol ni uk al -
kal mas sá gu kat.

10) Az aján la tok bí rá la ti szem pont ja: az összes sé gé ben leg -
elõ nyö sebb aján lat, az ad ha tó pont szám va la mennyi rész szem -
pont ese té ben: 0–10.

A rész szem pon to kon be lül az ér té ke lé si pont szám ará nyo sí -
tás sal ke rül ki szá mí tás ra. A leg jobb aján lat a ma xi má lis pont -
szá mot kap ja. A kö vet ke zõ aján la tok pont szá mai a leg jobb
aján lat hoz tör té nõ ará nyo sí tás sal ke rül nek ki szá mí tás ra.

11) Az aján lat ké rõ az ered mény hir de tés kor a má so dik leg -
ked ve zõbb aján la tot te võt is meg ha tá roz za, az el já rás nyer te sé -
nek vissza lé pé se ese tén a  kö vet ke zõ leg ked ve zõbb aján la tot te -
võ vel kö t szer zõ dést.

12) Az aján la tok össze ál lí tá sá val és be nyúj tá sá val kap cso -
lat ban fel me rü lõ összes költ ség az aján lat te võt ter he li.

13) Ér vény te len az aján lat, ha aján lat te võ te vé keny sé gi kö re 
alap ján nem jo go sult a köz be szer zés tár gyá ra vo nat ko zó tevé -
kenységre.

14) Aján lat te võ nyi lat koz zon, hogy nyer tes ként a Kbt.
306. § (2) be kez dé se sze rin ti, biz to sí tó tár sa ság gal kö tött, ér vé -
nyes te vé keny sé gi fe le lõs ség biz to sí tást kö t, annak hi te les má -
so la tát a szer zõ dés kö tés kor be mu tat ja.

15) A rész le tes do ku men tá ció meg vá sár lá sa az el já rás ban
va ló rész vé tel fel té te le.

VI.4) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/05/19 (év/hó/nap)

Tiszafüred Város Önkormányzata
egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

(11209/2006)

Épí té si be ru há zás: X
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: –

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PONT(OK)
Hi va ta los név: Ti sza fü red Vá ros Ön kor mány za ta
Pos tai cím: Fõ u. 1.
Vá ros/Köz ség: Ti sza fü red
Pos tai irá nyí tó szám: 5350
Or szág: Ma gyar or szág
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Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: Pin tér Eri ka pol gár mes ter
Te le fon: 59/510-500
Fax: 59/511-285
E-ma il: pol gar mes ter@ti sza fu red.hu
In ter net cím(ek) (adott eset ben)
Az aján lat ké rõ ál ta lá nos cí me (URL): –
A fel hasz ná lói ol dal cí me (URL): –

TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN
SZE REZ HE TÕK BE
Azo nos a fent em lí tett kap cso lat tar tá si pont tal/pon tok kal: X
Ha at tól el té rõ, kér jük tölt se ki az A. I) mel lék le tet: –

A DO KU MEN TÁ CIÓ A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN SZE REZ -
HE TÕ BE
Azo nos a fent em lí tett kap cso lat tar tá si pont tal/pon tok kal: X
Ha at tól el té rõ, kér jük tölt se ki az A. II) mel lék le tet: –

AZ AJÁN LA TO KAT A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL BE -
NYÚJ TA NI
Azo nos a fent em lí tett kap cso lat tar tá si pont tal/pon tok kal: X
Ha at tól el té rõ, kér jük tölt se ki az A. III) mel lék le tet: –

I.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ MÁS AJÁN LAT KÉ RÕ(K) NE -
VÉ BEN FOLY TAT JA LE A KÖZ BE SZER ZÉ SI EL JÁ -
RÁST?
Igen: –
Nem: X

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS

II.1.1) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés
Ti sza fü red bel te rü le ti út épí té se – Bu tel la
Ti sza fü re di bel te rü le ti utak fel újí tá sa – Pe tõ fi Sán dor, Gá bor

Áron, Baj csy-Zsi linsz ky End re, Tán csics Mi hály, Pék, Hu nya -
di Já nos

II.1.2) A szer zõ dés tí pu sa, va la mint a tel je sí tés he lye
[Csak azt a ka te gó ri át vá lassza – épí té si be ru há zás, áru be -

szer zés vagy szol gál ta tás –, ame lyik leg in kább meg fe lel a szer -
zõ dés vagy a köz be szer zés(ei) tár gyá nak]

a) Épí té si be ru há zás: X
Ki vi te le zés: –
Ter ve zés és ki vi te le zés: –
Ki vi te le zés bár mi lyen esz köz zel, mó don, az aján lat ké rõ ál tal 

meg ha tá ro zott  kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ en: X
A tel je sí tés he lye: Ti sza fü red
NUTS-kód: HU32

b) Áru be szer zés: –
Adás vé tel: –
Lí zing: –
Bér let: –
Rész let vé tel: –
Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: –
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –

c) Szol gál ta tás: –
Szol gál ta tá si ka te gó ria: –
(Az 1–27. szol gál ta tá si ka te gó ri á kat lásd a Kbt. 3. és 4. mel -

lék le té ben)
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –

II.1.3) A hir det mény a kö vet ke zõk va la me lyi ké re irá nyul
Köz be szer zés meg va ló sí tá sa: X
Di na mi kus be szer zé si rend szer (DBR) lét re ho zá sa: –
Ke ret meg ál la po dás meg kö té se: –

II.1.4) Ke ret meg ál la po dás ra vo nat ko zó in for má ci ók (adott
eset ben)

Ke ret meg ál la po dás több aján lat te võ vel: –
Ke ret meg ál la po dás egy aján lat te võ vel: –
A ter ve zett ke ret meg ál la po dás részt ve võ i nek ke ret szá ma

 vagy (adott eset ben) ma xi má lis lét szá ma 
A ke ret meg ál la po dás idõ tar ta ma: 
Idõ tar tam év(ek)ben:  vagy hó nap(ok)ban: 
A köz be szer zé sek össz ér té ke a ke ret meg ál la po dás tel jes idõ -

tar ta ma alatt (csak szá mok kal): –
A ke ret meg ál la po dás alap ján meg kö ten dõ szer zõ dé sek ér té -

ke és gya ko ri sá ga (amennyi re le het sé ges): –

II.1.5) A szer zõ dés meg ha tá ro zá sa/tár gya
Ti sza fü red bel te rü le tén a Bu tel la út ki épí té se az aláb bi tech -

no ló gia alap ján:
– a meg lé võ út alap pro fi lo zá sa 0/20 je lû zú zott kõ bõl át lag

5 cm vas tag ság ban
– zú zott kõ út alap ké szí té se FZKA je lû 0/80-as zú zott kõ bõl
– AB–16 je lû asz falt ré teg be dol go zá sa 6 cm vas tag ság ban
– a bur ko lat ba és a pad ká ba esõ köz mû ak nák szint re eme -

lése
– for ga lom tech ni kai be ren de zé sek ki he lye zé se, az aláb bi

meg kö ze lí tõ ka pa ci tás sal:
– Bu tel la: 92 m3, össze sen 92 m3

Ti sza fü red bel te rü le tén a Pe tõ fi Sán dor, Gá bor Áron, Baj -
csy-Zsi linsz ky End re, Tán csics Mi hály, Pék, Hu nya di Já nos
utak fel újí tá sa az aláb bi tech no ló gia alap ján:

– a bur ko lat fel újí tást a ká tyúk, le tö re de zett bur ko lat szé lek
kéz i ja ví tá sá val, ki egé szí té sé vel kell el vé gez ni JU–12 je lû 
asz falt ke ve rék kel

– 0,5 kg/m2 bi tu men emul zi ós fel szí ni le per me te zés
– Az elõ ké szí tett fe lü let re mi ni mum 4 cm ál lan dó tö mör

vas tag sá gú és 2 cm vas tag sá gú ki egyen lí tõ AB–12 je lû
hen ger asz falt ko pó ré teg épü l

– a bur ko lat ba és a pad ká ba esõ köz mû ak nák szint re eme lé -
se az aláb bi meg kö ze lí tõ ka pa ci tás sal:

 Pe tõ fi Sán dor:
– Bur ko la ti ká tyúk ja ví tá sa 30 m2, pro fil ki egyen lí tés

125 m2, asz falt ko pó ré teg ké szí té se 208 m3

Gá bor Áron:
– Bur ko la ti ká tyúk ja ví tá sa 30 m2, pro fil ki egyen lí tés

20 m2, asz falt ko pó ré teg ké szí té se 47 m3

Baj csy-Zsi linsz ky End re:
– Bur ko la ti ká tyúk ja ví tá sa 50 m2, pro fil ki egyen lí tés

25 m2, asz falt ko pó ré teg ké szí té se 124 m3

Tán csics Mi hály:
– Bur ko la ti ká tyúk ja ví tá sa 30 m2, pro fil ki egyen lí tés

80 m2, asz falt ko pó ré teg ké szí té se 40 m3

Pék:
– Bur ko la ti ká tyúk ja ví tá sa 10 m2, pro fil ki egyen lí tés

18 m2, asz falt ko pó ré teg ké szí té se 13 m3

Hu nya di Já nos:
– Bur ko la ti ká tyúk ja ví tá sa 20 m2, út alap ké szí té se 55 m3, 

hen ge relt asz falt alap-kö tõ ré teg ké szí té se 12 m3, asz falt 
ko pó ré teg ké szí té se 49 m3
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II.1.6) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)

Fõ szó jegy zék

Fõ tárgy: 

45.23.31.20-6

To váb bi tárgy(ak): 

45.23.32.94-6

Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.1.7) Ré szek re tör té nõ aján lat té tel (a ré szek re vo nat ko zó
rész le tes in for má ci ók meg adá sá hoz a B. mel lék let bõl szük ség
sze rint több pél dány hasz nál ha tó)

Igen: –

Nem: X

Igen vá lasz ese tén az aján la tok be nyújt ha tók (csak egyet je -
löl jön be):

egy rész re: –

egy vagy több rész re: –

va la mennyi rész re: –

II.2) A SZER ZÕ DÉS SZE RIN TI MENNYI SÉG VAGY AL -
KAL MA ZÁ SI KÖR

II.2.1) Tel jes mennyi ség vagy ér ték (adott eset ben, va la -
mennyi részt és op ci ót be le ért ve)

Ti sza fü red bel te rü le tén 1 db bel te rü le ti köz út ki épí té se, va la -
mint 6 db bel te rü le ti út fel újí tá sa.

II.2.2) Vé te li jog (op ció) (adott eset ben)

Igen: –

Nem: X

Igen vá lasz ese tén a vé te li jog le írá sa: –

Ha is mert, a vé te li jog op ci ók gya kor lá sá nak ter ve zett ide je:

hó nap(ok)ban:  vagy na pok ban: 

(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)

Az eset le ges meg hosszab bí tá sok szá ma (ha van ilyen):

 vagy:  és  kö zött.

Ha is mert, az áru be szer zés re vagy a szol gál ta tás meg ren de -
lés re irá nyuló is mét lõ dõ jel le gû szer zõ dé sek ese té ben kér jük
fel tün tet ni a to váb bi szer zõ dé sek ter ve zett ide jét: 

hó na pok ban:  vagy na pok ban: 

(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)

II.3) A SZER ZÕ DÉS IDÕ TAR TA MA VAGY A BE FE JE -
ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE

Az idõ tar tam hó nap(ok)ban:  vagy na pok ban: 

(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)

vagy: kez dés 2006/06/30 (év/hó/nap)

be fe je zés 2006/10/31 (év/hó/nap)

III. SZA KASZ: JO GI, GAZ DA SÁ GI, PÉNZ ÜGYI ÉS

TECH NI KAI IN FOR MÁ CI ÓK

III.1) A SZER ZÕ DÉS RE VO NAT KO ZÓ FEL TÉ TE LEK

III.1.1) A szer zõ dést biz to sí tó mel lék kö te le zett sé gek (adott
eset ben)

Jót ál lás: 5 év;

Ké se del mi köt bér: 150 000 Ft, na pon ta;

Meg hi ú su lá si köt bér: a brut tó el len szol gál ta tás össze gé nek
10%-a;

Tel je sí té si ga ran cia: a szer zõ dés el fo ga dott vég össze gé nek
10%-a, amely az át adás-át vé te li iga zo lás ki adá sát kö ve tõ en
5%-ra csök ken.

Az aján lat ké rõ elõ ír ja [Kbt. 53. § (5) be kez dé se alap ján],
hogy a biz to sí ték az aján lat te võ ként szer zõ dõ fél vá lasz tá sa
sze rint tel je sít he tõ az elõ írt pénz összeg nek az aján lat ké rõ ként
szer zõ dõ fél bank szám lá já ra tör té nõ be fi ze tés sel, bank ga ran cia
biz to sí tá sá val, biz to sí tá si szer zõ dés alap ján ki ál lí tott – kész -
fizetõ ke zes ség vál la lást tar tal ma zó – kö te lez vénnyel.

III.1.2) Fõ fi nan szí ro zá si és fi ze té si fel té te lek és/vagy hi vat -
ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek re

A be szer zés tár gyát – a Hu nya di Já nos ut ca ki vé te lé vel – a
Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Te rü let fej lesz té si Ta nács 2006. 
évi leg hát rá nyo sabb hely ze tû kis tér sé gek fel zár kóz ta tá sá nak
tá mo ga tá sá ra ki írt pá lyá za ti for rás és az aján lat ké rõ együt te sen
fi nan szí roz za. A Hu nya di Já nos ut ca te kin te té ben a Ti sza-tó tér -
sé gi fej lesz té si ta nács „az or szá gos je len tõ sé gû te rü let fej lesz té -
si prog ra mok fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat – Ti sza-tó TFT
2006. év” pá lyá za ti for rás és az aján lat ké rõ együt tesen finan -
szírozza.

Az aján lat té tel, a szer zõ dés és a ki fi ze té sek pénz ne me: fo rint.
A ki fi ze tés fel té te lei [Kbt. 305. § (1) be kez dés utol só for du -

la ta, Ptk. 213. § (1) be kez dé se]: A fi ze ten dõ össze gek 30 nap tá ri 
na pon be lül ese dé ke sek at tól a nap tól szá mít va, hogy a szám la
és a szer zõ dés ben meg ha tá ro zott egyéb ok ira tok be fo ga dás ra
ke rül tek.

Aján lat ké rõ a szer zõ dés meg ha tá ro zott jót ál lá si kö te le zett sé -
gek biz to sí té ka ként a szol gál ta tott (át adás-át vé tel kor 5%-ra
csök ken tett) tel je sí té si ga ran ci át a vál lalt jót ál lá si idõ sza kot kö -
ve tõ fe lül vizs gá lat után sza ba dít ja fel.

III.1.3) A kö zös aján la tot te võ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó
gaz da sá gi tár sa ság, illetve jo gi sze mély (adott eset ben)

A kö zös aján lat te võk ál tal a szer zõ dés tel je sí té se ér de ké ben
gaz da sá gi tár sa ság lét re ho zá sa nem kö ve tel mény, de együt tes
aján lat té tel ese tén a ve ze tõ cé get meg kell je löl ni, és a kö zös
aján lat te võk nek együt tes és egye tem le ges fe le lõs sé get kell vál -
lal ni uk a do ku men tá ció ré szét ké pe zõ mel lék le ten.

III.1.4) Vo nat koz nak-e a szer zõ dés tel je sí té sé re egyéb kü -
lön le ges fel té te lek? (adott eset ben)

Igen: –
Nem: X
Ha igen, a kü lön le ges fel té te lek meg ha tá ro zá sa: –

III.2) RÉSZ VÉ TE LI FEL TÉ TE LEK

III.2.1) Az aján lat te võ sze mé lyes hely ze té re vo nat ko zó ada -
tok (ki zá ró okok) (adott eset ben), ide ért ve a szak mai és cég -
nyil ván tar tá sok ba tör té nõ be jegy zés re vo nat ko zó elõ írá so kat is

Az elõ írá sok tel je sí té sé nek iga zo lá sá hoz szük sé ges ada tok és 
a meg kö ve telt iga zo lá si mód:

Ki zá ró okok:
K/1. Az el já rás ban nem le het aján lat te võ, aki a Kbt. 60. §

(1) be kez dé sé nek ha tá lya alá esik, vagy aki vel szem ben a Kbt.
61. § (1) be kez dés a), b), c), d) pont ja i ban meg ha tá ro zott ki zá ró
okok fenn áll nak, vagy aki a Kbt. 61. § (2) be kez dés ha tá lya alá
esik. Az el já rás ból ki zá rás ra ke rül azon aján lat te võ, aki vel a
Kbt. 62. § (1) be kez dés a)–b) pon tok ban fel so rolt ki zá ró okok
fenn áll nak. A Kbt. 60. § (1) be kez dés g)–h) pont ja i ra vo nat ko -
zó an az aján lat te võ nek ele gen dõ nyi lat koz nia a ki zá ró okok
fenn nem ál lá sá ról.
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III.2.2) Gaz da sá gi és pénz ügyi al kal mas ság

Az al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok és a meg kö -
ve telt iga zo lá si mód: 

Az aján lat ké rõ al kal mat lan nak mi nõ sí ti az aján lat te võt, ha:

P/1. Az el múlt 12 hó nap ban az aján lat te võ, bár mely bank -
szám lá ján sor ban ál lás volt, vagy je len leg is van, és fi ze té si kö -
te le zett sé ge i nek nem tesz idõ ben ele get. (Min d a kö zös aján lat -
te võk nek, min d az aján lat te võ nek, ezen al kal mas sá gi kö ve tel -
mény nek kü lön-kü lön kell meg fe lel ni ük.)

P/2. Az aján lat te võ üze mi ered mé nye az el múlt há rom le zárt 
üz le ti év bár me lyi ké ben ne ga tív. (Min d a kö zös aján lat te võk -
nek, min d az aján lat te võ nek, ezen al kal mas sá gi kö ve tel mény -
nek kü lön-kü lön kell meg fe lel ni ük.)

P/3. Az aján lat te võ nek az el múlt há rom le zárt üz le ti év ben a
köz be szer zés tár gya sze rin ti for gal má nak együt tes ár be vé te le
nem éri el a 120 mil lió Ft-ot. (A kö zös aján lat te võk nek, az aján -
lat te võ nek, ezen al kal mas sá gi kö ve tel mény nek együt te sen kell
meg fe lel ni ük.)

Az al kal mas ság mi ni mum kö ve tel mé nye(i) (adott eset ben): 

Az aján lat te võ nek a pénz ügyi és gaz da sá gi al kal mas ság iga -
zo lá sá ra az aláb bi do ku men tu mo kat kell be csa tol nia. A P/1.,
P/2. és P/3. pont sze rin ti do ku men tu mo kat a kö zös aján lat te -
võk nek, az aján lat te võ nek kü lön-kü lön kell meg ad nia és meg -
fe lel nie a ki té te lek nek, ki vé tel a P/3. pont, ahol együt te sen kell
az annak meg fe le lõ al kal mas sá gi fel té te lek nek meg fe lel nie.

1) Az aján lat té te li ha tár idõ le jár tát meg elõ zõ 60 nap nál nem
ré geb bi nyi lat ko zat va la mennyi szám la ve ze tõ pénz in té zet tõl
leg alább az aláb bi tar ta lom mal:

– va la mennyi ál ta la ve ze tett szám la szá ma,

– mi ó ta ve ze ti a bank szám lá(ka)t,

– bank szám lá(ko)n az el múlt 12 hó nap ban volt-e sor ban ál -
lás, ha igen mi lyen idõ tar ta mú, 

– szám la tu laj do nos a fi ze té si kö te le zett sé ge i nek rend ben
ele get tesz-e,

[Kbt. 66. § (1) be kez dés a) pont]

2) A szám vi te li jog sza bá lyok sze rin ti éves be szá mo ló az el -
múlt há rom le zárt üz le ti év re vo nat ko zó an [Kbt. 66. § (1) be -
kez dés b) pont].

3) Nyi lat ko za ta az elõ zõ há rom le zárt üz le ti év for gal má ról a 
köz be szer zés tár gya sze rin ti te rü le ten tel je sí tett épí té sek te kin -
te té ben [Kbt. 66. § (1) be kez dés c) pont].

III.2.3) Mû sza ki, illetve szak mai al kal mas ság

Az al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok és a meg kö -
ve telt iga zo lá si mód: 

Az aján lat ké rõ al kal mat lan nak mi nõ sí ti az aján lat te võt, ha:

M/1. az aján lat te võ (kö zös aján lat té tel ese tén a ta gok)
együt te sen az el múlt 3 év ben nem tel je sí tet ték leg alább az aláb -
bi be fe je zett pro jek te ket, me lyek ben vál lal ko zó ként vet tek
részt, és ame lyek ben együtt az aláb bi lé te sít mé nyek sze re -
peltek:

– leg alább 3 db, net tó 30 mil lió Ft út épí té si mun ka;

M/2. az aján lat te võ (kö zös aján lat té tel ese tén a ta gok) ve ze -
tõ tiszt ség vi se lõi kö zött – akik a be ru há zás tel je sí té sé ért fe le lõ -
sek – nem sze re pel:

– leg alább 1 fõ fel sõ fo kú szak mai vég zett ség gel és 5 év
szak mai gya kor lat tal;

M/3. az aján lat te võ (kö zös aján lat té tel ese tén a ta gok ál tal
(együt te sen) fel so rolt be von ni kí vánt szak em be rek kö zött nem
sze re pel:

– leg alább 1 fõ ve ze tõ út épí tõ mér nök, aki az adott mun ka
el vég zé sé re meg fe le lõ jo go sult ság gal és leg alább 5 éves
gya kor lat tal ren del ke zik.

Az al kal mas ság mi ni mum kö ve tel mé nye(i) (adott eset ben): 
A mû sza ki, illetve szak mai al kal mas ság iga zo lá sá ra az aláb bi 

do ku men tu mo kat az aján lat te võ nek (kö zös aján lat té tel ese tén
min den tag nak) kü lön-kü lön be kell csa tol nia:

1) A je len aján la ti fel hí vás III.2.1) M/1. pont já hoz: a Kbt.
67. § (2) be kez dés a) pont ja alap ján az aján lat te võ (kö zös aján -
lat té tel ese tén min den tag) az elõ zõ 3 év, III.2.1) M/1. pont já ban 
meg ha tá ro zott út épí té si be ru há zá sa i nak is mer te té se a do ku -
men tá ció mel lék le tét ké pe zõ adat la pon, az ott meg je lölt tar -
talommal.

2) A je len aján la ti fel hí vás III.2.1) M/2. pont já hoz: a Kbt.
67. § (2) be kez dés c) pont ja alap ján aján lat te võ (kö zös aján lat -
té tel ese tén min den tag) ve ze tõ tiszt ség vi se lõ i nek meg ne ve zé -
se, vég zett sé gük illetve kép zett sé gük is mer te té se a do ku men tá -
ció mel lék le tét ké pe zõ adat la pon.

3) Je len aján la ti fel hí vás III.2.1) M/3. pont já hoz to váb bá: a
Kbt. 67. § (2) be kez dés c) pont ja alap ján aján lat te võ (kö zös
aján lat té tel ese tén min den tag) azon szak em be re i nek meg ne ve -
zé se, kép zett sé gük is mer te té se, aki ket be kí ván von ni a tel je sí -
tés be, a do ku men tá ció mel lék le tét ké pe zõ adat la pon.

III.2.4) Fenn tar tott szer zõ dé sek
A szer zõ dés vé dett mû he lyek szá má ra fenn tar tott?
Igen: –
Nem: –

III.3) SZOL GÁL TA TÁS MEG REN DE LÉS RE IRÁ NYU LÓ
SZER ZÕ DÉ SEK RE VO NAT KO ZÓ KÜ LÖN LE GES FEL -
TÉ TE LEK

III.3.1) A szol gál ta tás tel je sí té se egy bi zo nyos fog lal ko zás -
hoz (kép zett ség hez) van-e köt ve?

Igen: –
Nem: X
Ha igen, a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zés re tör té nõ hi -

vat ko zás: –

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS TÍ PU SA

IV.1.1) Az el já rás tí pu sa
Tár gya lás nél kü li: X
Tár gya lá sos: –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK

IV.2.1) Bí rá la ti szem pon tok (csak a meg fe le lõt je löl je meg)
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: X
vagy:
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat az aláb bi ak sze rint: –
Az aláb bi ak ban meg adott rész szem pon tok sze rint (a rész -

szem pon to kat sú lyo zás sal kell meg ad ni): –

IV.2.2) Elekt ro ni kus ár lej tést al kal maz nak-e?
Igen: –
Nem: X
Ha igen, to váb bi in for má ci ók az elekt ro ni kus ár lej tés rõl (ha

szük sé ges)
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IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám (adott eset ben): –

IV.3.2) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó an ko ráb bi köz zé té -
tel re sor ke rült-e?

Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén:
Elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
Fel hasz ná lói ol da lon köz zé tett hir det mény: –
Hir det mény szá ma a K. É.-be n: –
Egyéb ko ráb bi köz zé té tel (adott eset ben): –
Hir det mény szá ma a K. É.-be n: –

IV.3.3) A do ku men tá ció be szer zé sé nek fel té te lei
A do ku men tá ció be szer zé sé nek ha tár ide je:
Dá tum: 2006/06/23 (év/hó/nap)
Idõ pont: 10.00 óra he lyi idõ sze rint
Kell-e fi zet ni a do ku men tá ci ó ért?
Igen: X
Nem: –
Igen vá lasz ese tén:
Ár (szá mok kal): 80 000 Ft + áfa
Pénz nem: fo rint
A fi ze tés fel té te lei és mód ja: 
Az árat az aján lat ké rõ Ti sza fü red Vá ros Ön kor mány za tá -

nak a Ti sza fü red és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet nél ve ze tett,
70100011-11073471 szá mú szám lá já ra tör té nõ be fi ze tés sel kell 
ki egyen lí te ni.

IV.3.4) Az aján lat té te li ha tár idõ
Dá tum: 2006/06/23 (év/hó/nap)
Idõ pont: 10.00 óra he lyi idõ sze rint

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aján la tok,
illetve rész vé te li je lent ke zé sek be nyújt ha tók

ES  CS   DA  DE  ET  EL  EN  FR  IT  LV
                         

LT  HU  MT  NL  PL  PT  SK  SL  FI  SV
    X                      

Egyéb: –

IV.3.6) Az aján la ti kö tött ség mi ni má lis idõ tar ta ma (tár gya -
lás nél kü li el já rás ese tén)

2006/08/31-ig (év/hó/nap)
vagy hó na pok ban:  vagy na pok ban: 
(az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá tól szá mít va)

IV.3.7) Az aján la tok fel bon tá sá nak fel té te lei
Dá tum: 2006/06/23 (év/hó/nap)
Idõ pont: 10.00 óra he lyi idõ sze rint
Hely szín: 5350 Ti sza fü red, Fõ út 1. szám, I. eme let tanács -

terem.
Az aján la tok fel bon tá sán je len lét re jo go sult sze mé lyek: –

VI. SZA KASZ: KI EGÉ SZÍ TÕ IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A KÖZ BE SZER ZÉS IS MÉT LÕ DÕ JEL LE GÛ-E?
(adott eset ben)
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén a to váb bi hir det mé nyek köz zé té te lé nek

ter ve zett ide je: –

VI.2) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL ÉS/VAGY PROG RAM MAL KAP -
CSO LA TOS?

Igen: –

Nem: X

Igen vá lasz ese tén kér jük fel tün tet ni a pro jekt(ek) és/vagy
prog ram(ok) ne vét és bár mely egyéb hi vat ko zá si ala pot: –

VI.3) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK (adott eset ben)

1) A hi ány pót lás le he tõ sé ge vagy annak ki zá rá sa: 

Az összes aján lat te võ szá má ra azo nos fel té te lek kel, egy al -
ka lom mal le he tõ ség van a ki zá ró okok kal, az al kal mas ság gal
kap cso la tos iga zo lá sok és nyi lat ko za tok, il le tõ leg az aján la ti
fel hí vás ban vagy a do ku men tá ci ó ban az aján lat ré sze ként be -
nyúj tás ra elõ írt egyéb ira tok utó la gos csa to lá sá ra, hiányossá -
gai nak pót lá sá ra, va la mint egyéb, az aján lat tal kap cso la tos for -
mai hi á nyos sá gok pót lá sá ra. A hi ány pót lás azon ban nem ered -
mé nyezheti az aján lat el bí rá lá sá ra ke rü lõ tar tal mi ele me i nek
mó dosítását.

A hi ány pót lás biz to sí tá sa ese tén a hi ány pót lás kö re: –

2) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja: 2006. jú ni us 30.
10.00 óra (he lyi idõ sze rint)

3) A tár gya lás le foly ta tá sá nak me ne te és az aján lat ké rõ ál tal
elõ írt alap ve tõ sza bá lyai, az el sõ tár gya lás idõ pont ja: 

Az el já rás tár gya lás nél kü li.

4) A do ku men tá ció át vé te lé nek fel té te lei:

A do ku men tá ci ót, az ár át uta lá sát iga zo ló bank i bi zony lat be -
mu ta tá sá val le het sze mé lye sen át ven ni az I. pont ban meg je lölt
cí men, mun ka na po kon 8.00 és 13.00 óra kö zött, az aján lat té te li
ha tár idõ le jár tá nak nap já ig. A bi zony lat nak tar tal maz nia kell,
hogy az át uta lás jog cí me a do ku men tá ció vé te lá ra.

Ha az aján lat te võ a do ku men tá ció meg kül dé sét ké ri, az el já -
rás ra a Kbt. 54. § (4) be kez dé se az irány adó.

5) Rész aján la tok:

Az aján lat te võk aján la ta i kat a II.2.1) pont ban meg adott tel jes 
mennyi ség re szük sé ges be ad ni uk. A meg adott mû sza ki tar ta -
lom ki zá ró lag va la me lyik ré szé re, illetve több, de nem tel jes ré -
szé re vo nat ko zó aján lat a Kbt. 88. § (1) be kez dés f) pont ja alap -
ján ér vény te len.

6) Tá mo ga tás fel hasz ná lá sa:

Az aján lat ké rõ a Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Te rü let -
fej lesz té si Ta nács 2006. évi leg hát rá nyo sabb hely ze tû kis tér -
sé gek fel zár kóz ta tá sá nak tá mo ga tá sá ra irá nyuló igényt nyúj -
tott be, mely igé nyét po zi tí van bí rál ták el és LK-211039/06,
LK-211043/06, LK-231042/06, LK-231041/06, LK-231033/06,
LK-231044/06 szá mo kon tart ják nyil ván. A Hu nya di Já nos utca
te kin te té ben az aján lat ké rõ a Ti sza-tó tér sé gi fej lesz té si ta nács
„az or szá gos je len tõ sé gû te rü let fej lesz té si prog ra mok fe je ze ti
ke ze lé sû elõ irány zat – Ti sza-tó TFT 2006. év” pá lyá za ti cél ra
irá nyuló fej lesz té si igényt nyúj tott be, mely igé nyét a köz zé té -
tel idõ pont já ig még nem bí rál ta el, az O/TTFT/B/2/2006 szá -
mon be fo gad ta és tart ja nyil ván. Az aján lat ké rõ a Kbt. 48. §
(2) be kez dé se alap ján fel hív ja az aján lat te võk fi gyel mét, hogy a 
tá mo ga tás ra irá nyuló igény el nem fo ga dá sa olyan ok nak,
illetve kö rül mény nek mi nõ sül, amely meg ala poz za a Kbt. 48. §
(3) be kez dé sé ben sze rep lõ pa rag ra fu sok al kal ma zá sá nak le he -
tõ sé gét.

7) A do ku men tá ció meg vá sár lá sa:

Az el já rás ban va ló rész vé tel fel té te le.

24340 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2006. V. 31.) 62. szám



8) Ki egé szí tõ tá jé koz ta tás:

A ki egé szí tõ tá jé koz ta tás nyúj tá sá ra a Kbt. 56. § (1)–(3) be -
kez dé se i ben, va la mint a do ku men tá ci ó ban fog lal tak az irány -
adók. Kon zul tá ció meg tar tá sá ra nem ke rül sor.

9) Köz be szer zé si mû sza ki le írás:

A köz be szer zé si mû sza ki le írás és ter vek az aján la ti do ku -
men tá ci ó ban ta lál ha tók.

10) For mai kö tött ség:

Az aján lat te võ nek az aján la ti fel hí vás ban és a do ku men tá ci ó -
ban meg ha tá ro zott for mai kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ en kell
aján la tát el ké szí te nie és be nyúj ta nia. Az aján lat nak tar tal maz -
nia kell kü lö nö sen az aján lat te võ ki fe je zett nyi lat ko za tát az
aján la ti fel hí vás fel té te le i re, a szer zõ dés tel je sí té sé re és a kért
el len szol gál ta tás ra vo nat ko zó an.

11) Aján la tok be nyúj tá sa: 

Az aján la to kat írás ban és zár tan, az aján la ti fel hí vás
I.4) pont já ban meg adott cím re köz vet le nül vagy pos tai úton
kell be nyúj ta ni az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá ig. A pos tán fel -
adott aján la to kat az aján lat ké rõ csak ak kor te kin ti ha tár idõn be -
lül be nyúj tott nak, ha annak kéz hez vé te lé re az aján lat té te li ha -
tár idõ le jár tát meg elõ zõ en sor ke rül. Az aján lat, illetve az az zal
kap cso la tos pos tai kül de mé nyek el vesz té sé bõl ere dõ koc ká zat
az aján lat te võt terheli.

Az aján lat ké rõ fel hív ja az aján lat te võk fi gyel mét, hogy a
Kbt. 15. § (4) be kez dé sé ben fog lal tak ra te kin tet tel a hir det -
mény ben meg je lölt ha tár idõk a hir det mény fel adá sát kö ve tõ
na pon kez dõd nek.

12) Az el já rás nyer te se:

Az el já rás nyer te se az az aján lat te võ, aki az aján lat ké rõ ál tal
az aján la ti fel hí vás ban és a do ku men tá ci ó ban meg ha tá ro zott
fel té te le ket tel je sí ti és a leg ala cso nyabb áron tet te meg aján la -
tát. Az aján lat ké rõ az el já rás nyer te sé vel – vagy annak vissza lé -
pé se ese tén az el já rás ered mé nyé nek ki hir de té se kor a kö vet ke -
zõ leg ked ve zõbb aján la tot te võ nek mi nõ sí tett szer ve zet tel (sze -
méllyel) – kö ti meg a szer zõ dést.

13) Irány adó idõ:

A tel jes aján la ti fel hí vás ban és a do ku men tá ci ó ban, va la -
mennyi órá ban meg adott ha tár idõ ma gyar or szá gi he lyi idõ sze -
rint ér ten dõ.

14) Ár fo lya mok:

A kü lön bö zõ de vi zák fo rint ra tör té nõ át vál tá sá nál az el bí rá -
lás so rán az aján lat ké rõ az aján la ti fel hí vás fel adá sá nak nap ján
ér vé nyes Ma gyar Nem ze ti Bank ál tal meg ha tá ro zott de vi za ár -
fo lya mo kat ve szi fi gye lem be. Amennyi ben va la mely de vi zát a
Ma gyar Nem ze ti Bank nem je gyez, az adott de vi zá ra az aján lat -
te võ sa ját nem ze ti bank ja (köz pon ti bank ja) ál tal az aján la ti fel -
hí vás fel adá sá nak nap ján ér vé nyes ár fo lya mon szá mí tott euró
ellen ér ték ke rül át vál tás ra a fen ti ek szerint.

15) A je len aján la ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott al kal mas sá gi
kö ve tel mé nyek nek kü lön-kü lön, illetve együt te sen tör té nõ
meg fe le lés elõ írá sát az in do kol ja, hogy az aján lat ké rõ ál lás -
pont ja sze rint az aján la ti fel hí vás ban írt al kal mas sá gi fel té te lek -
nek va ló meg fe le lés szük sé ges a köz be szer zés tár gyát ké pe zõ
épí tés pénz ügyi és gaz da sá gi, va la mint mû sza ki és szak mai
szem pont ból meg fe le lõ szín vo na lon tör té nõ tel je sí té sé hez.
Bár mely iga zo lás hi á nya vagy annak bár mi lyen mér té kû fo gya -
té kos sá ga ki zár ja, hogy az aján lat ké rõ az aján lat te võt, alkal -
masnak mi nõ sít se a szer zõ dés tel je sí té sé re.

16) Fel hív juk az aján lat te võk fi gyel mét, hogy a mi nõ sí tett
aján lat te võk jegy zé ké nél szi go rúb ban ha tá roz ta meg aján lat ké -
rõ az al kal mas sá gi fel té te le ket.

17) Fe le lõs ség biz to sí tás a szer zõ dé ses fel té te lek sze rint, a
szer zõ dés el fo ga dott vég össze gé nek 1%-a ese ten ként, kor lát lan 
eset szám ban.

18) Amennyi ben bár mely aján lat hoz csa tolt ok irat, iga zo lás, 
nyi lat ko zat, stb. nem ma gyar nyel ven ke rült ki ál lí tás ra, úgy azt
az aján lat te võ a 24/1986. (VI. 26.) MT ren de let sze rin ti hi te les
ma gyar nyel vû for dí tás ban is kö te les be csa tol ni.

VI.4) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/05/26 (év/hó/nap)

Vas Megyei Rendõr-fõkapitányság
egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

(11285/2006)

Épí té si be ru há zás: –
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: X

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PONT(OK)
Hi va ta los név: Vas Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság
Pos tai cím: Pe tõ fi S. u. 1/C
Vá ros/Köz ség: Szom bat hely
Pos tai irá nyí tó szám: 9700
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: Hor váth Zol tán, Zsol dos Zol tán
Te le fon: 94/521-109, 94/521-158
Fax: 94/521-030
E-ma il: zol tan.hor vath@orfk.b-m.hu, 
zsol dosz@orfk.b-m.hu
In ter net cím(ek) (adott eset ben)
Az aján lat ké rõ ál ta lá nos cí me (URL): –
A fel hasz ná lói ol dal cí me (URL): –

TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN
SZE REZ HE TÕK BE
Azo nos a fent em lí tett kap cso lat tar tá si pont tal/pon tok kal: X
Ha at tól el té rõ, kér jük tölt se ki az A. I) mel lék le tet: –

A DO KU MEN TÁ CIÓ A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN SZE REZ -
HE TÕ BE
Azo nos a fent em lí tett kap cso lat tar tá si pont tal/pon tok kal: –
Ha at tól el té rõ, kér jük tölt se ki az A. II) mel lék le tet: X

AZ AJÁN LA TO KAT A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL BE -
NYÚJ TA NI
Azo nos a fent em lí tett kap cso lat tar tá si pont tal/pon tok kal: X
Ha at tól el té rõ, kér jük tölt se ki az A. III) mel lék le tet: –

I.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ MÁS AJÁN LAT KÉ RÕ(K) NE -
VÉ BEN FOLY TAT JA LE A KÖZ BE SZER ZÉ SI EL JÁ -
RÁST?
Igen: –
Nem: X
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II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS

II.1.1) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés
Szol gá la ti gép jár mû vek ja ví tá sa.

II.1.2) A szer zõ dés tí pu sa, va la mint a tel je sí tés he lye
[Csak azt a ka te gó ri át vá lassza – épí té si be ru há zás, áru be -

szer zés vagy szol gál ta tás –, ame lyik leg in kább meg fe lel a szer -
zõ dés vagy a köz be szer zés(ei) tár gyá nak]

a) Épí té si be ru há zás: –
Ki vi te le zés: –
Ter ve zés és ki vi te le zés: –
Ki vi te le zés bár mi lyen esz köz zel, mó don, az aján lat ké rõ ál tal 

meg ha tá ro zott  kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ en: –
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –

b) Áru be szer zés: –
Adás vé tel: –
Lí zing: –
Bér let: –
Rész let vé tel: –
Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: –
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –

c) Szol gál ta tás: X
Szol gál ta tá si ka te gó ria: 01
(Az 1–27. szol gál ta tá si ka te gó ri á kat lásd a Kbt. 3. és 4. mel -

lék le té ben)
A tel je sí tés he lye:
A szol gál ta tó te lep he lyén.
NUTS-kód: HU 222

II.1.3) A hir det mény a kö vet ke zõk va la me lyi ké re irá nyul
Köz be szer zés meg va ló sí tá sa: X
Di na mi kus be szer zé si rend szer (DBR) lét re ho zá sa: –
Ke ret meg ál la po dás meg kö té se: –

II.1.4) Ke ret meg ál la po dás ra vo nat ko zó in for má ci ók (adott
eset ben)

Ke ret meg ál la po dás több aján lat te võ vel: –
Ke ret meg ál la po dás egy aján lat te võ vel: –
A ter ve zett ke ret meg ál la po dás részt ve võ i nek ke ret szá ma

 vagy (adott eset ben) ma xi má lis lét szá ma 
A ke ret meg ál la po dás idõ tar ta ma: 
Idõ tar tam év(ek)ben:  vagy hó nap(ok)ban: 
A köz be szer zé sek össz ér té ke a ke ret meg ál la po dás tel jes idõ -

tar ta ma alatt (csak szá mok kal): –
A ke ret meg ál la po dás alap ján meg kö ten dõ szer zõ dé sek ér té -

ke és gya ko ri sá ga (amennyi re le het sé ges): –

II.1.5) A szer zõ dés meg ha tá ro zá sa/tár gya
VW Golf, Trans por ter, Sko da Fe li cia, Oc ta via, Su zu ki Swift, 

Vi ta ra, Jim my, Ford Es cort, Tran sit, La da Ni va, Opel Ast ra
gép jár mû vek, illetve azok fõ da rab ja i nak, ka ram bo los és egyéb
kis- és nagy ja ví tá sá ra, fel újí tá sá ra, mû sza ki és kör nye zet vé del -
mi vizs gá la tá ra tör té nõ fel ké szí té sé re ki ter je dõ szol gál ta tás,
szer zõ dés 2 év idõ tar tam ra.

II.1.6) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy:
50.10.00.00-6
To váb bi tárgy(ak):
50.11.00.00-9
50.11.10.00-6

50.11.20.00-3
50.11.21.00-4
50.11.21.10-7
50.11.21.11-4
50.11.21.20-0
50.11.22.00-5
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.1.7) Ré szek re tör té nõ aján lat té tel (a ré szek re vo nat ko zó
rész le tes in for má ci ók meg adá sá hoz a B. mel lék let bõl szük ség
sze rint több pél dány hasz nál ha tó)

Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén az aján la tok be nyújt ha tók (csak egyet je -

löl jön be):
egy rész re: –
egy vagy több rész re: –
va la mennyi rész re: –

II.2) A SZER ZÕ DÉS SZE RIN TI MENNYI SÉG VAGY AL -
KAL MA ZÁ SI KÖR

II.2.1) Tel jes mennyi ség vagy ér ték (adott eset ben, va la -
mennyi részt és op ci ót be le ért ve)

A fen ti gép jár mû tí pu sok ka ram bo los és egyéb kis- és nagy ja -
ví tá sá ra, fel újí tá sá ra, mû sza ki és kör nye zet vé del mi vizs gá la tá -
ra tör té nõ fel ké szí té se, ka rosszé ria-fé nye zés. A szer zõ dés idõ -
tartama: 2 év.

II.2.2) Vé te li jog (op ció) (adott eset ben)
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén a vé te li jog le írá sa: –
Ha is mert, a vé te li jog op ci ók gya kor lá sá nak ter ve zett ide je:
hó nap(ok)ban:  vagy na pok ban: 
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)
Az eset le ges meg hosszab bí tá sok szá ma (ha van ilyen):

 vagy:  és  kö zött.
Ha is mert, az áru be szer zés re vagy a szol gál ta tás meg ren de -

lés re irá nyuló is mét lõ dõ jel le gû szer zõ dé sek ese té ben kér jük
fel tün tet ni a to váb bi szer zõ dé sek ter ve zett ide jét: 

hó na pok ban:  vagy na pok ban: 
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)

II.3) A SZER ZÕ DÉS IDÕ TAR TA MA VAGY A BE FE JE -
ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE
Az idõ tar tam hó nap(ok)ban: 24 vagy na pok ban: 
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)
vagy: kez dés / /  (év/hó/nap)
be fe je zés / /  (év/hó/nap)

III. SZA KASZ: JO GI, GAZ DA SÁ GI, PÉNZ ÜGYI ÉS
TECH NI KAI IN FOR MÁ CI ÓK

III.1) A SZER ZÕ DÉS RE VO NAT KO ZÓ FEL TÉ TE LEK

III.1.1) A szer zõ dést biz to sí tó mel lék kö te le zett sé gek (adott
eset ben)

III.1.2) Fõ fi nan szí ro zá si és fi ze té si fel té te lek és/vagy hi vat -
ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek re

Az ára kat fo rint ban, áfá val együtt kér jük meg ad ni. Fi ze tés
30 na pos bank i át uta lás sal, rész le tes szám la ké szí tés alap ján.

III.1.3) A kö zös aján la tot te võ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó
gaz da sá gi tár sa ság, illetve jo gi sze mély (adott eset ben): –
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III.1.4) Vo nat koz nak-e a szer zõ dés tel je sí té sé re egyéb kü -
lön le ges fel té te lek? (adott eset ben)

Igen: –
Nem: X
Ha igen, a kü lön le ges fel té te lek meg ha tá ro zá sa: –

III.2) RÉSZ VÉ TE LI FEL TÉ TE LEK

III.2.1) Az aján lat te võ sze mé lyes hely ze té re vo nat ko zó ada -
tok (ki zá ró okok) (adott eset ben), ide ért ve a szak mai és cég -
nyil ván tar tá sok ba tör té nõ be jegy zés re vo nat ko zó elõ írá so kat is

Az elõ írá sok tel je sí té sé nek iga zo lá sá hoz szük sé ges ada tok és 
a meg kö ve telt iga zo lá si mód:

Ki zá ró okok: az el já rás ban nem le het aján lat te võ vagy annak
a köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény -
be ven ni kí vánt al vál lal ko zó ja, aki vel szem ben a Kbt. 60. § (1),
(4) be kez dés ben és a Kbt. 61. § (1) be kez dés a)–e) pont ja i ban,
va la mint a Kbt. 62. § (1) be kez dé sé ben fog lalt ki zá ró okok
fenn áll nak.

Jo gi ki zá ró okok iga zo lá si mód ja: aján lat te võ nek és a köz be -
szer zés ér té ké nek 10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni
kí vánt al vál lal ko zó já nak a Kbt. 299. § (4) be kez dés sze rint kell
nyi lat koz nia, hogy nem tar to zik a Kbt. 60. § (1) be kez dés a)–h), 
a Kbt. 61. § (1) be kez dés a)–e), va la mint a Kbt. 62. § (1) be -
kezdésében fog lalt ki zá ró okok alá.

Aján lat te võ nek nyi lat koz nia kell, hogy a szer zõ dés tel je sí té -
sé hez nem vesz igény be a Kbt. 60. § (1) be kez dé sé ben és a Kbt.
61. § (1) be kez dés a)–e) pont já ban meg ha tá ro zott ki zá ró okok
ha tá lya alá esõ al vál lal ko zót.

III.2.2) Gaz da sá gi és pénz ügyi al kal mas ság
Az al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok és a meg kö -

ve telt iga zo lá si mód:
Az aján lat te võ nek, il le tõ leg a köz be szer zés ér té ké nek

10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko -
zó nak az aján lat té tel hez csa tol nia kell va la mennyi szám la ve ze -
tõ pénz in té ze té tõl szár ma zó 60 nap nál nem ré geb bi nyilat -
kozatot, leg alább az aláb bi tar ta lom mal:

– az aján lat té tel be nyúj tá sát meg elõ zõ há rom év ben volt-e a
szám lán 30 nap idõ tar ta mot meg ha la dó sor ban ál lás.

– Az aján lat te võ nek, il le tõ leg a köz be szer zés ér té ké nek
10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál -
lal ko zó ál tal be nyúj tott 2003., 2004. évi, a szám vi te li jog -
sza bá lyok nak meg fe le lõ mér le gé nek és ered mény ki mu ta -
tá sá nak be nyúj tá sa má so lat for má já ban.

Az al kal mas ság mi ni mum kö ve tel mé nye(i) (adott eset ben):
Az el já rás ban nem le het aján lat te võ, aki nek illetve a köz be -

szer zés ér té ké nek 10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni
kí vánt al vál lal ko zó já nak – a szám la ve ze tõ pénz in té zet(ei)tõl
szár ma zó nyi lat ko zat(ok) sze rint – szám lá ján az aján lat té te li
ha tár idõt meg elõ zõ há rom év ben 30 na pot meg ha la dó, sor ban
ál ló té te le volt az azon na li in kasszót be nyújt ha tó szer vek fe lé.

Al kal mat lan az aján lat te võ, ha õ vagy a köz be szer zés érté -
kének 10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al -
vál lal ko zó já nak gaz dál ko dá sa 2003., 2004. év bár me lyi ké ben
vesz teséges volt.

III.2.3) Mû sza ki, illetve szak mai al kal mas ság
Az al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok és a meg kö -

ve telt iga zo lá si mód:
Az aján lat te võ nek, illetve a köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t

meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó já nak
nyi lat koz nia kell, hogy ren del ke zik a kü lön jog sza bály ban elõ -
írt kép zett ség gel.

Az aján lat te võ nek, illetve a köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t
meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó já nak
az aján lat té tel hez csa tol nia kell az elõ zõ 3 év leg je len tõ sebb
szol gál ta tá sa i nak is mer te té sét, re fe ren ci á it.

Az al kal mas ság mi ni mum kö ve tel mé nye(i) (adott eset ben):
1/1990. (IX. 29) KHVM ren de let 1. mel lék le te sze rin ti au tó -

sze re lõi vég zett ség.
Az el já rás ban nem le het aján lat te võ, aki, vagy aki nek a köz -

be szer zés ér té ké nek 10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be
ven ni kí vánt al vál lal ko zó ja nem ren del ke zik 2003., 2004.,
2005. év ben leg alább 10 db gép jár mû ja ví tá si re fe ren ci á val.

III.2.4) Fenn tar tott szer zõ dé sek
A szer zõ dés vé dett mû he lyek szá má ra fenn tar tott?
Igen: –
Nem: –

III.3) SZOL GÁL TA TÁS MEG REN DE LÉS RE IRÁ NYU LÓ
SZER ZÕ DÉ SEK RE VO NAT KO ZÓ KÜ LÖN LE GES FEL -
TÉ TE LEK

III.3.1) A szol gál ta tás tel je sí té se egy bi zo nyos fog lal ko zás -
hoz (kép zett ség hez) van-e köt ve?

Igen: X
Nem: –
Ha igen, a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zés re tör té nõ hi -

vat ko zás:
1/1990. (IX. 29) KHVM ren de let 1. mel lék le te sze rint.

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS TÍ PU SA

IV.1.1) Az el já rás tí pu sa
Tár gya lás nél kü li: X
Tár gya lá sos: –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK

IV.2.1) Bí rá la ti szem pon tok (csak a meg fe le lõt je löl je meg)
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: –
vagy:
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat az aláb bi ak sze rint: X
Az aláb bi ak ban meg adott rész szem pon tok sze rint (a rész -

szem pon to kat sú lyo zás sal kell meg ad ni): X
rész szem pon tok súly szá mok
1. kis- és nagy ja ví tás óra dí ja 5
2. ka rosszé ria ja ví tás óra dí ja 2
3. fé nye zés óra dí ja 2
4. so ron kí vü li ség biz to sí tá sa 1

IV.2.2) Elekt ro ni kus ár lej tést al kal maz nak-e?
Igen: –
Nem: X
Ha igen, to váb bi in for má ci ók az elekt ro ni kus ár lej tés rõl (ha

szük sé ges)

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám (adott eset ben)

522/3120/4

IV.3.2) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó an ko ráb bi köz zé té -
tel re sor ke rült-e?

Igen: –
Nem: X
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Igen vá lasz ese tén:
Elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
Fel hasz ná lói ol da lon köz zé tett hir det mény: –
Hir det mény szá ma a K. É.-be n: –
Egyéb ko ráb bi köz zé té tel (adott eset ben): –
Hir det mény szá ma a K. É.-be n: –

IV.3.3) A do ku men tá ció be szer zé sé nek fel té te lei
A do ku men tá ció be szer zé sé nek ha tár ide je:
Dá tum: / /  (év/hó/nap)
Idõ pont: 
Kell-e fi zet ni a do ku men tá ci ó ért?
Igen: –
Nem: –
Igen vá lasz ese tén:
Ár (szá mok kal): –
Pénz nem: –
A fi ze tés fel té te lei és mód ja: –

IV.3.4) Az aján lat té te li ha tár idõ
Dá tum: 2006/07/10 (év/hó/nap)
Idõ pont: 16.00 óra

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aján la tok,
illetve rész vé te li je lent ke zé sek be nyújt ha tók

ES  CS   DA  DE  ET  EL  EN  FR  IT  LV
                         

LT  HU  MT  NL  PL  PT  SK  SL  FI  SV
    X                      

Egyéb: –

IV.3.6) Az aján la ti kö tött ség mi ni má lis idõ tar ta ma (tár gya -
lás nél kü li el já rás ese tén)

2006/07/21-ig (év/hó/nap)
vagy hó na pok ban:  vagy na pok ban: 
(az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá tól szá mít va)

IV.3.7) Az aján la tok fel bon tá sá nak fel té te lei
Dá tum: 2006/07/11 (év/hó/nap)
Idõ pont: 10.00 óra
Hely szín: Vas Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság, Mû sza ki és

Üze mel te té si Osz tály, Szom bat hely, De ák F. u. 75.
Az aján la tok fel bon tá sán je len lét re jo go sult sze mé lyek: az

aján la tok fel bon tá sá nál a Kbt. 80. § (2) be kez dé sé ben ne ve sí tett 
sze mé lyek le het nek je len.

VI. SZA KASZ: KI EGÉ SZÍ TÕ IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A KÖZ BE SZER ZÉS IS MÉT LÕ DÕ JEL LE GÛ-E?
(adott eset ben)
Igen: X
Nem: –
Igen vá lasz ese tén a to váb bi hir det mé nyek köz zé té te lé nek

ter ve zett ide je: 
2008. má jus.

VI.2) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL ÉS/VAGY PROG RAM MAL KAP -
CSO LA TOS?
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén kér jük fel tün tet ni a pro jekt(ek) és/vagy

prog ram(ok) ne vét és bár mely egyéb hi vat ko zá si ala pot: –

VI.3) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK (adott eset ben)
1. A hi ány pót lás le he tõ sé ge vagy annak ki zá rá sa: ajánlat -

kérõ az el já rás so rán hi ány pót lá si le he tõ sé get biz to sí t.
A hi ány pót lás biz to sí tá sa ese tén a hi ány pót lás kö re: a hi ány -

pót lás tel jes kö rû.

2. Az ered mény hir de tés idõ pont ja: 2006. jú li us 17., 14.00
óra.

3. A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja: 2006. jú li us 26.

4. Az aján la tot cég sze rû en alá ír va, fo lya ma tos lap szá mo zás -
sal el lát va, nem bont ha tó kö tés ben, 1 ere de ti és 2 má so la ti pél -
dány ban, zárt, sér tet len ket tõs cso ma go lás ban kell be nyúj ta ni,
meg je löl ve az ere de ti és a má so la ti pél dá nyo kat. Az ere de ti és a
má so la ti pél dá nyok nak min den ben meg kell egyez nie!

5. A bel sõ cso ma go lá son fe l kell tün tet ni az aján lat te võ ne -
vét és pon tos cí mét. A kül sõ cso ma go lá son cím zé sen kí vül ki -
zá ró lag a kö vet ke zõ fel irat sze re pel het: „Aján lat gép jár mû vek
ja ví tá sá ra. Nem fel bont ha tó 2006. jú li us 11-ig.”

A pénz ügyi aján la tot az egyes té te lek rész le te zé sé vel kell be -
nyúj ta ni.

6. Az aján la tok ér té ke lé se az aláb bi mó don tör té nik:

Az aján lat te võk ál tal adott aján la to kat az ér té ke lé si szem -
pon tok sze rint pon toz zuk: az egyes rész szem pon tok ra ad ha tó
pont szám 1-tõl 10-ig ter jed het, a pon to kat az ár aján la tok ban
meg adott vál la lá sok kal ará nyo san ad juk úgy, hogy a leg ked ve -
zõbb pa ra mé ter kap ja a ma xi má lis 10 pon tot, a töb bit eh hez ará -
nyo sít juk. Az al szem pon tok ra adott pont szá mo kat a súly szám -
mal össze szo roz zuk és össze ad juk. A pá lyá za tot az az aján lat te -
võ nye ri, ame lyik össz pont szá ma a leg na gyobb ér té ket éri el. 

A fen ti ek alap ján az el ér he tõ ma xi má lis pont szám:

5 × 10+2 × 10+2 × 10+1 × 10=100 pont.

Az óra dí jak pon to zá sa az aláb bi ak sze rint tör té nik:

A be ér ke zõ aján la tok kö zül a leg ki sebb össze gû 10 pon tot
kap. Az en nél na gyobb össze gû aján la tok ese tén a pont szám =
10 × (a leg ki sebb aján lat)/(az adott aján lat) ti zed re ke re kít ve.
Az aján la ti ár nak ma gá ban kell fog lal nia az áfát.

So ron kí vü li ség vál la lá sa ese tén a pont szám 10 pont.

7. Aján lat ké rõ fel hív ja az aján lat te võk fi gyel mét, hogy a
pénz ügyi és gaz da sá gi, va la mint mû sza ki és szak mai al kal mas -
sá gá nak fel té te le it és iga zo lá sát a mi nõ sí tett aján lat te võk jegy -
zé ké hez ké pest szi go rúb ban ha tá roz ta meg.

8. Az aján lat ké rõ fenn tart ja azt a jo got, hogy a nyer tes aján -
lat te võ vissza lé pé se ese tén a kö vet ke zõ leg ked ve zõbb aján lat -
te võ vel kös sön szer zõ dést.

9. Az aján lat nak tar tal maz nia kell a rész vé tel re je lent ke zõ,
illetve a köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t meg ha la dó mér ték ben
igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó já nak az aláb bi ira ta it:

– 60 nap nál nem ré geb bi cég ki vo nat ere de ti vagy köz jegy zõ 
ál tal hi te le sí tett má so la ta.

– A je lent ke zést, illetve az ab ban sze rep lõ ira to kat, ré szük -
rõl alá író cég jegy zés re jo go sult sze mély(ek) ér vé nyes alá -
írá si cím pél dá nya(i) má so la tát.

10. Meg kell je löl ni az aján lat ban:

a) az aján lat te võ ál tal a szer zõ dés tel je sí té sé hez a köz be -
szer zés ér té ké nek 10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni
kí vánt al vál lal ko zó kat,

b) a köz be szer zés nek azt a ré szét, mellyel össze füg gés ben
az aján lat te võ har ma dik sze méllyel szer zõ dést fog köt ni, e szer -
ve zet (sze mély) meg ha tá ro zá sa nél kül.

11. Az aján lat te võ nek aján la tá ban nyi lat koz nia kell a Kbt.
70. § (1) be kez dé se sze rint.

VI.4) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA

2006/05/24 (év/hó/nap)
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VÁTI Regionális Fejlesztési
és Urbanisztikai Kht.

egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása
(11908/2006)

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PONT(OK)
Hi va ta los név: VÁ TI Re gi o ná lis Fej lesz té si
és Ur ba nisz ti kai Kht.
Pos tai cím: Gel lért hegy u. 30–32.
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1016
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: Jo gi és Igaz ga tá si Iro da – Be szer zé si Cso port
Te le fon: 224-3293
Fax: 224-3291
E-ma il: eba logh@va ti.hu
In ter net cím(ek) (adott eset ben)
Az aján lat ké rõ ál ta lá nos cí me (URL): –
A fel hasz ná lói ol dal cí me (URL): –

TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN
SZE REZ HE TÕK BE
Azo nos a fent em lí tett kap cso lat tar tá si pont tal/pon tok kal: X
Ha at tól el té rõ, kér jük tölt se ki az A. I) mel lék le tet: –

A DO KU MEN TÁ CIÓ A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN SZE REZ -
HE TÕ BE
Azo nos a fent em lí tett kap cso lat tar tá si pont tal/pon tok kal: –
Ha at tól el té rõ, kér jük tölt se ki az A. II) mel lék le tet: X

AZ AJÁN LA TO KAT A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL BE -
NYÚJ TA NI
Azo nos a fent em lí tett kap cso lat tar tá si pont tal/pon tok kal: –
Ha at tól el té rõ, kér jük tölt se ki az A. III) mel lék le tet: X

I.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ MÁS AJÁN LAT KÉ RÕ(K) NE VÉ -
BEN FOLY TAT JA LE A KÖZ BE SZER ZÉ SI EL JÁ RÁST?
Igen: –
Nem: X

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS

II.1.1) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés
Vál lal ko zá si szer zõ dés

II.1.2) A szer zõ dés tí pu sa, va la mint a tel je sí tés he lye
[Csak azt a ka te gó ri át vá lassza – épí té si be ru há zás, áru be -

szer zés vagy szol gál ta tás –, ame lyik leg in kább meg fe lel a szer -
zõ dés vagy a köz be szer zés(ei) tár gyá nak]

a) Épí té si be ru há zás: –
Ki vi te le zés: –
Ter ve zés és ki vi te le zés: –
Ki vi te le zés bár mi lyen esz köz zel, mó don, az aján lat ké rõ ál tal 

meg ha tá ro zott  kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ en: –
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –

b) Áru be szer zés: –
Adás vé tel: –
Lí zing: –
Bér let: –
Rész let vé tel: –

Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: –
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –

c) Szol gál ta tás: X
Szol gál ta tá si ka te gó ria: 11
(Az 1–27. szol gál ta tá si ka te gó ri á kat lásd a Kbt. 3. és 4. mel -

lék le té ben)
A tel je sí tés he lye: Ma gyar or szág összes ha tár men ti ré gi ó ja,

illetve Bu da pest
NUTS-kód: HU2, HU3, HU101

II.1.3) A hir det mény a kö vet ke zõk va la me lyi ké re irá nyul
Köz be szer zés meg va ló sí tá sa: X
Di na mi kus be szer zé si rend szer (DBR) lét re ho zá sa: –
Ke ret meg ál la po dás meg kö té se: –

II.1.4) Ke ret meg ál la po dás ra vo nat ko zó in for má ci ók (adott
eset ben)

Ke ret meg ál la po dás több aján lat te võ vel: –
Ke ret meg ál la po dás egy aján lat te võ vel: –
A ter ve zett ke ret meg ál la po dás részt ve võ i nek ke ret szá ma

 vagy (adott eset ben) ma xi má lis lét szá ma 
A ke ret meg ál la po dás idõ tar ta ma: 
Idõ tar tam év(ek)ben:  vagy hó nap(ok)ban: 
A köz be szer zé sek össz ér té ke a ke ret meg ál la po dás tel jes idõ -

tar ta ma alatt (csak szá mok kal): –
A ke ret meg ál la po dás alap ján meg kö ten dõ szer zõ dé sek ér té -

ke és gya ko ri sá ga (amennyi re le het sé ges): –

II.1.5) A szer zõ dés meg ha tá ro zá sa/tár gya
A 2003. évi PHA RE-prog ra mok le zá rá sá hoz kap cso ló dó el -

len õr zé si te vé keny sé gek:
– a ked vez mé nye zet tek ál tal a pro jek tek meg va ló sí tá sa so -

rán meg kö tött vál lal ko zá si szer zõ dé sek fe lül vizs gá la ta a
köz be szer zé si tör vénnyel va ló össz hang szem pont já ból,

– a ked vez mé nye zet tek ál tal a pro jek tek ke re té ben meg -
valósított be ru há zá si prog ram zá rás elõt ti mû sza ki el len õr -
zé se, va la mint a pro jekt ele mek el szá mol ha tó sá gá nak, il -
le tõ leg a költ sé gek jo go sult sá gá nak meg íté lé se.

II.1.6) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó sze det
Fõ tárgy: 
74.14.21.10-0
Ki egé szí tõ tárgy(ak): 
74.27.61.00-5
Ki egé szí tõ szó sze det (adott eset ben): –

II.1.7) Ré szek re tör té nõ aján lat té tel (a ré szek re vo nat ko zó
rész le tes in for má ci ók meg adá sá hoz a B. mel lék let bõl szük ség
sze rint több pél dány hasz nál ha tó)

Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén az aján la tok be nyújt ha tók (csak egyet je -

löl jön be):
egy rész re: –
egy vagy több rész re: –
va la mennyi rész re: –

II.2) A SZER ZÕ DÉS SZE RIN TI MENNYI SÉG VAGY AL -
KAL MA ZÁ SI KÖR

II.2.1) Tel jes mennyi ség vagy ér ték (adott eset ben, va la -
mennyi részt és op ci ót be le ért ve)

Kb. 210 db – a 2003. évi PHA RE CBC és Kül sõ Ha tá rok
Men ti Kez de mé nye zés prog ra mok ke re té ben meg va ló su ló –
pro jekt el len õr zé se.
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II.2.2) Vé te li jog (op ció) (adott eset ben)
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén a vé te li jog le írá sa: –
Ha is mert, a vé te li jog op ci ók gya kor lá sá nak ter ve zett ide je:
hó nap(ok)ban:  vagy na pok ban: 
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)
Az eset le ges meg hosszab bí tá sok szá ma (ha van ilyen):

 vagy:  és  kö zött.
Ha is mert, az áru be szer zés re vagy a szol gál ta tás meg ren de -

lés re irá nyuló is mét lõ dõ jel le gû szer zõ dé sek ese té ben kér jük
fel tün tet ni a to váb bi szer zõ dé sek ter ve zett ide jét: 

hó na pok ban:  vagy na pok ban: 
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)

II.3) A SZER ZÕ DÉS IDÕ TAR TA MA VAGY A BE FE JE -
ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE
Az idõ tar tam hó nap(ok)ban:  vagy na pok ban: 
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)
vagy: kez dés / /  (év/hó/nap)
be fe je zés 2006/12/31 (év/hó/nap)

III. SZA KASZ: JO GI, GAZ DA SÁ GI, PÉNZ ÜGYI ÉS
TECH NI KAI IN FOR MÁ CI ÓK

III.1) A SZER ZÕ DÉS RE VO NAT KO ZÓ FEL TÉ TE LEK

III.1.1) A szer zõ dést biz to sí tó mel lék kö te le zett sé gek (adott
eset ben)

Aján lat ké rõ ké se del mi köt bér vál la lá sát ír ja elõ a szer zõ dés -
ben.

III.1.2) Fõ fi nan szí ro zá si és fi ze té si fel té te lek és/vagy hi vat -
ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek re

Elõ leg fi ze té sé re nincs le he tõ ség. Az aján lat ké rõ az el len -
szol gál ta tást ha von ta, iga zolt tel je sí tés és szám la kéz hez vé te lét
kö ve tõ en, 30 na pon be lül, át uta lás sal, a kincs tá ri rend nek meg -
felelõen tel je sí ti.

III.1.3) A kö zös aján la tot te võ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó
gaz da sá gi tár sa ság, illetve jo gi sze mély (adott eset ben)

III.1.4) Vo nat koz nak-e a szer zõ dés tel je sí té sé re egyéb kü -
lön le ges fel té te lek? (adott eset ben)

Igen: –
Nem: X
Ha igen, a kü lön le ges fel té te lek meg ha tá ro zá sa: –

III.2) RÉSZ VÉ TE LI FEL TÉ TE LEK

III.2.1) Az aján lat te võ sze mé lyes hely ze té re vo nat ko zó ada -
tok (ki zá ró okok) (adott eset ben), ide ért ve a szak mai és cég -
nyil ván tar tá sok ba tör té nõ be jegy zés re vo nat ko zó elõ írá so kat is

Az elõ írá sok tel je sí té sé nek iga zo lá sá hoz szük sé ges ada tok és 
a meg kö ve telt iga zo lá si mód:

Nem le het aján lat te võ és al vál lal ko zó, aki vel szem ben a Kbt.
60. § (1) be kez dés a)–h) pont ja i ban, il le tõ leg a Kbt. 61. §
(1) be kez dés d)–e) pont já ban meg ha tá ro zott ki zá ró okok fenn -
áll nak. To váb bá nem le het aján lat te võ és a köz be szer zés ér té ké -
nek 10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál -
lal ko zó, aki vel szem ben a Kbt. 61. § (1) be kez dés a)–c) pont ja i -
ban, illetve a Kbt. 62. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ki zá ró
okok fenn áll nak.

Nem le het aján lat te võ a Kbt. 60. § (4) be kez dé sé ben meg ha -
tá ro zott szer ve zet, aki vel szem ben a Kbt. 60. § (1) be kez dés
a)–h) pont ja i ban meg ha tá ro zott ki zá ró okok fenn áll nak.

Meg kö ve telt iga zo lá si mód:
A ki zá ró okok fenn nem ál lá sát az aján lat te võ nek és a 10%

fe let ti al vál lal ko zó nak cég sze rû nyi lat ko zat tal kell iga zol nia.
Az aján lat hoz mel lé kel ni kell az aján lat te võ nek és a köz be -

szer zés ér té ké nek 10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni
kí vánt al vál lal ko zó nak a hir det mény köz zé té te lét meg elõ zõ
60 nap nál nem ré geb bi cég ki vo na tát, és az aján lat te võ alá írá si
cím pél dá nyát is, va la mint, ha az aján la tot nem a cég ki vo nat ban
sze rep lõ sze mély(ek) ír ta alá, egy meg ha tal ma zást a kép vi se le -
ti, il le tõ leg kö te le zett ség vál la lá si jo go sult ság ról. Amennyi ben
vál to zás be jegy zé se van fo lya mat ban, csa to lan dó a vál to zás ról
ho zott ha tá ro zat, va la mint a cég bí ró ság ál tal ér kez te tett vál to -
zás be jegy zé si ké re lem. Ezek hi á nyá ban, vagy amennyi ben a
cég ki vo nat alap ján nem jo go sult a te vé keny ség vég zé sé re, az
aján lat te võ aján la ta érvénytelen.

III.2.2) Gaz da sá gi és pénz ügyi al kal mas ság
Az al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok és a meg kö -

ve telt iga zo lá si mód: 
a) Az aján lat té te li ha tár idõt meg elõ zõ 60 (hat van) nap nál

nem ré geb bi pénz in té ze ti nyi lat ko zat min den szám la ve ze tõ
bank já tól az aláb bi tar ta lom mal:

– mi ó ta ve ze ti a szám lá ját,
– fi ze té si kö te le zett sé ge i nek ha tár idõ ben ele get tesz-e, és
– a hir det mény köz zé té te lét meg elõ zõ 12 hó nap vo nat ko zá -

sá ban volt-e 30 na pot meg ha la dó sor ban ál lás szám lá ján,
b) az elõ zõ há rom év (2003., 2004., 2005.) tel jes for gal má -

ról és ugyan ezen idõ szak ban a köz be szer zés tár gyá nak for gal -
má ról szóló nyi lat ko zat.

Az al kal mas ság mi ni mum kö ve tel mé nye(i) (adott eset ben): 
Al kal mat lan az aján lat te võ, ha:
a) az aján lat te võ vagy a 10%-ot meg ha la dó al vál lal ko zó ja

bank szám lá ján a hir det mény köz zé té te lét meg elõ zõ 12 hó nap -
ban 30 na pot meg ha la dó sor ban ál lás volt, il le tõ leg fi ze té si kö -
te le zett sé ge i nek nem tesz ha tár idõ ben ele get,

b) az aján lat te võ és a 10%-ot meg ha la dó al vál lal ko zó ja vo -
nat ko zá sá ban az elõ zõ 3 év (2003., 2004., 2005.) tel jes for gal -
má ról és ugyan ezen idõ szak ban a köz be szer zés tár gyá nak for -
gal má ról szóló nyi lat ko zat ada tai alap ján, je len be szer zés tár -
gyá nak éves for gal ma (éven ként) nem ér te el a 25 mil lió Ft-ot.

Az a) pont sze rin ti do ku men tu mo kat a kö zös aján lat te võk -
nek, az aján lat te võ nek, va la mint a 10%-ot meg ha la dó al vál lal -
ko zó nak kü lön-kü lön, a b) pont sze rin ti iga zo lást együt te sen
kell meg ad nia és az annak meg fe le lõ al kal mas sá gi fel té tel nek
meg fe lel nie.

III.2.3) Mû sza ki, illetve szak mai al kal mas ság
Az al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok és a meg kö -

ve telt iga zo lá si mód: 
a) A 2003–2005-ös idõ szak leg je len tõ sebb, a be szer zés tár -

gyá val meg egye zõ (kü lö nös te kin tet tel köz be szer zé si el já rá sok
le bo nyo lí tá sa, szak ta nács adás te rü le tén tel je sí tett) szol gál ta tá -
sa i nak is mer te té se, me lyek nek ki kell ter jed nie leg alább a kö -
vet ke zõk re: a szol gál ta tás tár gya, el len szol gál ta tás össze ge
vagy a ko ráb bi szol gál ta tás mennyi sé gé re uta ló más adat meg -
je lö lé se, a tel je sí tés ide je, a szer zõ dést kö tõ má sik fél meg -
nevezése (név, cím).

b) Azon szak em be rek meg ne ve zé se, kép zett sé gük és ta -
pasz ta la tuk is mer te té se, aki ket be kí ván von ni a tel je sí tés be, az
aláb bi iga zo lá sok kal:

– do ku men tá ci ó ban ta lál ha tó ön élet rajz-min ta ki töl té se és
alá írá sa,
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– szak em be rek vég zett sé gét, szak kép zett sé gét, ta nács adói
jo go sult sá gát iga zo ló ok ira tok, mû sza ki el len õri név jegy -
zék be va ló fel vé telt iga zo ló do ku men tu mok, va la mint
nyelv vizs ga-bi zo nyít vány má so la ta.

Az al kal mas ság mi ni mum kö ve tel mé nye(i) (adott eset ben): 

Al kal mat lan az aján lat te võ, ha:

a) az aján lat te võ és a 10%-ot meg ha la dó al vál lal ko zó ja
az elõ zõ há rom év ben (2003., 2004., 2005.) nem ren del ke zik
össze sen leg alább:

– 10 db re fe ren ci á val az Euró pai Unió ál tal fi nan szí ro zott
pro jek tek ki vi te le zé sé nek mû sza ki el len õr zé sé rõl vagy
PHA RE-el len õr zés rõl (PHA RE-el len õr zés alatt a PHARE-
 programokban a szer zõ dõ ha tó ság meg bí zá sá ból el já ró
mû sza ki, hely szí ni el len õr zést vég zõ mér nök szak ér tõi te -
vé keny ség ér ten dõ), va la mint

– 10 db re fe ren ci á val az Euró pai Unió ál tal fi nan szí ro zott
pro jek tek ke re té ben bo nyo lí tott köz be szer zé si el já rá sok
aján la ti fel hí vá sá nak és do ku men tá ci ó já nak el ké szí té sé rõl 
vagy köz be szer zé si sza bá lyos sá gi vizs gá la tá ról, és

b) az aján lat te võ és a 10%-ot meg ha la dó al vál lal ko zó ja nem
ren del ke zik leg alább:

1) 1 fõ pro jekt ve ze tõ vel, aki fel sõ fo kú vég zett ség gel, leg -
alább 5 éves, tá mo ga tás ból meg va ló su ló be ru há zá sok mû sza ki
vagy pénz ügyi el len õr zé se te rü le tén szer zett szak mai ta pasz ta -
lat tal és kö zép fo kú an gol nyelv tu dás sal ren del ke zik,

2) 5 fõ, re giszt rált hi va ta los köz be szer zé si ta nács adó val,

3) 3 fõ, épí té si be ru há zá sok le bo nyo lí tá sá ban jár tas mér nök
szak ér tõ vel, akik be jegy zett mû sza ki el len õrök és leg alább
3 éves, tá mo ga tás ból meg va ló sult pro jek tek elõ ké szí té sé ben
vagy le bo nyo lí tá sá ban szer zett gya kor lat tal ren del kez nek,

4) 1 fõ, szol gál ta tás meg ren de lé se tár gyú köz be szer zé si el -
já rá sok le bo nyo lí tás ban jár tas szak ér tõ vel, aki leg alább 3 éves,
tá mo ga tás ból meg va ló sult pro jek tek elõ ké szí té sé ben vagy le -
bo nyo lí tá sá ban szer zett gya kor lat tal ren del ke zik,

5) 1 fõ, áru be szer zé sek te rü le tén jár tas szak ér tõ vel, aki leg -
alább 3 éves, tá mo ga tás ból meg va ló sult pro jek tek elõ ké szí té sé -
ben vagy le bo nyo lí tá sá ban szer zett gya kor lat tal ren del ke zik.

A b)2) pont és a  b)3), 4), 5) pont alap ján meg je lölt szak ér -
tõk kö zül egy szak ér tõ mind két ka te gó ri á ban is sze re pel tet he tõ, 
azon ban a 

b)1), 3), 4), 5) pont alap ján fel tün te tett szak ér tõk nek egy -
más tól kü lön bö zõ sze mé lyek nek kell len ni ük.

A kö zös aján lat te võk nek, az aján lat te võ nek, va la mint a
10%-ot meg ha la dó al vál lal ko zó nak va la mennyi iga zo lást
együt te sen kell meg ad nia és az annak meg fe le lõ al kal mas sá gi
fel té tel nek meg fe lel nie.

III.2.4) Fenn tar tott szer zõ dé sek

A szer zõ dés vé dett mû he lyek szá má ra fenn tar tott?

Igen: –

Nem: X

III.3) SZOL GÁL TA TÁS MEG REN DE LÉS RE IRÁ NYU LÓ
SZER ZÕ DÉ SEK RE VO NAT KO ZÓ KÜ LÖN LE GES FEL -
TÉ TE LEK

III.3.1) A szol gál ta tás tel je sí té se egy bi zo nyos fog lal ko zás -
hoz (kép zett ség hez) van-e köt ve?

Igen: X

Nem: –

Ha igen, a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zés re tör té nõ hi -
vat ko zás: 

– 29/2004. (IX. 8.) IM ren de let
– 158/1997. (IX. 26.) Korm. ren de let

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS TÍ PU SA

IV.1.1) Az el já rás tí pu sa
Tár gya lás nél kü li: X
Tár gya lá sos: –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK

IV.2.1) Bí rá la ti szem pon tok (csak a meg fe le lõt je löl je meg)
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: X
vagy:
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat az aláb bi ak sze rint: –
Az aláb bi ak ban meg adott rész szem pon tok sze rint (a rész -

szem pon to kat sú lyo zás sal kell meg ad ni): –

IV.2.2) Elekt ro ni kus ár lej tést al kal maz nak-e?
Igen: –
Nem: X
Ha igen, to váb bi in for má ci ók az elekt ro ni kus ár lej tés rõl (ha

szük sé ges)

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám (adott eset ben)

IV.3.2) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó an ko ráb bi köz zé té -
tel re sor ke rült-e?

Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén:
Elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
Fel hasz ná lói ol da lon köz zé tett hir det mény: –
Hir det mény szá ma a K. É.-be n: –
Egyéb ko ráb bi köz zé té tel (adott eset ben): –
Hir det mény szá ma a K. É.-be n: –

IV.3.3) A do ku men tá ció be szer zé sé nek fel té te lei
A do ku men tá ció át ve he tõ, il le tõ leg a Kbt. 54. § (4) bekez -

dése alap ján meg ren del he tõ az A. mel lék let II) pont ban kö -
zölt cí men, hét fõ tõl csü tör tö kig 10.00–16.00 órá ig, pén te ken
10.00–14.00 órá ig, a be adás nap ján 8.00–10.00 órá ig. Az aján -
lat ké rõ a do ku men tá ci ót a be fi ze té si iga zo lás be mu ta tá sa elle -
nében ad ja át.

A do ku men tá ció be szer zé sé nek ha tár ide je:
Dá tum: 2006/06/08 (év/hó/nap)
Idõ pont: 10.00 óra
Kell-e fi zet ni a do ku men tá ci ó ért?
Igen: X
Nem: –
Igen vá lasz ese tén:
Ár (szá mok kal): 15 000  + áfa
Pénz nem: HUF
A fi ze tés fel té te lei és mód ja: át uta lás sal vagy pos tai fel adó -

ve vénnyel kell a VÁ TI Kht. Ma gyar Ál lam kincs tár nál ve ze tett
10032000-00286150-00000017 szá mú szám lá já ra tel je sí te ni,
je len el já rás szá má nak fel tün te té sé vel.

IV.3.4) Az aján lat té te li ha tár idõ
Dá tum: 2006/06/08 (év/hó/nap)
Idõ pont: 10.00 óra
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IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aján la tok,
illetve rész vé te li je lent ke zé sek be nyújt ha tók

ES  CS   DA  DE  ET  EL  EN  FR  IT  LV
                         

LT  HU  MT  NL  PL  PT  SK  SL  FI  SV
    X                      

Egyéb: –

IV.3.6) Az aján la ti kö tött ség mi ni má lis idõ tar ta ma (tár gya -
lás nél kü li el já rás ese tén)

/ / -ig (év/hó/nap)
vagy hó na pok ban:  vagy na pok ban: 30
(az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá tól szá mít va)

IV.3.7) Az aján la tok fel bon tá sá nak fel té te lei
Dá tum: 2006/06/08 (év/hó/nap)
Idõ pont: 10.00 óra
Hely szín: 1016 Bu da pest, Gel lért hegy u. 30–32.
Az aján la tok fel bon tá sán je len lét re jo go sult sze mé lyek: a

Kbt. 80. § (2) be kez dés sze rint.

VI. SZA KASZ: KI EGÉ SZÍ TÕ IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A KÖZ BE SZER ZÉS IS MÉT LÕ DÕ JEL LE GÛ-E?
(adott eset ben)
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén a to váb bi hir det mé nyek köz zé té te lé nek

ter ve zett ide je: –

VI.2) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL ÉS/VAGY PROG RAM MAL KAP -
CSO LA TOS?
Igen: X
Nem: –
Igen vá lasz ese tén kér jük fel tün tet ni a pro jekt(ek) és/vagy

prog ram(ok) ne vét és bár mely egyéb hi vat ko zá si ala pot: 
2003. évi Ma gyar–Oszt rák CBC Prog ram (2003/004-575),

Ma gyar–Ro mán CBC Prog ram (2003/005-830), Ma gyar–Szlo -
vák CBC Prog ram (2003/004-628), Ma gyar–Szlo vén CBC
Prog ram (2003/000-575), Kül sõ Ha tá rok Men ti Kez de mé nye -
zés (2003/005-004).

VI.3) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK (adott eset ben)
1) A hi ány pót lás le he tõ sé ge vagy annak ki zá rá sa
A hi ány pót lás biz to sí tá sa ese tén a hi ány pót lás kö re
Hi ány pót lá si le he tõ sé get aján lat ké rõ egy al ka lom mal biz -

tosít tel jes kör ben.
2) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja: 2006. jú ni us 22.
3) A tár gya lás le foly ta tá sá nak me ne te és az aján lat ké rõ ál tal

elõ írt alap ve tõ sza bá lyai, az el sõ tár gya lás idõ pont ja: –
4) Egyéb in for má ci ók:
– Az aján la ti do ku men tá ció meg vá sár lá sa az el já rás ban va ló

rész vé tel fel té te le.
– Aján lat ké rõ al kal maz za a Kbt. 91. § (2) be kez dé sét.
– Az aján lat te võ nek aján la tá ban nyi lat koz nia kell a Kbt.

70. § (1) be kez dé sé re, va la mint a Kbt. 71. § (1) be kez dés
a)–b) pont ja i ra vo nat ko zó an.

– Az aján lat nak tar tal maz nia kell az aján lat te võ és a 10% fe -
let ti al vál lal ko zó nyi lat ko za tát, hogy a pénz in té ze ti nyi -
lat ko za tot adó(ko)n kí vül más pénz in té zet nél nem ve zet
szám lát.

– A mi nõ sí tett aján lat te võk nek a Kbt. 13. § (4) be kez dé se
alap ján a szer zõ dés tel je sí té sé re vo nat ko zó al kal mas sá gu -
kat kü lön kell iga zol ni az aján la ti fel hí vás sze rint.

– Az aján lat nak tar tal maz nia kell az aján lat te võ ál tal a tel je -
sí tés be be von ni kí vánt szak ér tõk ren del ke zés re ál lá si nyi -
lat ko za tát, mely ér tel mé ben a tel je sí tés be be von ni kí vánt
szak ér tõi a szol gál ta tás tel je sí té se alatt a vál lalt ren del ke -
zés re ál lá si idõ tar tam alatt fo lya ma to san és sze mé lye sen
az aján lat ké rõ ren del ke zé sé re állnak.

VI.4) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/05/25 (év/hó/nap)

A. MEL LÉK LET

TO VÁB BI CÍ MEK ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PON TOK

I) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ ME -
KEN ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PON TO KON SZEREZ -
HETÕK BE
Hi va ta los név: –
Pos tai cím: –
Vá ros/köz ség: –
Pos tai irá nyí tó szám: –
Or szág: –
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: –
Te le fon: –
Fax: –
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

II) CÍ MEK ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PON TOK, AHON -
NAN A DO KU MEN TÁ CIÓ BE SZE REZ HE TÕ
Hi va ta los név: VÁ TI Kht.
Pos tai cím: Gel lért hegy u. 30–32.
Vá ros/köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1016
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: Irat ke ze lé si Cso port (fszt. pos tá zó)
Te le fon: 224-3293
Fax: 224-3189
E-ma il: eba logh@va ti.hu
In ter net cím (URL): –

III) CÍ MEK ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PON TOK, AHO -
VÁ AZ AJÁN LA TO KAT KELL BE NYÚJ TA NI
Hi va ta los név: VÁ TI Kht.
Pos tai cím: Gel lért hegy u. 30–32.
Vá ros/köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1016
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: Irat ke ze lé si Cso port (fszt. pos tá zó)
Te le fon: 224-3293
Fax: 224-3189
E-ma il: eba logh@va ti.hu
In ter net cím (URL): –
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Aján la ti fel hí vás nyílt el já rás meg in dí tá sá ra

Baja Város Önkormányzata
ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására

(12113/2006)

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PONT(OK)
Hi va ta los név: Ba ja Vá ros Ön kor mány za ta
Pos tai cím: Szent há rom ság tér 1.
Vá ros/Köz ség: Ba ja
Pos tai irá nyí tó szám: 6500
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: Ga lán tai Ur szu la köz be szer zé si re fe rens
I. eme let 12.
Te le fon: 79/527-159
Fax: 79/527-106
E-ma il: ga lan tai.ur szu la@baj ava ros.hu
In ter net cím(ek) (adott eset ben): – 

TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN
SZE REZ HE TÕK BE
Azo nos a fent em lí tett kap cso lat tar tá si pont tal/pon tok kal: X
Ha at tól el té rõ, kér jük tölt se ki az A. I) mel lék le tet: –

A DO KU MEN TÁ CIÓ ÉS A TO VÁB BI IRA TOK A KÖ -
VET KE ZÕ CÍ MEN SZE REZ HE TÕK BE (a ver seny pár be -
széd re és a di na mi kus be szer zé si rend szer re vonatkozók is)
Azo nos a fent em lí tett kap cso lat tar tá si pont tal/pon tok kal: X
Ha at tól el té rõ, kér jük tölt se ki az A. II) mel lék le tet: –

AZ AJÁN LA TO KAT VAGY RÉSZ VÉ TE LI JE LENT KE -
ZÉ SE KET A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL BENYÚJTANI
Azo nos a fent em lí tett kap cso lat tar tá si pont tal/pon tok kal: X
Ha at tól el té rõ, kér jük tölt se ki az A. III) mel lék le tet: –

I.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ MÁS AJÁN LAT KÉ RÕ(K) NE -
VÉ BEN FOLY TAT JA LE A KÖZ BE SZER ZÉ SI ELJÁ -
RÁST?
Igen: –
Nem: X

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS

II.1.1) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés
Vál lal ko zá si szer zõ dés Ba ja, Lõ kert sor út bur ko la tá nak fel -

újí tá sá ra

II.1.2) A szer zõ dés tí pu sa, va la mint a tel je sí tés helye
[Csak azt a ka te gó ri át vá lassza – épí té si be ru há zás, áru be -

szer zés vagy szol gál ta tás – ame lyik leg in kább meg fe lel a szer -
zõ dés vagy a köz be szer zés(ei) tárgyának]

a) Épí té si be ru há zás: X
Ki vi te le zés: –
Ter ve zés és ki vi te le zés: –
Ki vi te le zés, bár mi lyen esz köz zel, mó don, az aján lat ké rõ ál -

tal meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek megfelelõen: X
Épí té si kon cesszió: –
A tel je sí tés he lye: 
Ba ja vá ros bel te rü le te, Lõ kert sor
NUTS-kód: HU331

b) Áru be szer zés: –
Adás vé tel: –
Lí zing: –
Bér let: –
Rész let vé tel: –
Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: –
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –
c) Szol gál ta tás: –
Szol gál ta tá si ka te gó ria: –
(Az 1–27. szol gál ta tá si ka te gó ri á kat lásd a Kbt. 3. és 4. mel -

lék le té ben)
Szol gál ta tá si kon cesszió: –
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –

II.1.3) A hir det mény a kö vet ke zõk va la me lyi ké re irányul
Köz be szer zés meg va ló sí tá sa: X
Di na mi kus be szer zé si rend szer (DBR) lét re ho zá sa: –
Ke ret meg ál la po dás meg kö té se: –

II.1.4) Ke ret meg ál la po dás ra vo nat ko zó in for má ci ók (adott
eset ben)

II.1.5) A szer zõ dés meg ha tá ro zá sa/tár gya
Ba ja, Lõ kert sor szi lárd bur ko la tú út pá lya fel újí tá sa, áta lány -

áras vál lal ko zá si szer zõ dés alap ján, az aján la ti do ku men tá ci ó -
ban részletezettek szerint.

II.1.6) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
45.23.31.42-6
To váb bi tárgy(ak): 
45.23.32.23-8
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.1.7) Ré szek re tör té nõ aján lat té tel (a ré szek re vo nat ko zó
rész le tes in for má ci ók meg adá sá hoz a B. mel lék let bõl szük ség
sze rint több pél dány hasz nál ha tó)

Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén az aján la tok be nyújt ha tók (csak egyet je -

löl jön be): –
egy rész re: –
egy vagy több rész re: –
va la mennyi rész re: –

II.1.8) El fo gad ha tók-e vál to za tok (al ter na tív aján la tok)?
Igen: –
Nem: X

II.2) A SZER ZÕ DÉS SZE RIN TI MENNYI SÉG VAGY AL -
KAL MA ZÁ SI KÖR

II.2.1) Tel jes mennyi ség vagy ér ték (va la mennyi részt és op -
ci ót be le ért ve, adott eset ben):

Szi lárd bur ko lat
– hossza: H = 1091 fm,
– szé les sé ge: Sz = 5,50 m

II.2.2) Vé te li jog (op ció) (adott eset ben)
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén a vé te li jog le írá sa: –
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Ha is mert, a vé te li jog op ci ók gya kor lá sá nak ter ve zett ideje:
hó nap(ok)ban:  vagy na pok ban: 
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)
Az eset le ges meg hosszab bí tá sok szá ma (ha van ilyen):

 vagy:  és  kö zött
Ha is mert, az áru be szer zés re vagy a szol gál ta tás meg ren de -

lés re irá nyuló is mét lõ dõ jel le gû szer zõ dé sek ese té ben kér jük
fel tün tet ni a to váb bi szer zõ dé sek tervezett idejét:

hó na pok ban:  vagy na pok ban: 
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)

II.3) A SZER ZÕ DÉS IDÕ TAR TA MA VAGY A BE FE JE -
ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE
Idõ tar tam hó nap(ok)ban:  vagy na pok ban: 
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)
vagy: kez dés: / /  (év/hó/nap)
be fe je zés: 2006/09/30 (év/hó/nap)

III. SZA KASZ: JO GI, GAZ DA SÁ GI, PÉNZ ÜGYI ÉS
TECH NI KAI IN FOR MÁ CI ÓK

III.1) A SZER ZÕ DÉS RE VO NAT KO ZÓ FEL TÉ TE LEK

III.1.1) A szer zõ dést biz to sí tó mel lék kö te le zett sé gek (adott
eset ben)

Meg hi ú su lá si köt bér: a brut tó vál lal ko zá si összeg 10%-a
Ké se del mi köt bér: nap i 50 000 Ft, ma xi mum a brut tó vál la lá -

si összeg 10%-a
Jó tel je sí té si biz to sí ték: a net tó vál la lá si ár 7%-a, a mû sza ki

át adás tól szá mí tott 2 évre
Jót ál lás: a mû sza ki át adás tól szá mí tott 3 év
A jó tel je sí té si biz to sí ték a Kbt. 53. § (5) be kez dés a) pont ér -

tel mé ben az aján lat te võ ként szer zõ dõ fél vá lasz tá sa sze rint tel -
je sít he tõ az elõ írt pénz összeg nek az aján lat ké rõ ként szer zõ dõ
fél 11732033-15336244 szá mú bank szám lá já ra tör té nõ be fi ze -
tés sel, bank ga ran cia biz to sí tá sá val, biz to sí tá si szer zõ dés alap -
ján ki ál lí tott – készfizetõ kezességvállalást tartalmazó – köte -
lezvénnyel.

III.1.2) Fõ fi nan szí ro zá si és fi ze té si fel té te lek és/vagy hi vat -
ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi rendelkezésekre

Az aján lat ké rõ elõ le get nem biz to sí t. Rész szám lák be nyúj tá -
sá ra nincs le he tõ ség. A vég szám la si ke res mû sza ki át adás-át vé -
te li el já rást kö ve tõ en nyújt ha tó be. A vég szám la ki egyen lí té se a 
szám la be nyúj tá sá tól szá mí tott 30 napon belül átutalással tör -
ténik meg.

III.1.3) A kö zös aján la tot te võ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó
gaz da sá gi tár sa ság, illetve jo gi sze mély (adott eset ben)

Kö zös aján lat te võ nyer te sek tõl aján lat ké rõ nem kö ve te li meg 
gaz da sá gi tár sa ság lét re ho zá sát, de együt tes aján lat té tel ese tén
meg kell ne vez ni a ve ze tõ cé get és nyi lat koz ni kell az egye tem -
le ges felelõsség vállalásáról.

III.1.4) Vo nat koz nak-e a szer zõ dés tel je sí té sé re egyéb kü -
lön le ges fel té te lek? (adott eset ben)

Igen: –
Nem: X
Ha igen, a kü lön le ges fel té te lek meg ha tá ro zá sa: –

III.2) RÉSZ VÉ TE LI FEL TÉ TE LEK

III.2.1) Az aján lat te võ/a rész vé tel re je lent ke zõ sze mé lyes
hely ze té re vo nat ko zó ada tok (ki zá ró okok), ide ért ve a szak mai
és cég nyil ván tar tá sok ba tör té nõ be jegy zés re vonatkozó elõírá -
sokat is

Az elõ írá sok tel je sí té sé nek iga zo lá sá hoz szük sé ges ada tok és 
a meg kö ve telt iga zo lá si mód:

– Az el já rás ban nem le het aján lat te võ, kö zös aján lat te võ
vagy al vál lal ko zó, aki vel szem ben a Kbt. 60. § (1) be kez -
dé sé ben, a 61. § (1) be kez dés d) pont já ban vagy a Kbt.
61. § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ki zá ró okok áll nak
fenn.

– Az el já rás ban nem le het aján lat te võ, kö zös aján lat te võ és
a köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t meg ha la dó mér ték ben
igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó, aki vel szem ben a Kbt.
61. § (1) be kez dés a)–c) pont já ban, va la mint a Kbt. 62. §
(1) be kez dé se sze rin ti ki zá ró okok fenn áll nak.

– Az el já rás ban nem le het aján lat te võ, aki más szer ve zet
(szer ve ze tek) erõ for rá sa i ra tá masz ko dik és ha a Kbt. 66. §
(2) be kez dé se vagy a Kbt. 67. § (4) be kez dé se sze rin ti
szer ve zet a Kbt. 60. § (1) be kez dés ha tá lya alá esik.

Az aján lat te võ, a 66. § (2) be kez dés és a 67. § (4) be kez dés
sze rin ti szer ve ze tek, kö zös aján lat té tel ese tén va la mennyi aján -
lat te võ, va la mint a köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó csa tol ja be aján la -
tá ba a Kbt. 63. § sze rin ti nyi lat ko za to kat és iga zo lá so kat a ki zá -
ró okok ra vo nat ko zó an.

Aján lat te võ nek a Kbt. 71. § (3) be kez dé se sze rint nyi lat koz -
nia kell, hogy a szer zõ dés tel je sí té sé hez nem vesz igény be a ki -
zá ró okok ha tá lya alá tar to zó al vál lal ko zót.

III.2.2) Gaz da sá gi és pénz ügyi al kal mas ság
Az al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok és a meg kö -

ve telt iga zo lá si mód:
– Az aján lat te võ, kö zös aján lat té tel ese tén va la mennyi aján -

lat te võ, va la mint a köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t meg -
ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó csa -
tol ja va la mennyi szám la ve ze tõ pénz ügyi in téz mé nyé tõl
szár ma zó, az aján lat té te li ha tár idõ le jár tát meg elõ zõ
60 nap nál nem ré geb bi nyi lat ko za tot ere de ti vagy máso -
lati pél dány ban ar ról, hogy
– mi ó ta ve ze ti az aján lat te võ cég bank szám lá ját,
– bank szám la szám meg adá sa,
– volt-e sor ban ál lás a nyi lat ko zat kel té tõl szá mí tott elõ zõ 

1 év ben, ha volt, mi kor és mennyi ide ig.
– Az aján lat te võ és a köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t meg -

ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó csa -
tol ja a 2004. és 2005. év re vo nat ko zó, a szám vi te li jog sza -
bá lyok sze rint el ké szí tett be szá mo ló ját (ki egé szí tõ mel -
lékletek nél kül).

Az al kal mas ság mi ni mum kö ve tel mé nye(i) (adott eset ben): 
Al kal mat lan az aján lat te võ, kö zös aján lat te võ és a köz be -

szer zés ér té ké nek 10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni
kí vánt al vál lal ko zó ja, ha kü lön -k ülö n:

– Bár mely szám la ve ze tõ pénz in té zet tõl szár ma zó nyi lat ko -
za ta(i) asze rint a fo lyó szám lá ján a nyi lat ko zat kel tét meg -
elõ zõ 1 év ben 30 na pot meg ha la dó sor ban ál lás for dult
elõ.

– A 2004. és 2005. évek bár me lyi ké ben ne ga tív a szám vi te li 
jog sza bá lyok sze rin ti éves be szá mo ló já nak mér leg sze rin -
ti ered mé nye.

III.2.3) Mû sza ki, illetve szak mai al kal mas ság
Az al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok és a meg kö -

ve telt iga zo lá si mód:
– Az el múlt 3 év ben tel je sí tett, leg je len tõ sebb út épí té si

vagy út fel újí tá si re fe ren cia mun kák is mer te té sé vel, a Kbt.
67. § (2) be kez dés a) pont já ban foglaltaknak megfelelõen.
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– A Kbt. 68. § (2) be kez dés ben fog lalt tar ta lom mal meg ren -
de lõi re fe ren cia iga zo lás az al kal mas ság meg íté lé sé hez
szük séges re fe ren ci a mun ká(k)ról.

– Azok nak a szak em be rek nek a meg ne ve zé se, kép zett sé gük 
és vég zett sé gük iga zo lá sa, aki ket a tel je sí tés be be kí ván
von ni, kü lö nös te kin tet tel a fe le lõs mû sza ki ve ze tõ ként
igény be ven ni kí vánt szak em be rek vo nat ko zá sá ban be -
csa to lan dó a fe le lõs mû sza ki ve ze tõi jo go sult sá got iga zo -
ló ha tá ro zat má so la ti pél dá nya. Be kell mu tat ni a ki vi te le -
zés irá nyí tás ban el töl tött idõ tar ta mot is – Kbt. 67. § (2) be -
kez dés e)  pont já ban fog lal tak nak meg fe le lõ en.

Az al kal mas ság mi ni mum kö ve tel mé nye(i) (adott eset ben):
Al kal mat lan az aján lat te võ, kö zös aján lat te võ, és a köz be -

szer zés ér té ké nek 10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni
kí vánt al vál lal ko zó ja, ha együt te sen:

– Az el múlt 3 év ben (2003., 2004., 2005.) nem ren del ke zik
leg alább egy da rab, mi ni mum brut tó 10 mil lió fo rint ér té -
kû, szer zõ dés sze rint tel je sí tett út épí té si vagy út fel újí tá si
re fe ren cia mun ká val.

– Nem ren del kez nek leg alább egy, út épí té si mun ká ra vo nat -
ko zó an az 1/2002. (I. 7.) FVM–GM–Kö ViM együt tes
ren de let tel mó do sí tott 51/2000. (VI II. 9.) FVM–GM–Kö -
ViM együt tes ren de let sze rin ti vég zett sé gû fe le lõs mû sza -
ki ve ze tõ vel, aki(k) a be szer zés tár gyát ké pe zõ mun kák
te rü le tén leg alább 3 éves szak mai gya kor lat tal rendel -
kezik (ren del kez nek).

III.2.4) Fenn tar tott szer zõ dé sek
A szer zõ dés vé dett mû he lyek szá má ra fenn tar tott?
Igen: –
Nem: –

III.3) SZOL GÁL TA TÁS MEG REN DE LÉS RE IRÁ NYU LÓ
SZER ZÕ DÉ SEK RE VO NAT KO ZÓ KÜ LÖN LE GES FEL -
TÉ TE LEK

III.3.1) A szol gál ta tás tel je sí té se egy bi zo nyos fog lal ko zás -
hoz (kép zett ség hez) van-e köt ve?

Igen: –
Nem: –
Ha igen, a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zés re tör té nõ hi -

vat ko zás: –

III.3.2) A szer ve ze tek nek kö zöl ni ük kell-e a szol gál ta tás tel -
je sí té sé ben sze mé lye sen köz re mû kö dõ sze mé lyek ne vét és kép -
zettségét?

Igen: –
Nem: –

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA

IV.1.1) Az el já rás faj tá ja
Nyílt: X
Meg hí vá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
A gyor sí tott el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa: –
Tár gya lá sos: –
Meg tör tént-e már a rész vé tel re je lent ke zõk ki vá lasz tá sa,

meg je lö lé se?
Igen: –
Nem: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
A gyor sí tott el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa: –
Ver seny pár be széd: –

IV.1.2) Az aján lat té tel re vagy rész vé tel re fel hí van dó je lent -
ke zõk lét szá ma vagy ke ret szá ma (meg hí vá sos és tár gya lá sos
el já rás, illetve ke ret meg ál la po dás ese tén)

Lét szám: 
vagy: mi ni mum  és (adott eset ben) ma xi mum 
A je lent ke zõk szá má nak kor lá to zá sá ra vo nat ko zó ob jek tív

szempontok: –

IV.1.3) Az aján lat te võk lét szá má nak csök ken té se a tár gya -
lás vagy a ver seny pár be széd so rán (tár gya lá sos el já rás, ver -
seny pár be széd) (adott eset ben)

Igény be ve szik-e a több for du lós el já rást annak ér de ké ben,
hogy fo ko za to san csök kent sék a meg vi ta tan dó meg ol dá sok,
illetve a meg tár gya lan dó ajánlatok számát?

Igen: –
Nem: –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK

IV.2.1) Bí rá la ti szem pon tok (csak a meg fe le lõt je löl je meg)
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: X
vagy:
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat az aláb bi ak sze rint: –
Az aláb bi ak ban meg adott rész szem pon tok sze rint (a rész -

szem pon to kat sú lyo zás sal kell meg ad ni): – 

IV.2.2) Elekt ro ni kus ár lej tést al kal maz nak-e?
Igen: –
Nem: X
Ha igen, to váb bi in for má ci ók az elekt ro ni kus ár lej tés rõl (ha

szük sé ges): –

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám (adott eset ben): –

IV.3.2) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó an ko ráb bi köz zé té -
tel re sor került-e? 

Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén:
Elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
Fel hasz ná lói ol da lon köz zé tett hir det mény: –
A hir det mény szá ma a K. É.-be n: –
Aján la ti/rész vé te li fel hí vás: –
vagy:
Egy sze rû sí tett aján lat té te li fel hí vás (DBR): –
A hir det mény szá ma a K. É.-be n: –
Egyéb ko ráb bi köz zé té tel: –
A hir det mény szá ma a K. É.-be n: –

IV.3.3) A do ku men tá ció és egyéb ira tok (a DBR ki vé te lé vel)
vagy is mer te tõk (ver seny pár be széd ese té ben) be szer zé sé nek
feltételei

A do ku men tá ció be szer zé sé nek ha tár ide je:
Dá tum: 2006/07/17 (év/hó/nap)
Idõ pont: 10.00 óra
Kell-e fi zet ni a do ku men tá ci ó ért?
Igen: X
Nem: –
Igen vá lasz ese tén:
Ár (szá mok kal): 59 000 + áfa
Pénz nem: HUF
A fi ze tés fel té te lei és mód ja: át uta lás sal kell tel je sí te ni Ba ja

Vá ros Ön kor mány za ta Pol gár mes te ri Hi va ta la OTP-nél ve ze -
tett 11732033-15336244 számú számlájára.
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IV.3.4) Az aján lat té te li ha tár idõ, illetve a rész vé te li ha tár idõ
Dá tum: 2006/07/17 (év/hó/nap)
Idõ pont: 10.00 óra

IV.3.5) Az aján lat té te li fel hí vás meg kül dé se a ki vá lasz tott
je lent ke zõk ré szé re (ha is mert) (meg hí vá sos és tár gya lá sos el -
já rás, va la mint ver seny pár be széd ese tén)

Dá tum: / /  (év/hó/nap)

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aján la tok,
illetve rész vé te li je lent ke zé sek be nyújt ha tók

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 aján la ti kö tött ség mi ni má lis idõ tar ta ma (nyílt el -
já rás ese tén; ki vé ve a köz be szer zé si tör vény 254. §-a sze rin ti
tár gya lás kez de mé nye zé se ese té ben)

/ / -ig (év/hó/nap) vagy:
hó nap(ok)ban:  vagy na pok ban: 38
(az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá tól szá mít va)

IV.3.8) Az aján la tok fel bon tá sá nak fel té te lei
Dá tum: 2006/07/17 (év/hó/nap)
Idõ pont: 10.00 óra
Hely szín: Ba ja Vá ros Pol gár mes te ri Hi va ta la, Ba ja, Szent -

háromság tér 1. I. em. 36. sz. tárgyaló
Az aján la tok fel bon tá sán je len lét re jo go sult sze mé lyek: a

Kbt. 80. § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak.

VI. SZA KASZ: KI EGÉ SZÍ TÕ IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A KÖZ BE SZER ZÉS IS MÉT LÕ DÕ JEL LE GÛ-E?
(adott eset ben)
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén a to váb bi hir det mé nyek köz zé té te lé nek

ter ve zett ideje: –

VI.2) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL ÉS/VAGY PROG RAM MAL KAP -
CSO LA TOS?
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén kér jük fel tün tet ni a pro jekt(ek) és/vagy

prog ram(ok) ne vét és bár mely egyéb hi vat ko zá si ala pot: –

VI.3) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK (adott eset ben)
VI.3.1) A hi ány pót lás le he tõ sé ge vagy annak ki zá rá sa: az

aján lat ké rõ hi ány pót lá si le he tõ sé get biz to sí t a Kbt.-be n meg ha -
tá ro zott hiányosságokra vonatkozóan.

A hi ány pót lás biz to sí tá sa ese tén a hi ány pót lás kö re: tel jes
körû.

VI.3.2) Nyílt el já rás ese tén az ered mény hir de tés idõ pont ja:
2006/07/27, 10.00 óra. Hely szín: Ba ja Vá ros Pol gár mes te ri Hi -
va ta la, Ba ja, Szent há rom ság tér 1. I. em. 36. sz. tárgyaló.

VI.3.3) Nyílt el já rás ese tén a szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ -
pont ja: 2006. au gusz tus 4.

VI.3.7.1) A do ku men tá ció meg vá sár lá sa vagy át vé te le az el -
já rás ban va ló rész vé tel feltétele?

Igen: X
Nem: –

VI.3.7.2) A do ku men tá ció ren del ke zés re bo csá tá sá val kap -
cso la tos to váb bi in for má ci ók: a do ku men tá ció dí já nak át uta lá -
sát iga zo ló do ku men tum nak (bank ki vo nat vagy át uta lás má so -
la ta) az I.1) pont ban meg ne ve zett szer ve zet hez tör té nõ el jut ta -
tá sa el le né ben a do ku men tá ció sze mé lye sen át ve he tõ munka -
napokon: te le fon egyez te tést kö ve tõ en hét fõ tõl csü tör tö kig
8.00–11.00 óra, 13.00–15.00 óra kö zött, pén te ken 8.0–11.00
óra kö zött, az aján lat té te li ha tár idõ utol só nap ján 8.00–10.00
óra kö zött vagy írás be li ké re lem re pos tai úton (után vét tel) meg -
küldésre kerül.

VI.3.8.1) Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat ki vá lasz -
tá sá nak bí rá la ti szem pont ja ese tén az aján la tok rész szem pon tok 
sze rin ti tar tal mi ele me i nek ér té ke lé se so rán ad ha tó pontszám
alsó és felsõ határa: – 

VI.3.8.2) A mód szer (mód sze rek) is mer te té se, amellyel az
aján lat ké rõ meg ad ja a VI.3.8.1) pont sze rin ti pont ha tá rok kö -
zöt ti pontszámot: –

VI.3.9) A III.2.2) pont és a III.2.3) pont sze rin ti fel té te lek és
ezek elõ írt iga zo lá si mód ja a mi nõ sí tett aján lat te võk hi va ta los
jegy zé ké be tör té nõ fel vé tel fel té te lét ké pe zõ mi nõ sí té si szem -
pon tok hoz képest szigorúbb(ak)-e?

Igen: X
Nem: –
VI.3.10) Meg kell je löl ni az aján lat ban:
a) Az aján lat te võ ál tal a szer zõ dés tel je sí té sé hez a köz be -

szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó mér ték ben igény be
ven ni kívánt alvállalkozókat?

Igen: X
Nem: –
b) A köz be szer zés nek azt a ré szét, amellyel össze füg gés ben

az aján lat te võ har ma dik sze méllyel szer zõ dést fog köt ni, e szer -
ve zet (sze mély) meg ha tá ro zá sa nélkül?

Igen: X
Nem: –
VI.3.11) Egyéb in for má ci ók:
1. Az aján lat ké rõ aján la ti biz to sí ték nyúj tá sát ír ja elõ,

amely nek mér té ke 400 000 Ft. A biz to sí ték az aján lat te võ vá -
lasz tá sa szerint teljesíthetõ:

– az elõ írt pénz összeg Ba ja Vá ros Ön kor mány za ta OTP-nél
ve ze tett 11732033-15336244 szá mú szám lá já ra tör té nõ
át uta lás sal, vagy

– bank ga ran cia biz to sí tá sá val, vagy

– biz to sí tá si szer zõ dés alap ján ki ál lí tott kész fi ze tõ ke zes -
ség vál la lást tar tal ma zó kö te lez vény eredeti példányával.

A biz to sí ték tel je sí té sé nek iga zo lá sát az aján lat ba csa tol ni
kell: át uta lás má so la ta vagy bank ga ran cia-le vél, il le tõ leg a ke -
zes ség vál la lást tar tal ma zó kö te lez vény ere de ti pél dá nya. Ér -
vény te len az aján lat, amely az aján la ti biz to sí ték át uta lá sá nak
té nyét iga zo ló bank i vagy pos tai ér te sí tõt, bank ga ran cia-le ve let 
vagy a készfizetõ kezességet vállaló kötvényt nem tartalmazza.

2. A VI.3.10) pont vo nat ko zá sá ban a nem le ges nyi lat ko za tot 
is csa tol ni kell.

3. Az aján lat min den nyi lat ko za tát, ha tó sá gi iga zo lá sát, ok -
ira tát ma gyar nyel ven vagy hi te le sí tett ma gyar for dí tás ban kell
csatolni.

4. Az aján lat ké rõ a nyer tes aján lat te võ vissza lé pé se ese tén a
má so dik leg ked ve zõbb aján lat te võ vel kö t szer zõ dést, amennyi -
ben a má so dik he lye zett az ered mény hir de tés kor megjelölésre
kerül.
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5. Az aján lat ba be csa to lan dó az aján lat te võ aján lat té te li ha -
tár idõ le já ra tá nál 60 nap nál nem ré geb bi cég ki vo na ta az alá írás -
ra jo go sul tak meg ál la pí tá sá ra, illetve az aján la tot alá írók ér vé -
nyes alá írá si cím pél dá nya ere de ti vagy közjegyzõ által hitele -
sített példányban.

6. Az aján la to kat 3 pél dány ban (1 ere de ti és 2 má so lat), köt -
ve vagy  fûz ve, nyom ta tott for má ban vagy ja vít ha tat lan tin tá -
val ki tölt ve, fo lya ma tos lap szá mo zás sal, tar ta lom jegy zék kel és
min den ol dalt a kö te le zett ség vál la lás ra jo go sult ál tal szig nó val
el lát va kell el ké szí te ni. Az aján la to kon fe l kell tün tet ni, hogy
ere de ti vagy má so la ti pél dány. Amennyi ben az ere de ti és má so -
la ti pél dá nyok között eltérés van, akkor az eredeti példány
tartalma az irányadó.

7. Az aján la to kat írás ban és zárt bo rí ték ban, min d a 3 pél -
dányt egy be cso ma gol va kell el jut tat ni az aján lat té te li ha tár idõ
le jár tá ig az I.1) pont ban meg ha tá ro zott cím re. A bo rí ték ra rá
kell ír ni: „Köz be szer zé si aján lat a Ba ja, Lõ kert sor fel újí tá sá ra.
Hatá ri dõ elõtt felbontani tilos”.

8. Aján lat ké rõ a Kbt. 48. § (2) be kez dé se alap ján tá jé koz tat -
ja aján lat te võ ket, hogy tá mo ga tás ra irá nyuló igényt nyúj tott be
je len pro jekt fi nan szí ro zá sá hoz, az el já rás ban a Kbt. 48. §
(3) be kez dé sé ben foglaltak érvényesülnek.

9. Szak mai kon zul tá ció: 2006. jú ni us 29., 10.00 óra, Ba ja
Vá ros Pol gár mes te ri Hi va ta la, Ba ja, Szent há rom ság tér 1.
I. em. 36. sz. tárgyaló.

VI.4) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA

2006/05/24 (év/hó/nap)

Budapesti Rendõr-fõkapitányság
ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására

(10973/2006)

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PONT(OK)

Hi va ta los név: Bu da pes ti Rend õr-fõ ka pi tány ság
Pos tai cím: Te ve u. 4–6.
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1139
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: Szik Lász ló r. ez re des
fõ ka pi tány gaz da sá gi he lyet te se
Te le fon: 443-5366
Fax: 443-5366
E-ma il: –
In ter net cím(ek) (adott eset ben)
Az aján lat ké rõ ál ta lá nos cí me (URL): –
A fel hasz ná lói ol dal cí me (URL): –

TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN
SZE REZ HE TÕK BE

Azo nos a fent em lí tett kap cso lat tar tá si pont tal/pon tok kal: –
Ha at tól el té rõ, kér jük tölt se ki az A. I) mel lék le tet: X

A DO KU MEN TÁ CIÓ ÉS A TO VÁB BI IRA TOK A KÖ -
VET KE ZÕ CÍ MEN SZE REZ HE TÕK BE (a ver seny pár be -
széd re és a di na mi kus be szer zé si rend szer re vo nat ko zók is)
Azo nos a fent em lí tett kap cso lat tar tá si pont tal/pon tok kal: –
Ha at tól el té rõ, kér jük tölt se ki az A. II) mel lék le tet: X

AZ AJÁN LA TO KAT VAGY RÉSZ VÉ TE LI JE LENT KE -
ZÉ SE KET A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL BE NYÚJ TA NI
Azo nos a fent em lí tett kap cso lat tar tá si pont tal/pon tok kal: –
Ha at tól el té rõ, kér jük tölt se ki az A. III) mel lék le tet: X

I.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ MÁS AJÁN LAT KÉ RÕ(K) NE -
VÉ BEN FOLY TAT JA LE A KÖZ BE SZER ZÉ SI EL JÁ -
RÁST?
Igen: –
Nem: X

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS

II.1.1) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés
Szál lí tá si szer zõ dés.

II.1.2) A szer zõ dés tí pu sa, va la mint a tel je sí tés he lye
[Csak azt a ka te gó ri át vá lassza – épí té si be ru há zás, áru be -

szer zés vagy szol gál ta tás –, ame lyik leg in kább meg fe lel a szer -
zõ dés vagy a köz be szer zés(ei) tár gyá nak]

a) Épí té si be ru há zás: –
Ki vi te le zés: –
Ter ve zés és ki vi te le zés: –
Ki vi te le zés, bár mi lyen esz köz zel, mó don, az aján lat ké rõ ál -

tal meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ en: –
Épí té si kon cesszió: –
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –
b) Áru be szer zés: X
Adás vé tel: X
Lí zing: –
Bér let: –
Rész let vé tel: –
Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: –
A tel je sí tés he lye
Bu da pest IX., Tag ló ut ca 1–3.
NUTS-kód: HU
c) Szol gál ta tás: –
Szol gál ta tá si ka te gó ria: –
(Az 1–27. szol gál ta tá si ka te gó ri á kat lásd a Kbt. 3. és 4. mel -

lék le té ben)
Szol gál ta tá si kon cesszió: –
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –

II.1.3) A hir det mény a kö vet ke zõk va la me lyi ké re irá nyul
Köz be szer zés meg va ló sí tá sa: X
Di na mi kus be szer zé si rend szer (DBR) lét re ho zá sa: –
Ke ret meg ál la po dás meg kö té se: –

II.1.4) Ke ret meg ál la po dás ra vo nat ko zó in for má ci ók (adott
eset ben)

Ke ret meg ál la po dás több aján lat te võ vel: –
Ke ret meg ál la po dás egy aján lat te võ vel: –
A ter ve zett ke ret meg ál la po dás részt ve võ i nek lét szá ma:

 vagy (adott eset ben) ma xi má lis lét szá ma: 
A ke ret meg ál la po dás idõ tar ta ma:
Idõ tar tam év(ek)ben:  vagy hó nap(ok)ban: 
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A köz be szer zé sek össz ér té ke a ke ret meg ál la po dás tel jes idõ -
tar ta ma alatt (csak szá mok kal): –

A ke ret meg ál la po dás alap ján meg kö ten dõ szer zõ dé sek ér té -
ke és gya ko ri sá ga (amennyi re le het sé ges): –

II.1.5) A szer zõ dés meg ha tá ro zá sa/tár gya

BRFK ré szé re szá raz ele mek be szer zé se.

II.1.6) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)

Fõ szó jegy zék

Fõ tárgy: 

31.41.00.00-3

To váb bi tárgy(ak): –

Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.1.7) Ré szek re tör té nõ aján lat té tel (a ré szek re vo nat ko zó
rész le tes in for má ci ók meg adá sá hoz a B. mel lék let bõl szük ség
sze rint több pél dány hasz nál ha tó)

Igen: –

Nem: X

Igen vá lasz ese tén az aján la tok be nyújt ha tók (csak egyet je -
löl jön be):

egy rész re: –

egy vagy több rész re: –

va la mennyi rész re: –

II.1.8) El fo gad ha tók-e vál to za tok (al ter na tív aján la tok)?

Igen: X

Nem: –

A do ku men tá ci ó ban meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek, mû -
sza ki le írás nak meg fe le lõ en.

II.2) A SZER ZÕ DÉS SZE RIN TI MENNYI SÉG VAGY AL -
KAL MA ZÁ SI KÖR

II.2.1) Tel jes mennyi ség vagy ér ték (va la mennyi részt és op -
ci ót be le ért ve, adott eset ben)

Össze sen: 40 000 db, a mennyi sé gek éves mennyi sé gé nek,
me lyek tõl aján lat ké rõ ±20%-k al el tér het.

II.2.2) Vé te li jog (op ció) (adott eset ben)

Igen: –

Nem: X

Igen vá lasz ese tén a vé te li jog le írá sa: –

Ha is mert, a vé te li jog op ci ók gya kor lá sá nak ter ve zett ide je:

hó nap(ok)ban:  vagy na pok ban: 

(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)

Az eset le ges meg hosszab bí tá sok szá ma (ha van ilyen):

 vagy:  és  kö zött

Ha is mert, az áru be szer zés re vagy a szol gál ta tás meg ren de -
lés re irá nyuló is mét lõ dõ jel le gû szer zõ dé sek ese té ben kér jük
fel tün tet ni a to váb bi szer zõ dé sek ter ve zett ide jét:

hó na pok ban:  vagy na pok ban: 

(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)

II.3) A SZER ZÕ DÉS IDÕ TAR TA MA VAGY A BE FE JE -
ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE

Idõ tar tam hó nap(ok)ban:  vagy na pok ban: 

(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)

vagy: kez dés: 2006/08/15 (év/hó/nap)

be fe je zés: ha tá ro zat lan ide ig tar t 

III. SZA KASZ: JO GI, GAZ DA SÁ GI, PÉNZ ÜGYI ÉS
TECH NI KAI IN FOR MÁ CI ÓK

III.1) A SZER ZÕ DÉS RE VO NAT KO ZÓ FEL TÉ TE LEK

III.1.1) A szer zõ dést biz to sí tó mel lék kö te le zett sé gek (adott
eset ben)

Ké se del mi, meg hi ú su lá si és nem meg fe le lõ mi nõ ség ben tel -
je sí tés mi at ti köt bér a do ku men tá ci ó ban meg ha tá ro zot tak sze -
rint.

III.1.2) Fõ fi nan szí ro zá si és fi ze té si fel té te lek és/vagy hi vat -
ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek re

Az iga zolt tel je sí tést kö ve tõ en az ellen ér ték tel je sí té se szám -
la kéz hez vé tel tõl szá mí tott 30 nap tá ri na pon be lül át uta lás sal
tör té nik. Aján lat ké rõ a ha tá lyos jog sza bá lyok nak meg fe le lõ en
elõ leg fi ze té sét nem vál lal ja, er re vo nat ko zó aján lat érvény -
telen.

III.1.3) A kö zös aján la tot te võ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó
gaz da sá gi tár sa ság, illetve jo gi sze mély (adott eset ben): –

III.1.4) Vo nat koz nak-e a szer zõ dés tel je sí té sé re egyéb kü -
lön le ges fel té te lek? (adott eset ben)

Igen: –
Nem: –
Ha igen, a kü lön le ges fel té te lek meg ha tá ro zá sa: –

III.2) RÉSZ VÉ TE LI FEL TÉ TE LEK

III.2.1) Az aján lat te võ/a rész vé tel re je lent ke zõ sze mé lyes
hely ze té re vo nat ko zó ada tok (ki zá ró okok), ide ért ve a szak mai
és cég nyil ván tar tá sok ba tör té nõ be jegy zés re vo nat ko zó elõírá -
sokat is

Az elõ írá sok tel je sí té sé nek iga zo lá sá hoz szük sé ges ada tok és 
a meg kö ve telt iga zo lá si mód:

Az el já rás ban nem le het aján lat te võ és al vál lal ko zó:
– aki vel szem ben a Kbt. 60. § (1) be kez dés a)–h) pont ja i ban 

fel so rolt ki zá ró okok áll nak fenn,
– aki vel szem ben a Kbt. 61. § (1) be kez dés d) pont já ban fel -

so rolt ki zá ró okok áll nak fenn,
– a Kbt. 60. § (1) be kez dé se sze rin ti ki zá ró okok hi á nyát a

Kbt. 66. § (2) be kez dé se és a Kbt. 67. § (4) be kez dé se sze -
rin ti szer ve zet a Kbt. 63. § (6) be kez dé se alap ján tar to zik
iga zol ni.

Az el já rás ban nem le het aján lat te võ és a köz be szer zés ér té -
ké nek 10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al -
vállalkozó

– aki vel szem ben a Kbt. 61. § (1) be kez dés a)–c) pont ja i ban
fel so rolt ki zá ró okok áll nak fenn,

– aki vel szem ben a Kbt. 62. § (1) be kez dés a)–b) pont ja i ban 
fel so rolt ki zá ró okok áll nak fenn.

A Kbt. 60. § (1) be kez dés a)–h) pont ja i ban, a Kbt. 61. §
(1) be kez dés a)–d) pont ja i ban fel so rolt ki zá ró okok te kin te té -
ben az aján lat te võ és a Kbt. 71. § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti
al vál lal ko zó a Kbt. 63. § (1)–(3) be kez dé sei és a Kbt. 63. §
(6) be kez dé se sze rint kö te les az iga zo lá so kat, nyi lat ko za to kat
az aján lat ban be nyúj ta ni, illetve meg ten ni.

III.2.2) Gaz da sá gi és pénz ügyi al kal mas ság
Az al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok és a meg kö -

ve telt iga zo lá si mód:
Aján lat te võ nek és a 10% fe let ti al vál lal ko zó nak az ajánlatá -

hoz csa tol nia kell va la mennyi (cég ki vo nat ban sze rep lõ) szám -
la ve ze tõ pénz in té ze té tõl szár ma zó nyi lat ko za tot, az aján lat té te -
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li ha tár idõ höz ké pest 60 nap nál nem ré geb bi va la mennyi ott ve -
ze tett pénz for gal mi szám la vo nat ko zá sá ban, az aláb bi tarta -
lommal:

– mi ó ta ve ze ti aján lat te võ bank szám lá ját,

– volt-e sor ban ál lás az adott pénz in té ze ti nyi lat ko zat kel tét
meg elõ zõ egy év ben, ha igen, ese ten ként meg ad va, hogy
mi lyen idõ tar ta mú.

Az al kal mas sá got az aján lat te võk nek (10%-on fe lü li al vál -
lal ko zók nak is) a Kbt. 66. § (1) be kez dés a) pont ja alap ján kü -
lön-kü lön kell iga zol ni uk!

Az al kal mas ság mi ni mum kö ve tel mé nye(i) (adott eset ben):
Al kal mat lan az aján lat te võ (vagy 10% fe let ti al vál lal ko zó),

ha a pénz in té ze ti nyi lat ko za tok alap ján bár mely fo lyó szám lá -
ján a meg elõ zõ 12 hó nap ban 30 nap nál hosszabb sor ban ál lás
mu tat ko zott.

III.2.3) Mû sza ki, illetve szak mai al kal mas ság
Az al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok és a meg kö -

ve telt iga zo lá si mód:

– Aján lat te võ nek az elõ zõ há rom év (2003., 2004., 2005.)
leg je len tõ sebb – szá raz elem tárgy sze rin ti – szál lí tá sa i nak 
is mer te té se a Kbt. 68. § (1) be kez dé se alap ján el ké szí tett
re fe ren cia iga zo lás(ok) csa to lá sá val, a Kbt. 67. § (1) be -
kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott tar ta lom mal.

– Ren del kez zen akk re di tált la bo ra tó ri um ál tal ki ál lí tott,
2 (ket tõ) év nél nem ré geb bi ere de ti jegy zõ könyv vel vagy
azok hi te les má so la tá val, ame lyek min den meg aján lott tí -
pu sú elem re tar tal maz zák az MSZ EN 60086-2 szab vány
ter mék spe ci fi kus táb lá za ta i ban meg ha tá ro zott, a szab -
vány elõ írá sa alap ján el vég zett, az ele mek tel je sít mé nyét
meg ha tá ro zó vizs gá lat ered mé nyét.

Az al kal mas ság mi ni mum kö ve tel mé nye(i) (adott eset ben):

– Az utób bi 3 év ben (2003., 2004., 2005.) nem ren del ke zik
leg alább egy, a köz be szer zés tár gyá val azo nos tár gyú
(szá raz elem) és 8 mil lió Ft ér té kû, po zi tív vé le ménnyel el -
lá tott re fe ren cia iga zo lás sal.

– Nem ren del ke zik 2 év nél nem ré geb bi, akk re di tált la bo ra -
tó ri um ál tal ki ál lí tott, az MSZ EN 60086-2 szab vány ter -
mék spe ci fi kus táb lá za ta i ban meg ha tá ro zott, az ele mek
tel jesítményét meg ha tá ro zó vizs gá la ti jegy zõ könyv vel.

III.2.4) Fenn tar tott szer zõ dé sek
A szer zõ dés vé dett mû he lyek szá má ra fenn tar tott?
Igen: –
Nem: –

III.3) SZOL GÁL TA TÁS MEG REN DE LÉS RE IRÁ NYU LÓ
SZER ZÕ DÉ SEK RE VO NAT KO ZÓ KÜ LÖN LE GES FEL -
TÉ TE LEK

III.3.1) A szol gál ta tás tel je sí té se egy bi zo nyos fog lal ko zás -
hoz (kép zett ség hez) van-e köt ve?

Igen: –
Nem: –
Ha igen, a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zés re tör té nõ hi -

vat ko zás: –

III.3.2) A szer ve ze tek nek kö zöl ni ük kell-e a szol gál ta tás tel -
je sí té sé ben sze mé lye sen köz re mû kö dõ sze mé lyek ne vét és kép -
zettségét?

Igen: –
Nem: –

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA

IV.1.1) Az el já rás faj tá ja
Nyílt: X
Meg hí vá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
A gyor sí tott el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa: –
Tár gya lá sos: –
Meg tör tént-e már a rész vé tel re je lent ke zõk ki vá lasz tá sa,

meg je lö lé se?
Igen: –
Nem: –
Igen vá lasz ese tén a ki vá lasz tott rész vé tel re je lent ke zõk ne vét 

és cí mét a VI.3) To váb bi in for má ci ók ro vat ban kell meg ad ni.
A tár gya lá sos el já rás jog cí mé nek meg je lö lé se: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
A gyor sí tott el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa: –
Ver seny pár be széd: –

IV.1.2) Az aján lat té tel re vagy rész vé tel re fel hí van dó je lent -
ke zõk lét szá ma vagy ke ret szá ma (meg hí vá sos és tár gya lá sos
el já rás, illetve ke ret meg ál la po dás ese tén)

Lét szám: 
vagy: mi ni mum  és (adott eset ben) ma xi mum 
A je lent ke zõk szá má nak kor lá to zá sá ra vo nat ko zó ob jek tív

szem pon tok: –

IV.1.3) Az aján lat te võk lét szá má nak csök ken té se a tár gya -
lás vagy a ver seny pár be széd so rán (tár gya lá sos el já rás, ver -
seny pár be széd) (adott eset ben)

Igény be ve szik-e a több for du lós el já rást annak ér de ké ben,
hogy fo ko za to san csök kent sék a meg vi ta tan dó meg ol dá sok,
illetve a meg tár gya lan dó aján la tok szá mát?

Igen: –
Nem: –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK

IV.2.1) Bí rá la ti szem pon tok (csak a meg fe le lõt je löl je meg)
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: –
vagy:
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat az aláb bi ak sze rint: X
Az aláb bi ak ban meg adott rész szem pon tok sze rint (a rész -

szem pon to kat sú lyo zás sal kell meg ad ni): 
rész szem pon tok súly szá mok
1. aján la ti ár (tel jes mennyi ség re vonatko -

zóan) 5
2. ki sü té si idõ 4
3. szál lí tá si ha tár idõ (mun ka na pok ban meg ad -

va) 1

IV.2.2) Elekt ro ni kus ár lej tést al kal maz nak-e?
Igen: –
Nem: X
Ha igen, to váb bi in for má ci ók az elekt ro ni kus ár lej tés rõl (ha

szük sé ges)

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám (adott eset ben)
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IV.3.2) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó an ko ráb bi köz zé té -
tel re sor ke rült-e?

Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén:
Elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
Fel hasz ná lói ol da lon köz zé tett hir det mény: –
A hir det mény szá ma a K. É.-be n: –
Aján la ti/rész vé te li fel hí vás: –
vagy:
Egy sze rû sí tett aján lat té te li fel hí vás (DBR): –
A hir det mény szá ma a K. É.-be n: –
Egyéb ko ráb bi köz zé té tel: –
A hir det mény szá ma a K. É.-be n: –

IV.3.3) A do ku men tá ció és egyéb ira tok (a DBR ki vé te lé vel)
vagy is mer te tõk (ver seny pár be széd ese té ben) be szer zé sé nek
fel té te lei

A do ku men tá ció be szer zé sé nek ha tár ide je:
Dá tum: 2006/07/24 (év/hó/nap)
Idõ pont: 10.00 óra
Kell-e fi zet ni a do ku men tá ci ó ért?
Igen: X
Nem: –
Igen vá lasz ese tén:
Ár (szá mok kal): 20 000 + 4000 Ft áfa
Pénz nem: HUF
A fi ze tés fel té te lei és mód ja: át uta lás sal, a Bu da pes ti Rend -

õr-fõ ka pi tány ság Ma gyar Ál lam kincs tár nál ve ze tett 10023002- 
01451430 pénz for gal mi jel zõ szá mú kincs tá ri szám lá já ra.

IV.3.4) Az aján lat té te li ha tár idõ, illetve a rész vé te li ha tár idõ
Dá tum: 2006/07/24 (év/hó/nap)
Idõ pont: 10.00 óra

IV.3.5) Az aján lat té te li fel hí vás meg kül dé se a ki vá lasz tott
je lent ke zõk ré szé re (ha is mert) (meg hí vá sos és tár gya lá sos el -
já rás, va la mint ver seny pár be széd ese tén)

Dá tum: / /  (év/hó/nap)

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aján la tok,
illetve rész vé te li je lent ke zé sek be nyújt ha tók

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 aján la ti kö tött ség mi ni má lis idõ tar ta ma (nyílt el -
já rás ese tén; ki vé ve a köz be szer zé si tör vény 254. §-a sze rin ti
tár gya lás kez de mé nye zé se ese té ben)

/ / -ig (év/hó/nap) vagy:
hó nap(ok)ban:  vagy na pok ban: 60
(az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá tól szá mít va)

IV.3.8) Az aján la tok fel bon tá sá nak fel té te lei
Dá tum: 2006/07/24 (év/hó/nap)
Idõ pont: 10.00 óra
Hely szín: 1139 Bu da pest, Te ve u. 4–6.
Az aján la tok fel bon tá sán je len lét re jo go sult sze mé lyek: a

Kbt. 80. § (2) be kez dé se alap ján az aján lat ké rõ, az aján lat te võk
kép vi se lõi, va la mint az ál ta luk meg hí vott sze mé lyek.

VI. SZA KASZ: KI EGÉ SZÍ TÕ IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A KÖZ BE SZER ZÉS IS MÉT LÕ DÕ JEL LE GÛ-E?
(adott eset ben)

Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén a to váb bi hir det mé nyek köz zé té te lé nek

ter ve zett ide je: –

VI.2) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL ÉS/VAGY PROG RAM MAL KAP -
CSO LA TOS?

Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén kér jük fel tün tet ni a pro jekt(ek) és/vagy

prog ram(ok) ne vét és bár mely egyéb hi vat ko zá si ala pot: –

VI.3) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK (adott eset ben)
VI.3.1) A hi ány pót lás le he tõ sé ge vagy annak ki zá rá sa: aján -

lat ké rõ a Kbt. 83. § (1) be kez dé se alap ján hi á nyok és hi á nyos -
sá gok pót lá sá ra le he tõ sé get nem biz to sí t.

A hi ány pót lás biz to sí tá sa ese tén a hi ány pót lás kö re: –
VI.3.2) Nyílt el já rás ese tén az ered mény hir de tés idõ pont ja:

2006. jú li us 30., 10.00 óra.
VI.3.3) Nyílt el já rás ese tén a szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ -

pont ja: 2006. au gusz tus 15.
VI.3.4) A két sza kasz ból ál ló el já rá sok ese tén a rész vé te li je -

lent ke zé sek fel bon tá sá nak fel té te lei:
Dá tum: / /  (év/hó/nap)
Idõ pont: –
Hely szín: –
A rész vé te li je lent ke zé sek fel bon tá sán je len lét re jo go sult

sze mé lyek: –
VI.3.5) Két sza kasz ból ál ló el já rá sok ese tén a rész vé te li sza -

kasz ered mény hir de té si idõ pont ja: –
VI.3.6) A tár gya lás le foly ta tá sá nak me ne te és az aján lat ké rõ 

ál tal elõ írt alap ve tõ sza bá lyai, az el sõ tár gya lás idõ pont ja (ki vé -
ve, ha az el já rás tár gya lás nél kü li): –

VI.3.7.1) A do ku men tá ció meg vá sár lá sa vagy át vé te le az el -
já rás ban va ló rész vé tel fel té te le?

Igen: X
Nem: –
VI.3.7.2) A do ku men tá ció ren del ke zés re bo csá tá sá val kap -

cso la tos to váb bi in for má ci ók: lásd a IV.3.3) pont ban fog lal -
takat!

VI.3.8.1) Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat ki vá lasz -
tá sá nak bí rá la ti szem pont ja ese tén az aján la tok rész szem pon tok 
sze rin ti tar tal mi ele me i nek ér té ke lé se so rán ad ha tó pont szám
al só és fel sõ ha tá ra: adott pont szám va la mennyi rész szem pont
ese tén ad ha tó pont szám: 1–10-ig.

VI.3.8.2) A mód szer (mód sze rek) is mer te té se, amellyel az
aján lat ké rõ meg ad ja a VI.3.8.1) pont sze rin ti pont ha tá rok kö -
zöt ti pont szá mot: az aján la tok ér té ke lé se ará nyo sí tás sal a do ku -
men tá ci ó ban rész le te zett mód szer rel tör té nik.

VI.3.9) A III.2.2) pont és a III.2.3) pont sze rin ti fel té te lek és
ezek elõ írt iga zo lá si mód ja a mi nõ sí tett aján lat te võk hi va ta los
jegy zé ké be tör té nõ fel vé tel fel té te lét ké pe zõ mi nõ sí té si szem -
pon tok hoz ké pest szi go rúbb(ak)-e?

Igen: X
Nem: –
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VI.3.10) Meg kell je löl ni az aján lat ban:
a) Az aján lat te võ ál tal a szer zõ dés tel je sí té sé hez a köz be -

szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó mér ték ben igény be
ven ni kí vánt al vál lal ko zó kat?

Igen: X
Nem: –
b) A köz be szer zés nek azt a ré szét, amellyel össze füg gés ben

az aján lat te võ har ma dik sze méllyel szer zõ dést fog köt ni, e szer -
ve zet (sze mély) meg ha tá ro zá sa nél kül?

Igen: X
Nem: –
VI.3.11) Egyéb in for má ci ók:
1. Az aján lat be nyúj tá sá nak for mai kö ve tel mé nye it a do ku -

men tá ció tar tal maz za.
2. Ha aján lat ké rõ ered mény hir de tés kor a má so dik leg ked ve -

zõbb aján la tot meg aján ló aján lat te võt is meg ha tá roz za, az el já -
rás nyer te sé nek vissza lé pé se ese tén ve le kö t szer zõ dést a Kbt.
91. § (2) be kez dé sé ben fog lal tak fi gye lem be vé te lé vel.

3. Aján lat ké rõ aján lat te võ szer zõ dés tel je sí tés ben részt ve võ 
dol go zó it bûn ügyi ellen õr zés alá von ja, amely hez a be le egye zõ
nyi lat ko za to kat aján lat te võ nek be kell sze rez nie és er rõl a tény -
rõl aján la tá ban nyi lat koz nia kell.

4. Aján lat te võ nek aján la tá ban nyi lat koz nia kell a do ku men -
tá ció ré szét ké pe zõ szer zõ dés ter ve zet el fo ga dá sá ról.

5. Az aján lat hoz csa tol ni kell va la mennyi aján lat te võ nek
(10%-on fe lü li al vál lal ko zót is) a cég jegy zés re jo go sul tak hi te -
les alá írás min tá it, va la mint az aján lat te võ nyi lat ko za tát a Kkvt.
sze rin ti mi nõ sí té sé rõl, to váb bá a Kbt. 71. § (3) be kez dé sé ben
fog lal tak ról.

6. Kö zös aján lat te võk ese tén az aján lat hoz csa tol nia kell az
aján lat te võk együtt mû kö dé sé rõl szóló meg ál la po dást, va la mint 
kö zös aján la tot te võ nek nyi lat koz ni uk kell ar ról, hogy a szer zõ -
dés tel je sí té sé ért fe le lõs sé get vál lal nak. Az együtt mû kö dés rõl
szóló meg ál la po dást, va la mint az egye tem le ges fe le lõs ség vál -
la lá sát tar tal ma zó nyi lat ko za tot a kö zös aján lat te võk cég sze rû
alá írá sá val el lát va kell az aján lat hoz csatolni.

7. A do ku men tá ció ren del ke zés re bo csá tá sá nak mód ja:
aján lat te võk a be fi ze tés rõl szóló iga zo lás el le né ben ve he tik át a
do ku men tá ci ót az A. mel lék let II) pont já ban sze rep lõ cí men
(a por tá ról a 32-441-es te le fon szá mot kell hív ni) mun ka na po -
kon 9.00–13.30 óra kö zött. Az aján lat té te li ha tár idõ nap ján a
do ku men tá ció ugyan ezen a cí men sze rez he tõ be 9.00–10.00 óra 
kö zött. A do ku men tá ció meg vá sár lá sa az ér vé nyes aján lat té tel
fel té te le. A do ku men tá ció más ra át nem ru ház ha tó, el len ér té ké -
nek vissza kö ve te lé sé re – a Kbt. 54. § (6) be kez dé sé ben fog lalt
ese tek ki vé te lé vel – nincs le he tõ ség.

Az aján lat pos tai úton tör té nõ be nyúj tá sá ból ere dõ koc ká zat
az aján lat te võt ter he li!

VI.4) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/05/26 (év/hó/nap)

A. MEL LÉK LET
TO VÁB BI CÍ MEK ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PON TOK

I) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ ME -
KEN ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PON TO KON SZEREZ -
HETÕK BE
Hi va ta los név: Bu da pes ti Rend õr-fõ ka pi tány ság
Pos tai cím: Te ve u. 4–6.
Vá ros/Köz ség: Bu da pest

Pos tai irá nyí tó szám: 1139
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: Gaz dál ko dá si és Be szer zé si Cso port
Te le fon: 443-5305, 443-5000/32-441
Fax: 443-5305, 443-5000/32-822
E-ma il: –

II) CÍ MEK ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PON TOK, AHON -
NAN A DO KU MEN TÁ CIÓ ÉS A KI EGÉ SZÍ TÕ IRA TOK
(A VER SENY PÁR BE SZÉD RE ÉS A DI NA MI KUS BE -
SZER ZÉ SI REND SZER RE VO NAT KO ZÓK IS) BESZE -
REZHETÕK
Hi va ta los név: Bu da pes ti Rend õr-fõ ka pi tány ság
Pos tai cím: Te ve u. 4–6.
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1139
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: Gaz dál ko dá si és Be szer zé si Cso port
Te le fon: 443-5305, 443-5000/32-441
Fax: 443-5305, 443-5000/32-822
E-ma il: –

III) CÍ MEK ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PON TOK, AHO -
VÁ AZ AJÁN LA TO KAT/RÉSZ VÉ TE LI JE LENT KE ZÉ -
SE KET KELL BE NYÚJ TA NI
Hi va ta los név: Bu da pes ti Rend õr-fõ ka pi tány ság
Pos tai cím: Te ve u. 4–6.
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1139
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: Gaz dál ko dá si és Be szer zé si Cso port
Te le fon: 443-5305, 443-5000/32-441
Fax: 443-5305, 443-5000/32-822
E-ma il: –

Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulása
ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására

(10575/2006)

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PONT(OK)
Hi va ta los név: Fü ze sa bo nyi Kis tér ség Több cé lú Tár su lá sa
Pos tai cím: Rá kó czi út 48., Pf. 85
Vá ros/Köz ség: Fü ze sa bony
Pos tai irá nyí tó szám: 3390
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Gu lyás Lász ló el nök, Sza bó Ju dit mun ka szer ve zet-ve ze tõ
Cím zett: –
Te le fon: 36/452-500, 36/452-029
Fax: 36/341-031
E-ma il: post mas ter@mun ka szer ve zet.t-on li ne.hu
In ter net cím(ek): –

62. szám Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2006. V. 31.) 24357



TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN
SZE REZ HE TÕK BE

Azo nos a fent em lí tett kap cso lat tar tá si pont tal/pon tok kal: –
Ha at tól el té rõ, kér jük tölt se ki az A. I) mel lék le tet: X

A DO KU MEN TÁ CIÓ ÉS A TO VÁB BI IRA TOK A KÖ -
VET KE ZÕ CÍ MEN SZE REZ HE TÕK BE (a ver seny pár be -
széd re és a di na mi kus be szer zé si rend szer re vo nat ko zók is)

Azo nos a fent em lí tett kap cso lat tar tá si pont tal/pon tok kal: –
Ha at tól el té rõ, kér jük tölt se ki az A. II) mel lék le tet: X

AZ AJÁN LA TO KAT VAGY RÉSZ VÉ TE LI JE LENT KE -
ZÉ SE KET A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL BE NYÚJ TA NI

Azo nos a fent em lí tett kap cso lat tar tá si pont tal/pon tok kal: –
Ha at tól el té rõ, kér jük tölt se ki az A. III) mel lék le tet: X

I.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ MÁS AJÁN LAT KÉ RÕ(K) NE -
VÉ BEN FOLY TAT JA LE A KÖZ BE SZER ZÉ SI EL JÁ -
RÁST?

Igen: –
Nem: X

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS

II.1.1) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés
Szer zõ dés a Fü ze sa bo nyi Kis tér ség Több cé lú Tár su lá sa

egyes te le pü lé se in (Be se nyõ te lek, Dor mánd, Eger far mos,
Füzes abony, Me zõ sze me re, Me zõ tár kány, Po rosz ló, Sa rud,
Szi ha lom, Új lõ rinc fal va) egész ség ügyi alap el lá tás hoz kö tõ dõ
köz pon ti há zi or vo si, há zi gyer mek or vo si ügye let el lá tá sá ról.

II.1.2) A szer zõ dés tí pu sa, va la mint a tel je sí tés he lye
a) Épí té si be ru há zás: –
Ki vi te le zés: –
Ter ve zés és ki vi te le zés: –
Ki vi te le zés, bár mi lyen esz köz zel, mó don, az aján lat ké rõ ál -

tal meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ en: –
Épí té si kon cesszió: –
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –
b) Áru be szer zés: –
Adás vé tel: –
Lí zing: –
Bér let: –
Rész let vé tel: –
Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: –
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –
c) Szol gál ta tás: X
Szol gál ta tá si ka te gó ria: 25
Szol gál ta tá si kon cesszió: X
A tel je sí tés he lye: 
Be se nyõ te lek, Dor mánd, Eger far mos, Fü ze sa bony, Me zõ -

sze me re, Me zõ tár kány, Po rosz ló, Sa rud, Szi ha lom, Újlõrinc -
falva

NUTS-kód: HU

II.1.3) A hir det mény a kö vet ke zõk va la me lyi ké re irá nyul

Köz be szer zés meg va ló sí tá sa: X
Di na mi kus be szer zé si rend szer (DBR) lét re ho zá sa: –
Ke ret meg ál la po dás meg kö té se: –

II.1.4) Ke ret meg ál la po dás ra vo nat ko zó in for má ci ók: –

II.1.5) A szer zõ dés meg ha tá ro zá sa/tár gya

A Fü ze sa bo nyi Kis tér ség több cé lú tár su lá sa egyes te le pü lé -
se in (Be se nyõ te lek, Dor mánd, Eger far mos, Fü ze sa bony, Me zõ -
sze me re, Me zõ tár kány, Po rosz ló, Sa rud, Szi ha lom, Új lõ rinc fal -
va) egész ség ügyi alap el lá tá sá hoz kö tõ dõ köz pon ti há zi or vo si,
há zi gyer mek or vo si ügye let el lá tá sa.

A köz pon ti ügye let he lye: Fü ze sa bony, Rá kó czi út 36–40.,
Po rosz ló, Fõ út 2.

(Az in gat la nok alap raj zát az aján la ti do ku men tá ció ré sze ként 
csa tol juk, a he lyi sé gek hét köz nap mun ka idõ ben, elõ ze tes
egyez tetés alap ján meg te kint he tõ ek.)

Az ügye le ti he lyi sé get Fü ze sa bony vá ros ban aján lat ké rõ
25 000 Ft + áfa bér le ti díj + re zsi költ ség el le né ben, míg Po -
rosz ló te le pü lé sen in gye ne sen, de a re zsi költ ség aján lat te võ ál -
ta li vi se lé se mel lett bo csát ja nyer tes aján lat te võ ré szé re. A bér -
le ti díj nagy sá ga 2007. év tõl min den év ben a KSH ál tal kö zölt
inf lá ci ós rá ta mér té ké vel emel ke dik. A szol gál ta tá si szer zõ dés
ha tá ro zott ide jû (60 hó nap fu tam ide jû).

Az el lá tan dó ügye let idõ tar ta mát szak mán ként el té rõ mó don
meg ha tá roz va az aján la ti do ku men tá ció tar tal maz za. Nyer tes
aján lat te võ kö te les az ÁNTSZ ál tal meg ha tá ro zott mi ni mum -
fel té te lek sze rin ti esz kö zö ket biz to sí ta ni. Aján lat ké rõ az esz kö -
zök biz to sí tá sá hoz az aján la ti do ku men tá ci ó ban meg ha tá ro zot -
tak sze rint já rul hoz zá.

Az ügye le ti el lá tás fi nan szí ro zá sá nak for rá sát aján lat ké rõ
rész ben az OEP ál tal biz to sí tott tá mo ga tás át en ge dé sé bõl (köz -
vetlen szer zõ dés kö tés), rész ben az aján lat te võ ál tal – eset le ge -
sen – az aján lat ké rõ tõl kért hoz zá já ru lá si esz köz bõl fi nan szí -
roz za.

Fi gye lem mel a köz be szer zés tár gyá ra és az or vo si ügye le ti
el lá tás biz ton ság ának mi nden kö rül mé nyek kö zöt ti fenn tar tá sá -
ra, aján lat ké rõ a rész szem pon tok [IV.2.1)] kö zött ér té ke li az
aján lat te võ szék he lye (te lep he lye, fi ók te le pe) és az el lá tá si te -
rü le tek (Fü ze sa bony, Po rosz ló) kö zöt ti tá vol sá got.

Aján lat ké rõ a Ma gyar Or vo si Ka ma rá ról szóló 1994. évi
XXVI II. tör vény 1. § és 2. §-ai ban fog lal tak alap ján az aján la -
tok vé le mé nye zé sé re re gi o ná lis or vos ka ma rát ké r fe l, amely
vé le mény ben fog lal tak alap ján az or vos ka ma ra ál tal fel ál lí tott
szak mai sor ren det aján lat ké rõ a rész szem pon tok [IV.2.1)] kö ré -
ben ér té ke li.

II.1.6) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)

Fõ szó jegy zék

Fõ tárgy: 

85.10.00.00-0

To váb bi tárgy(ak): 

85.12.11.00-4

85.12.11.10-7

85.13.00.00-9

Ki egé szí tõ szó jegy zék: –

II.1.7) Ré szek re tör té nõ aján lat té tel

Igen: –

Nem: X

II.1.8) El fo gad ha tók-e vál to za tok (al ter na tív aján la tok)?

Igen: –

Nem: X
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II.2) A SZER ZÕ DÉS SZE RIN TI MENNYI SÉG VAGY AL -
KAL MA ZÁ SI KÖR

II.2.1) Tel jes mennyi ség vagy ér ték
A Fü ze sa bo nyi Kis tér ség Több cé lú Tár su lá sa egyes te le pü lé -

se in (Be se nyõ te lek, Dor mánd, Eger far mos, Fü ze sa bony, Me zõ -
sze me re, Me zõ tár kány, Po rosz ló, Sa rud, Szi ha lom, Újlõrinc -
falva) egész ség ügyi el lá tás hoz kö tõ dõ köz pon ti há zi or vo si,
 házi gyer mek or vo si ügye let el lá tá sa. Érin tett la kos ság szám:
23 228 fõ.

A köz pon ti ügye let he lye: Fü ze sa bony, Rá kó czi út 36–40.,
Po rosz ló, Fõ út 2.

Az ügye le ti he lyi sé get Fü ze sa bony te le pü lé sen 25 000 Ft +
áfa bér le ti díj + re zsi költ ség el le né ben, míg Po rosz ló te le pü lé -
sen in gye ne sen, de a re zsi költ ség aján lat te võ ál ta li vi se lé se
mel lett bo csát ja nyer tes aján lat te võ ré szé re. A szol gál ta tá si
szer zõ dés ha tá ro zott ide jû (60 hó nap fu tam ide jû). Kez dés:
2006/09/01, be fe je zés: 2011/08/31. 

Aján lat te võ kö te les a szol gál ta tá si szer zõ dés fenn ál lá sa/fu -
tam ide je alatt fo lya ma to san biz to sí ta ni az ÁNTSZ ál tal, va la -
mint a 60/2003. ESzCsM ren de let ben elõ írt szak mai mi ni mum -
fel té te lek nek tör té nõ meg fe le lést.

Az el lá tan dó ügye let idõ tar ta mát szak mán ként el té rõ mó don
meg ha tá roz va az aján la ti do ku men tá ció tar tal maz za.

II.2.2) Vé te li jog (op ció) (adott eset ben)
Igen: –
Nem: X

II.3) A SZER ZÕ DÉS IDÕ TAR TA MA VAGY A BE FE JE -
ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE
Kez dés: 2006/09/01
Be fe je zés: 2011/08/31

III. SZA KASZ: JO GI, GAZ DA SÁ GI, PÉNZ ÜGYI ÉS
TECH NI KAI IN FOR MÁ CI ÓK

III.1) A SZER ZÕ DÉS RE VO NAT KO ZÓ FEL TÉ TE LEK

III.1.1) A szer zõ dést biz to sí tó mel lék kö te le zett sé gek
Aján lat ké rõ az aján lat te võ szá má ra 1 000 000 fo rint ka u ció

vál la lá sát ír ja elõ, ame lyet aján lat te võ nek a szer zõ dés tel jes
idõ tar ta má ra kell aján lat ké rõ ren del ke zé sé re bo csá ta ni. A ka u -
ció ren del te té se aján lat ké rõ ál tal a nyer tes aján lat te võ hasz ná la -
tá ba adott, ren del ke zé sé re bo csá tott in gat la nok ban, illetve in -
gó sá gok ban be kö vet ke zett kár, hi ány, illetve a bér le ti díj el ma -
ra dá sa foly tán be kö vet ke zett kö ve te lés ki elé gí té se. Az aján lat -
ké rõ ál tal elõ írt ka u ció tel je sít he tõ:

– A ka u ció össze gé nek aján lat ké rõ OTP Bank Rt. fü ze sa bo -
nyi fi ók já nál ve ze tett 11739023-15382922 szá mú szám lá -
já ra tör té nõ be fi ze tés sel.

– Bank ga ran cia biz to sí tá sá val. Aján lat ké rõ bank ga ran ci a -
ként ki zá ró lag fel té tel nél kü li, az aján lat ké rõ mint ked -
vez mé nye zett hoz zá já ru lá sa nél kül vissza von ha tat lan, a
meg kö tött szer zõ dés tel jes idõ tar ta má nak le tel tét kö ve tõ
30 na pig ér vé nyes nyi lat ko za tot fo gad el aján lat te võ va la -
mely szám la ve ze tõ bank já tól.

– Biz to sí tá si szer zõ dés alap ján ki ál lí tott – kész fi ze tõ ke zes -
ség vál la lást tar tal ma zó – kö te lez vénnyel. Aján lat ké rõ
biz to sí tá si szer zõ dés alap ján ki ál lí tott – kész fi ze tõ ke zes -
ség vál la lást tar tal ma zó – kö te lez vény ként ki zá ró lag fel té -
tel nél kü li, az aján lat ké rõ mint ked vez mé nye zett hoz zá já -
ru lá sa nél kül vissza von ha tat lan, a meg kö tött szer zõ dés
tel jes idõ tar ta má nak le tel tét kö ve tõ 30 na pig ér vé nyes
nyi lat ko za tot fo gad el.

III.1.2) Fõ fi nan szí ro zá si és fi ze té si fel té te lek és/vagy hi vat -
ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek re

Aján lat ké rõ elõ le get nem fi zet. Az ügye le ti el lá tás fi nan szí -
ro zá sá nak for rá sát aján lat ké rõ rész ben az OEP ál tal biz to sí tott
tá mo ga tás át en ge dé sé bõl (köz vet len szer zõ dés kö tés), rész ben
az aján lat te võ ál tal az aján lat ké rõ tõl kért hoz zá já ru lá si összeg -
bõl fi nan szí roz za. Aján lat ké rõ az ál ta la az OEP-tá mo ga tá son
fe lül kért hoz zá já ru lá si összeg rõl ha von ta ki ál lí tott szám lát a
tel je sí tés tõl szá mí tott 8 na pon be lül át uta lás sal egyen lí ti ki.

III.1.3) A kö zös aján la tot te võ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó
gaz da sá gi tár sa ság, illetve jo gi sze mély: – 

III.1.4) Vo nat koz nak-e a szer zõ dés tel je sí té sé re egyéb kü -
lön le ges fel té te lek?

Igen: –
Nem: X
Ha igen, a kü lön le ges fel té te lek meg ha tá ro zá sa: –

III.2) RÉSZ VÉ TE LI FEL TÉ TE LEK

III.2.1) Az aján lat te võ/a rész vé tel re je lent ke zõ sze mé lyes
hely ze té re vo nat ko zó ada tok (ki zá ró okok), ide ért ve a szak mai
és cég nyil ván tar tá sok ba tör té nõ be jegy zés re vo nat ko zó elõ írá -
so kat is

Az elõ írá sok tel je sí té sé nek iga zo lá sá hoz szük sé ges ada tok és 
a meg kö ve telt iga zo lá si mód:

Ki zá ró okok:
– Az el já rás ban nem le het aján lat te võ vagy al vál lal ko zó és a 

Kbt. 66. § (2) be kez dé se, illetve a 67. § (4) be kez dé se sze -
rin ti szer ve zet, aki vel szem ben a Kbt. 60. § (1) be kez dés
a)–h) pont ja i ban meg ha tá ro zott ki zá ró okok fenn áll nak.

– Az el já rás ban nem le het aján lat te võ vagy al vál lal ko zó,
aki vel szem ben a Kbt. 61. § (1) be kez dés d) és e) pont ja i -
ban írt ki zá ró okok fenn áll nak.

– Az el já rás ból ki zá rás ra ke rül az az aján lat te võ, aki, il le tõ -
leg aki nek a köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó ja ese té ben a

– Kbt. 61. § (1) be kez dés a)–c) pont ja i ban fel so rolt ki zá ró
okok fenn áll nak,

– Kbt. 62. § (1) be kez dés a)–b) pont ja i ban írt ki zá ró okok
fenn áll nak.

III.2.1.1) Jo gi hely zet (ki zá ró okok) – a meg kö ve telt iga zo -
lá si mód

Az aján lat te võ nek, il le tõ leg az al vál lal ko zó(k)nak a Kbt.
63. § (1)–(5) be kez dé se i ben elõ ír tak nak meg fe le lõ en iga zo lást
vagy nyi lat ko za tot kell be nyúj ta ni ar ról, hogy nem tar to zik

– A Kbt. 60. § (1) be kez dés a)–h) pont ja i ban fog lalt ki zá ró
okok ha tá lya alá.

– A Kbt. 61. § (1) be kez dé sé ben fog lalt ki zá ró okok ha tá lya
alá.

– A Kbt. 63. § (3) be kez dé se sze rin ti ha tó sá gi iga zo lá sok
csa to lá sa ar ról, hogy a Kbt. 60. § (1) be kez dé sé nek
c) pont ja sze rin ti ki zá ró ok az aján lat te võ és a Kbt. 71. §
(1) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti al vál lal ko zó ja te kin te -
té ben nem ál l fenn.

– A Kbt. 61. § (1) be kez dé sé nek d) pont ja ese tén a Kbt. 63. § 
(2) be kez dé sé nek d) pont ja sze rin ti, az aján lat té te li ha tár -
idõt meg elõ zõ 30 nap nál nem ré geb bi iga zo lás (ki vo nat),
egyéb iga zo lás vagy nyi lat ko zat, ma gyar or szá gi be jegy -
zé sû cég ese tén cég ki vo nat, egyé ni vál lal ko zó ese tén az
ér vé nyes vál lal ko zói iga zol vány köz jegy zõ ál tal hi te le sí -
tett má so la ta.
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A Kbt. 66. § (2) be kez dés, illetve a 67. § (4) be kez dés sze rin ti 
szer ve zet nek köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett nyi lat ko zat tal kell iga -
zol ni, hogy nem tar to zik a Kbt. 60. § (1) be kez dés a)–h) pont ja -
i ban fel so rolt ki zá ró okok ha tá lya alá [Kbt. 63. § (6) be kez dés].

Az iga zo lá so kat a Köz be szer zé sek Taná csá nak tá jé koz ta tó -
já val össz hang ban  kell csa tol ni.

III.2.2) Gaz da sá gi és pénz ügyi al kal mas ság

Az al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok és a meg kö -
ve telt iga zo lá si mód:

A Kbt. 66. § alap ján az aján lat te võ nek, va la mint a köz be szer -
zés ér té ké nek 10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí -
vánt al vál lal ko zó(k)nak a pénz ügyi és gaz da sá gi al kal mas sá gát
az aláb bi ak sze rint kell iga zol ni:

– Va la mennyi szám la ve ze tõ pénz in té zet tõl szár ma zó, az
aján lat té te li ha tár idõt meg elõ zõ 60 nap nál nem ré geb bi
kel te zé sû nyi lat ko zat az aláb bi tar ta lom mal [Kbt. 66. §
(1) be kez dés a) pont]

– mi ó ta ve ze ti aján lat te võ szám lá ját,

– pénz ügyi kö te le zett sé ge i nek idõ ben ele get tesz-e,

– szám lá ján volt-e az aján lat té te li ha tár idõt meg elõ zõ egy 
év ben 30 na pot meg ha la dó sor ban ál ló té te le.

– Az aján lat te võ és a köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t meg -
ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó nyi -
lat ko za ta, hogy va la mennyi szám la ve ze tõ pénz in té ze tét
be je len tet te aján lat ké rõ fe lé.

– Az el múlt 3 év re (2003–2004–2005.) vo nat ko zó szám vi -
te li jog sza bá lyok sze rin ti éves be szá mo ló juk be nyúj tá sá -
val a Kbt. 66. § (1) be kez dés b) pont já nak meg fe le lõ en.

– Az el múlt 3 évi (2003–2004–2005.) tel jes for ga lom ról,
va la mint a köz be szer zés tár gyá val meg egye zõ, for ga lom -
ról szóló nyi lat ko za tok be csa to lá sá val a Kbt. 66. § (1) be -
kez dés c) pont já nak meg fe le lõ en.

– Az egész ség ügyi szol gál ta tás so rán oko zott kár meg té rí té -
sé re vo nat ko zó fe le lõs ség biz to sí tá si köt vény köz jegy zõ
ál tal hi te le sí tett má so lat ban tör té nõ csa to lá sa [Kbt. 66. §
(1) be kez dés a) pont].

Az al kal mas ság mi ni mum kö ve tel mé nye(i) (adott eset ben): 

Aján lat te võ nek, il le tõ leg a szer zõ dés tel je sí té sé be 10% mér -
ték fe lett igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó já nak a szer zõ dés
tel je sí té sé re vo nat ko zó al kal mat lan sá ga:

Pénz ügyi és gaz da sá gi al kal mat lan ság:

– Aki nek bár mely fo lyó szám lá ján az aján lat té te li ha tár idõt
meg elõ zõ egy év ben egy nél több al ka lom mal 30 na pot
meg ha la dó sor ban ál ló té tel volt.

– Ha aján lat te võ nek, illetve al vál lal ko zó já nak a számvi -
teli jog sza bá lyok sze rin ti be szá mo ló já ban sze rep lõ üze -
mi/üz le ti te vé keny ség ered mé nye az elõ zõ 3 év
(2003–2004–2005.) bár me lyi ké ben ne ga tív volt.

– Ha az aján lat te võ ál tal be csa tolt for gal mi nyi lat ko zat
 alapján a sa ját vál lal ko zás ban vég zett or vo si ügye le ti el lá -
tás ból szár ma zó éves net tó ár be vé te le az elõ zõ 3 év -
ben (2003–2004–2005.) éven te nem éri el a net tó
25 000 000 fo rin tot.

– Az el já rá sban nem le het aján lat te võ, illetve 10% fe let ti al -
vál lal ko zó, aki/amely nem ren del ke zik az egész ség ügyi
szol gál ta tás so rán oko zott kár meg té rí té sé re leg alább
5 mil lió fo rint ér té kû fe le lõs ség biz to sí tás sal.

III.2.3) Mû sza ki, illetve szak mai al kal mas ság

Az al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok és a meg kö -
ve telt iga zo lá si mód:

A Kbt. 67. § (3) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján az aján lat te -
võ nek, va la mint a köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó nak a szer zõ dés
tel je sí té sé hez szük sé ges mû sza ki, szak mai al kal mas sá gát az
aláb bi ak sze rint kell iga zol ni:

– Az el múlt 3 év (2003–2004–2005.) leg je len tõ sebb le zá -
rult, illetve fo lya mat ban lé võ ügye le ti szol gál ta tá si tar tal -
mú mun ká i nak is mer te té se, re fe ren ci ák a Kbt. 68. §
(1) be kez dés a)–b) pont ja sze rint ki ál lí tott iga zo lás (re fe -
ren cia le ve lek) csa to lá sá val.

– A tel je sí tés be be von ni kí vánt és a sa ját ál lo má nyú szak -
em be rek, va la mint az aján lat te võ ma gán sze mély, illetve
jo gi sze mély ese tén a cég jegy zék be be jegy zett ve ze tõ
tiszt ség vi sel õs éget el lá tó szak mai ve ze tõ je vég zett sé gé -
nek, kép zett sé gé nek, gya kor la ti ide jé nek be mu ta tá sa ok -
má nyok kal, ön élet raj zok kal.

– Az aján lat te võ nek, illetve a tel je sí tés be 10% mér ték fe lett
igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó nak iga zol nia kell a
köz be szer zés tár gyá ra vo nat ko zó, a ha tá lyos jog sza bá -
lyok nak meg fe le lõ mû kö dé si en ge délyt.

Az al kal mas ság mi ni mum kö ve tel mé nye(i) (adott eset ben):

Aján lat te võ nek, il le tõ leg a szer zõ dés tel je sí té sé be 10% mér -
ték fe lett igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó já nak a szer zõ dés
tel je sí té sé re vo nat ko zó al kal mat lan sá ga:

– al kal mat lan az aján lat te võ, ha nem ren del ke zik az el múlt
há rom év (2003–2004–2005.) mind egyi ké ben leg alább
egy, je len köz be szer zés tár gyá val meg egye zõ ügye le ti re -
fe ren ci á val,

– al kal mat lan az aján lat te võ, amennyi ben az aján lat te võ
ma gán sze mély vagy a pá lyá zó gaz da sá gi tár sa ság cég -
jegy zék be be jegy zett ve ze tõ tiszt ség vi sel õs éget el lá tó
szak mai ve ze tõ je nem fe le l meg a több ször mó do sí tott
4/2000. (II. 25.) EüM ren de let 11. § (9) be kez dé sé ben
fog lal tak nak és nem ren del ke zik há zi or vos tan or vo si
szak vizs gá val és leg alább egy sa ját ál lo má nyú (ta gi jog vi -
szony, mun ka vi szony) szak em ber nek ren del kez nie kell
in ten zív ana est he si o ló gi ai szak vizs gá val,

– al kal mat lan az aján lat te võ, amennyi ben nem üze mel tet je -
len leg is fo lya ma to san a köz be szer zés tár gyá val egye zõ
ügye le ti szol gá la tot – fi gye lem mel a szol gál ta tás jel le gé -
re, illetve a szol gál ta tás tel je sí té sé nek biz ton sá gá ra – fel -
té te le, hogy sze mé lye az elõ zõek ben írt fel té te lek nek is
meg fe lel,

– al kal mat lan az aján lat te võ, illetve a tel je sí tés be 10% mér -
ték fe lett igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó, ha nem ren -
del ke zik je len köz be szer zés tár gyá ra vo nat ko zó, a ha tá -
lyos jog sza bá lyok nak meg fe le lõ mû kö dé si en ge déllyel.

III.2.4) Fenn tar tott szer zõ dé sek

A szer zõ dés vé dett mû he lyek szá má ra fenn tar tott?

Igen: –

Nem: X
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III.3) SZOL GÁL TA TÁS MEG REN DE LÉS RE IRÁ NYU LÓ
SZER ZÕ DÉ SEK RE VO NAT KO ZÓ KÜ LÖN LE GES FEL -
TÉ TE LEK

III.3.1) A szol gál ta tás tel je sí té se egy bi zo nyos fog lal ko zás -
hoz (kép zett ség hez) van-e köt ve?

Igen: X
Nem: –
Ha igen, a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zés re tör té nõ hi -

vat ko zás: 
4/2000. (II. 25.) EüM ren de let, 2003. évi LXXXIV. tör vény
60/2003. (X. 20.) ESzCsM ren de let, 1997. évi CLIV. tör vény

III.3.2) A szer ve ze tek nek kö zöl ni ük kell-e a szol gál ta tás tel -
je sí té sé ben sze mé lye sen köz re mû kö dõ sze mé lyek ne vét és kép -
zett sé gét?

Igen: X
Nem: –

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA

IV.1.1) Az el já rás faj tá ja
Nyílt: X
Meg hí vá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
A gyor sí tott el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa: –
Tár gya lá sos: –
Meg tör tént-e már a rész vé tel re je lent ke zõk ki vá lasz tá sa,

meg je lö lé se?
Igen: –
Nem: –
Igen vá lasz ese tén a ki vá lasz tott rész vé tel re je lent ke zõk ne vét 

és cí mét a VI.3) To váb bi in for má ci ók ro vat ban kell meg ad ni.
A tár gya lá sos el já rás jog cí mé nek meg je lö lé se: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
A gyor sí tott el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa: –
Ver seny pár be széd: –

IV.1.2) Az aján lat té tel re vagy rész vé tel re fel hí van dó je lent -
ke zõk lét szá ma vagy ke ret szá ma: –

IV.1.3) Az aján lat te võk lét szá má nak csök ken té se a tár gya -
lás vagy a ver seny pár be széd so rán: –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK

IV.2.1) Bí rá la ti szem pon tok (csak a meg fe le lõt je löl je meg)
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: –
vagy:
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat az aláb bi ak sze rint: X
Az aláb bi ak ban meg adott rész szem pon tok sze rint (a rész -

szem pon to kat sú lyo zás sal kell meg ad ni): X
rész szem pon tok súly szá mok
1. ügye le ti el lá tá sért kért el len szol gál ta tás

össze ge (brut tó fo rint/fõ/év) 0,4
2. az ügye let el lá tá sá hoz igény be ven ni kí vánt

or vo sok szá ma (fõ) 0,1
3. aján lat ké rõ ál tal fel kért re gi o ná lis or vos ka -

ma ra ál tal meg ál la pí tott szak mai sor rend
[II.1.5)] 0,4

4. aján lat te võ szék he lyé nek (te lep he lyé nek,
fi ók te le pé nek) és az el lá tá si te rü let nek kö -
zel sé ge [II.1.5)] 0,1

IV.2.2) Elekt ro ni kus ár lej tést al kal maz nak-e?
Igen: –
Nem: X

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám: –

IV.3.2) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó an ko ráb bi köz zé té -
tel re sor ke rült-e? 

Igen: –
Nem: X

IV.3.3) A do ku men tá ció és egyéb ira tok (a DBR ki vé te lé vel)
vagy is mer te tõk (ver seny pár be széd ese té ben) be szer zé sé nek
fel té te lei

A do ku men tá ció be szer zé sé nek ha tár ide je:
Dá tum: 2006/07/17 (év/hó/nap)
Idõ pont: 11.00 óra
Kell-e fi zet ni a do ku men tá ci ó ért?
Igen: X
Nem: –
A fi ze tés fel té te lei és mód ja: a do ku men tá ció az aján la ti fel -

hí vást tar tal ma zó hir det mény köz zé té te lé nek nap já tól az aján -
lat té te li ha tár idõ le jár tá ig ve he tõ át mun ka na po kon 9.00–11.00
óra kö zött. 

Ár: 50 000 Ft + áfa
Pénz nem: HUF
A fi ze tés tör tén het az összeg át uta lá sá val a Fü ze sa bo nyi Kis -

tér ség Több cé lú Tár su lá sa OTP Bank Rt. fü ze sa bo nyi fi ók já nál
(3390 Fü ze sa bony, Rá kó czi u.) ve ze tett 11739023-15382922
szá mú bank szám lá já ra vagy ugyan ezen szám lá ra bel föl di pos -
ta utal vá nyon tör té nõ be fi ze tés sel az iga zo lá son „Fü ze sa bo nyi
kis tér ség or vo si ügye let” meg jegy zés sel vagy sze mé lye sen Fü -
ze sa bo nyi Kis tér ség Több cé lú Tár su lá sa mun ka szer ve ze té nél
(3390 Fü ze sa bony, Hu nya di u. 39.) kész pénz ben tör té nõ be fi -
ze tés út ján. Do ku men tá ció át ve he tõ sze mé lye sen Fü ze sa bo nyi
Kis tér ség Több cé lú Tár su lá sa, 3390 Fü ze sa bony, Hu nya di u.
39., pos tai úton a Kbt. 54. § (4) be kez dés ben fog lal tak alap ján
az írá sos igény be je len tést kö ve tõ en.

IV.3.4) Az aján lat té te li ha tár idõ, illetve a rész vé te li ha tár idõ
Dá tum: 2006/07/17 (év/hó/nap)
Idõ pont: 11.00 óra

IV.3.5) Az aján lat té te li fel hí vás meg kül dé se a ki vá lasz tott
je lent ke zõk ré szé re: –

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aján la tok,
illetve rész vé te li je lent ke zé sek be nyújt ha tók

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 aján la ti kö tött ség mi ni má lis idõ tar ta ma 
2006/08/31-ig

IV.3.8) Az aján la tok fel bon tá sá nak fel té te lei
Dá tum: 2006/07/17 (év/hó/nap)
Idõ pont: 11.00 óra
Hely szín: 3300 Eger, Csá kány u. 1., Aqua Iro da ház, dr. No -

vák Ru dolf ügy vé di iro dá ja
Az aján la tok fel bon tá sán je len lét re jo go sult sze mé lyek: a

Kbt. 80. § (2) be kez dé se alap ján az aján lat ké rõ és aján lat te võk
kép vi se lõi, va la mint az ál ta luk meg hí vot tak.
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VI. SZA KASZ: KI EGÉ SZÍ TÕ IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A KÖZ BE SZER ZÉS IS MÉT LÕ DÕ JEL LE GÛ-E?
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén a to váb bi hir det mé nyek köz zé té te lé nek

ter ve zett ide je: –

VI.2) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL ÉS/VAGY PROG RAM MAL KAP -
CSO LA TOS?
Igen: –
Nem: X

VI.3) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK (adott eset ben)
VI.3.1) A hi ány pót lás le he tõ sé ge vagy annak ki zá rá sa: aján -

lat ké rõ a Kbt. 83. § alap ján a hi ány pót lás le he tõ sé gét ki zár ja.
VI.3.2) Nyílt el já rás ese tén az ered mény hir de tés idõ pont ja:

az aján la tok bon tá sát kö ve tõ 10. nap 12.00 óra. He lye: 3300
Eger, Csá kány u. 1., Aqua Iro da ház, dr. No vák Ru dolf ügy vé di
iro dá ja.

VI.3.3) Nyílt el já rás ese tén a szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ -
pont ja: az ered mény hir de tést kö ve tõ 10. nap 12.00 óra. He lye:
3300 Eger, Csá kány u. 1., Aqua Iro da ház, dr. No vák Ru dolf
ügy vé di iro dá ja.

VI.3.4) A két sza kasz ból ál ló el já rá sok ese tén a rész vé te li je -
lent ke zé sek fel bon tá sá nak fel té te lei: –

A rész vé te li je lent ke zé sek fel bon tá sán je len lét re jo go sult
sze mé lyek: –

VI.3.5) Két sza kasz ból ál ló el já rá sok ese tén a rész vé te li sza -
kasz ered mény hir de té si idõ pont ja: –

VI.3.6) A tár gya lás le foly ta tá sá nak me ne te és az aján lat ké rõ 
ál tal elõ írt alap ve tõ sza bá lyai, az el sõ tár gya lás idõ pont ja –

VI.3.7.1) A do ku men tá ció meg vá sár lá sa vagy át vé te le az el -
já rás ban va ló rész vé tel fel té te le?

Igen: X
Nem: –
VI.3.7.2) A do ku men tá ció ren del ke zés re bo csá tá sá val kap -

cso la tos to váb bi in for má ci ók: –
VI.3.8.1) Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat ki vá lasz -

tá sá nak bí rá la ti szem pont ja ese tén az aján la tok rész szem pon tok 
sze rin ti tar tal mi ele me i nek ér té ke lé se so rán ad ha tó pont szám
al só és fel sõ ha tá ra: al só ha tár: 0, fel sõ ha tár: 10.

VI.3.8.2) A mód szer (mód sze rek) is mer te té se, amellyel
az aján lat ké rõ meg ad ja a VI.3.8.1) pont sze rin ti pont ha tá rok
kö zöt ti pont szá mot: az ad ha tó pont szám va la mennyi rész -
szempont es tén 0–10. A rész szem pon to kon be lül az ér té ke lé si
pont szám egye nes ará nyo sí tás sal (szá za lé kos el té rés vizs gá la -
tá val) ke rül ki szá mí tás ra. A leg jobb aján lat a ma xi má lis pont -
szá mot kap ja. A kö vet ke zõ aján la tok pont szá mai a leg jobb
aján lat hoz tör té nõ egye nes ará nyo sí tás sal ke rül nek ki szá mí tás -
ra. Amennyi ben a szá mí tás alap ján ne ga tív szám jön ne ki, az
aján lat ak kor is 0 pon tot kap.

VI.3.9) A III.2.2) pont és a III.2.3) pont sze rin ti fel té te lek és
ezek elõ írt iga zo lá si mód ja a mi nõ sí tett aján lat te võk hi va ta los
jegy zé ké be tör té nõ fel vé tel fel té te lét ké pe zõ mi nõ sí té si szem -
pon tok hoz ké pest szi go rúbb(ak)-e?

Igen: X
Nem: –
VI.3.10) Meg kell je löl ni az aján lat ban:
a) Az aján lat te võ ál tal a szer zõ dés tel je sí té sé hez a köz be -

szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó mér ték ben igény be
ven ni kí vánt al vál lal ko zó kat?

Igen: X
Nem: –

b) A köz be szer zés nek azt a ré szét, amellyel össze füg gés ben
az aján lat te võ har ma dik sze méllyel szer zõ dést fog köt ni, e szer -
ve zet (sze mély) meg ha tá ro zá sa nél kül?

Igen: X
Nem: –
VI.3.11) Egyéb in for má ci ók:
a) Aján la ti do ku men tá ció:
1. Az aján la to kat 3 pél dány ban (1 ere de ti és 2 má so lat) kell

be nyúj ta ni.
2. Az aján la to kat tar ta lom jegy zék kel és (a mel lék le tet is be -

le ért ve) fo lya ma tos ol dal szá mo zás sal kell el lát ni.
3. Cso ma go lás: zárt, cég jel zés nél kü li bo rí ték ban, a köz be -

szer zé si el já rás tár gyát cím ként fel tün tet ve.
4. Az aján lat cím lap ja utá ni el sõ ol da lon tar ta lom jegy zé ket

kell csa tol ni, me lyet fel ol va só lap kö vet. A fel ol va só lap ja va solt 
min tá ját az aján la ti do ku men tá ció tar tal maz za.

5. Az aján lat te võ nek aján la tá ban nyi lat koz nia kell az aján la -
ti fel hí vás fel té te le i nek és a do ku men tá ci ó ban sze rep lõ szer zõ -
dé ses fel té te lek el fo ga dá sá ról.

6. Aján lat te võ nek az aján la tá hoz csa tol ni kell a Kbt. 71. §
(1) be kez dés b) pont ja sze rin ti nyi lat ko za tát.

7. Aján lat te võ kö te les aján la tá hoz alá írá si cím pél dányt csa -
tol ni. Ér vény te len az aján lat, ha azt nem a cég jegy zés re jo go -
sult sze mély ír ta alá.

8. Aján la tte võ kö te les a mû sza ki al kal mas ság nál elõ írt, a tel -
je sí tés be be von ni kí vánt szak em be rek ren del ke zés re ál lá si nyi -
lat ko za tát a fel adat el vég zé sé re vo nat ko zó an csa tol ni.

b) Ki egé szí tõ in for má ci ók:
1. Aján lat ké rõ a Kbt. 56. §-a sze rint biz to sít ja a ki egé szí tõ

tá jé koz ta tás le he tõ sé gét.
2. A kér dé se ket a je len fel hí vás I.1) pont já ban meg ha tá ro -

zott cím re kell meg kül de ni a Kbt. 56. § (1) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott idõ pon tig, aján lat ké rõ a vá la szo kat a Kbt. 56. §
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ pon tig meg ad ja.

c) Aján lat ké rõ ki kö ti, hogy a nyer tes aján lat te võ vissza lé pé -
se ese tén, ha az el já rás ered mé nyé nek ki hir de té se kor a má so dik
leg ked ve zõbb nek mi nõ sí tett aján la tot te võ sze mé lyét is meg ha -
tá roz ta, ak kor az zal kö t szer zõ dést.

d) Aján lat ké rõ az aján lat tevõ ré szé rõl szer zõ dés ter ve zet
csa to lá sát ír ja elõ, de a rész le ges szer zõ dé ses fel té te le ket az
aján lat ké rõ a do ku men tá ci ó ban ha tá roz za meg.

e) Egyéb in for má ci ók:
1. A do ku men tá ció meg vá sár lá sa az ér vé nyes aján lat té tel

fel té te le.
2. Aján lat té tel lel fel me rü lõ költ sé gek aján lat te võt ter he lik.

VI.4) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/05/24 (év/hó/nap)

A. MEL LÉK LET
TO VÁB BI CÍ MEK ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PON TOK

I) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ ME -
KEN ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PON TO KON SZE REZ -
HE TÕK BE
Hi va ta los név: Fü ze sa bo nyi Kis tér ség 
Több cé lú Tár su lá sa mun ka szer ve ze te
Pos tai cím: Hu nya di u. 39.
Vá ros/Köz ség: Fü ze sa bony
Pos tai irá nyí tó szám: 3390
Or szág: Ma gyar or szág
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Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Gu lyás Lász ló el nök, Sza bó Ju dit mun ka szer ve zet-ve ze tõ
Cím zett: –
Te le fon: 36/542-500, 36/542-029
Fax: 36/341-031
E-ma il: post mas ter@mun ka szer ve zet.t-on li ne.hu
In ter net cím (URL): –

II) CÍ MEK ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PON TOK, AHON -
NAN A DO KU MEN TÁ CIÓ ÉS A KI EGÉ SZÍ TÕ IRA TOK
(A VER SENY PÁR BE SZÉD RE ÉS A DI NA MI KUS BE -
SZER ZÉ SI REND SZER RE VO NAT KO ZÓK IS) BE SZE -
REZ HE TÕK
Hi va ta los név: Fü ze sa bo nyi Kis tér ség 
Több cé lú Tár su lá sa mun ka szer ve ze te
Pos tai cím: Hu nya di u. 39.
Vá ros/Köz ség: Fü ze sa bony
Pos tai irá nyí tó szám: 3390
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Gu lyás Lász ló el nök, Sza bó Ju dit mun ka szer ve zet-ve ze tõ
Cím zett: –
Te le fon: 36/542-500, 36/542-029
Fax: 36/341-031
E-ma il: post mas ter@mun ka szer ve zet.t-on li ne.hu
In ter net cím (URL): –

III) CÍ MEK ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PON TOK, AHO -
VÁ AZ AJÁN LA TO KAT/RÉSZ VÉ TE LI JE LENT KE ZÉ -
SE KET KELL BE NYÚJ TA NI
Hi va ta los név: dr. No vák Ru dolf ügyvé di iro dá ja
Pos tai cím: Csá kány u. 1. Aqua Iro da ház II. eme let
Vá ros/Köz ség: Eger
Pos tai irá nyí tó szám: 3300
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
dr. No vák Ru dolf
Cím zett: –
Te le fon: 36/411-100
Fax: 36/517-100
E-ma il: no vak ru dolf@chel lo.hu
In ter net cím (URL): –

Jászárokszállás Város Önkormányzata
ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására

(12270/2006)

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PONT(OK)
Hi va ta los név: Jász árok szál lás Vá ros Ön kor mány za ta
Pos tai cím: Ár pád tér 1.
Vá ros/Köz ség: Jász árok szál lás
Pos tai irá nyí tó szám: 5123
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: Ger gely Zol tán pol gár mes ter
Te le fon: 57/531-050
Fax: 57/531-053

E-ma il: ja sza rok szal las2@vnet.hu
In ter net cím(ek) (adott eset ben)
Az aján lat ké rõ ál ta lá nos cí me (URL): 
www.ja sza rok szal las.hu
A fel hasz ná lói ol dal cí me (URL): –

TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN
SZE REZ HE TÕK BE
Azo nos a fent em lí tett kap cso lat tar tá si pont tal/pon tok kal: –
Ha at tól el té rõ, kér jük tölt se ki az A. I) mel lék le tet: X

A DO KU MEN TÁ CIÓ ÉS A TO VÁB BI IRA TOK A KÖ -
VET KE ZÕ CÍ MEN SZE REZ HE TÕK BE (a ver seny pár be -
széd re és a di na mi kus be szer zé si rend szer re vo nat ko zók is)
Azo nos a fent em lí tett kap cso lat tar tá si pont tal/pon tok kal: –
Ha at tól el té rõ, kér jük tölt se ki az A. II) mel lék le tet: X

AZ AJÁN LA TO KAT VAGY RÉSZ VÉ TE LI JE LENT KE -
ZÉ SE KET A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL BE NYÚJ TA NI
Azo nos a fent em lí tett kap cso lat tar tá si pont tal/pon tok kal: X
Ha at tól el té rõ, kér jük tölt se ki az A. III) mel lék le tet: –

I.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ MÁS AJÁN LAT KÉ RÕ(K) NE VÉ -
BEN FOLY TAT JA LE A KÖZ BE SZER ZÉ SI EL JÁ RÁST?
Igen: –
Nem: X

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS

II.1.1) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés
Hi tel ke ret-szer zõ dés.

II.1.2) A szer zõ dés tí pu sa, va la mint a tel je sí tés he lye
[Csak azt a ka te gó ri át vá lassza – épí té si be ru há zás, áru be -

szer zés vagy szol gál ta tás –, ame lyik leg in kább meg fe lel a szer -
zõ dés vagy a köz be szer zés(ei) tár gyá nak]

a) Épí té si be ru há zás: –
Ki vi te le zés: –
Ter ve zés és ki vi te le zés: –
Ki vi te le zés, bár mi lyen esz köz zel, mó don, az aján lat ké rõ ál -

tal meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ en: –
Épí té si kon cesszió: –
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –
b) Áru be szer zés: –
Adás vé tel: –
Lí zing: –
Bér let: –
Rész let vé tel: –
Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: –
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –
c) Szol gál ta tás: X
Szol gál ta tá si ka te gó ria: 06
(Az 1–27. szol gál ta tá si ka te gó ri á kat lásd a Kbt. 3. és 4. mel -

lék le té ben)
Szol gál ta tá si kon cesszió: –
A tel je sí tés he lye
5123 Jász árok szál lás, Ár pád tér 1.
NUTS-kód: HU 322

II.1.3) A hir det mény a kö vet ke zõk va la me lyi ké re irá nyul
Köz be szer zés meg va ló sí tá sa: X
Di na mi kus be szer zé si rend szer (DBR) lét re ho zá sa: –
Ke ret meg ál la po dás meg kö té se: –
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II.1.4) Ke ret meg ál la po dás ra vo nat ko zó in for má ci ók (adott
eset ben)

Ke ret meg ál la po dás több aján lat te võ vel: –
Ke ret meg ál la po dás egy aján lat te võ vel: –
A ter ve zett ke ret meg ál la po dás részt ve võ i nek lét szá ma:

 vagy (adott eset ben) ma xi má lis lét szá ma: 
A ke ret meg ál la po dás idõ tar ta ma:
Idõ tar tam év(ek)ben:  vagy hó nap(ok)ban: 
A köz be szer zé sek össz ér té ke a ke ret meg ál la po dás tel jes idõ -

tar ta ma alatt (csak szá mok kal): –
A ke ret meg ál la po dás alap ján meg kö ten dõ szer zõ dé sek ér té -

ke és gya ko ri sá ga (amennyi re le het sé ges): –

II.1.5) A szer zõ dés meg ha tá ro zá sa/tár gya
Bank i hi tel szer zõ dés. Hosszú le já ra tú hi tel ke ret biz to sí tá sa

350 M Ft ér ték ben, 20 év fu tam idõ re az aján lat ké rõ ré szé re
Jász árok szál lás vá ros te rü le tén meg va ló su ló be ru há zá sok fi -
nan szí ro zá sá hoz az MFB ál tal re fi nan szí ro zott „Si ke res Ma -
gyar or szá gért” Ön kor mány za ti Inf ra struk tú ra fej lesz té si Hi tel -
prog ram ke re té ben.

A fi nan szí ro zott be ru há zá sok:
– Kör nye zet vé de lem hez kap cso ló dó be ru há zá si cé lok:

szenny víz tisz tí tó te lep fel újí tá sa (257 635 040 Ft).
– Ál ta lá nos be ru há zá si cé lok: köz utak épí té se

(92 364 960 Ft).

II.1.6) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó sze det
Fõ tárgy: 
66.13.00.00-0
Ki egé szí tõ szó sze det (adott eset ben): –

II.1.7) Ré szek re tör té nõ aján lat té tel (a ré szek re vo nat ko zó
rész le tes in for má ci ók meg adá sá hoz a B. mel lék let bõl szük ség
sze rint több pél dány hasz nál ha tó)

Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén az aján la tok be nyújt ha tók (csak egyet je -

löl jön be):
egy rész re: –
egy vagy több rész re: –
va la mennyi rész re: –

II.1.8) El fo gad ha tók-e vál to za tok (al ter na tív aján la tok)?
Igen: –
Nem: X

II.2) A SZER ZÕ DÉS SZE RIN TI MENNYI SÉG VAGY AL -
KAL MA ZÁ SI KÖR

II.2.1) Tel jes mennyi ség vagy ér ték (va la mennyi részt és op -
ci ót be le ért ve, adott eset ben):

A hi tel össze ge: 350 mil lió Ft, a hi tel de vi za ne me: HUF, fu -
tam idõ: 20 év, ka mat láb: vál to zó re fe ren ci a ka mat és a ka mat -
fel ár együt tes össze ge.

A vál to zó re fe ren ci a ka mat az MFB Ön kor mány za ti Inf ra -
struk tú ra fej lesz té si Hi tel prog ram ban meg ha tá ro zott 3 ha vi EU -
RI BOR.

Aján lat ké rõ más díj fel szá mí tá sát nem fo gad ja el. Rendel -
kezésre tar tá si idõ szak: 2007. de cem ber 31-ig. Elõ tör lesz tés:
aján lat ké rõ elõ ze tes írás be li ér te sí té se alap ján bár mi kor, kü lön
díj vagy költ ség fel szá mí tá sa nél kül.

II.2.2) Vé te li jog (op ció) (adott eset ben)
Igen: –
Nem: –
Igen vá lasz ese tén a vé te li jog le írá sa: –

Ha is mert, a vé te li jog op ci ók gya kor lá sá nak ter ve zett ide je:
hó nap(ok)ban:  vagy na pok ban: 
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)
Az eset le ges meg hosszab bí tá sok szá ma (ha van ilyen):

 vagy:  és  kö zött
Ha is mert, az áru be szer zés re vagy a szol gál ta tás meg ren de -

lés re irá nyuló is mét lõ dõ jel le gû szer zõ dé sek ese té ben kér jük
fel tün tet ni a to váb bi szer zõ dé sek ter ve zett ide jét:

hó na pok ban:  vagy na pok ban: 
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)

II.3) A SZER ZÕ DÉS IDÕ TAR TA MA VAGY A BE FE JE -
ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE
Idõ tar tam hó nap(ok)ban: 240 vagy na pok ban: 
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)
vagy: kez dés: / /  (év/hó/nap)
be fe je zés: / /  (év/hó/nap)

III. SZA KASZ: JO GI, GAZ DA SÁ GI, PÉNZ ÜGYI ÉS
TECH NI KAI IN FOR MÁ CI ÓK

III.1) A SZER ZÕ DÉS RE VO NAT KO ZÓ FEL TÉ TE LEK

III.1.1) A szer zõ dést biz to sí tó mel lék kö te le zett sé gek (adott
eset ben)

III.1.2) Fõ fi nan szí ro zá si és fi ze té si fel té te lek és/vagy hi vat -
ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek re

A hi tel tör lesz té se a hi tel fel vé telt kö ve tõ en a tel jes fu tam idõ
alatt a nyer tes aján lat te võ vel kö tött köl csön szer zõ dés alap ján.

A fi ze té si kö te le zett sé gé nek aján lat ké rõ 30 na pon be lül tesz
ele get.

El sõ tör lesz tés idõ pont ja: 2009/03/05.
Ka mat fi ze tés: nap tá ri ne gyed éven te utó lag.
Tõ ke tör lesz tés: a hi tel össze ge a tü rel mi idõ vé gé tõl ne gyed -

éven te egyen lõ rész le tek ben ke rül vissza fi ze tés re.
Az aján lat ké rõ az elõ tör lesz tés le he tõ sé gét fenn tart ja.

III.1.3) A kö zös aján la tot te võ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó
gaz da sá gi tár sa ság, illetve jo gi sze mély (adott eset ben)

III.1.4) Vo nat koz nak-e a szer zõ dés tel je sí té sé re egyéb kü -
lön le ges fel té te lek? (adott eset ben)

Igen: –
Nem: X
Ha igen, a kü lön le ges fel té te lek meg ha tá ro zá sa: –

III.2) RÉSZ VÉ TE LI FEL TÉ TE LEK

III.2.1) Az aján lat te võ/a rész vé tel re je lent ke zõ sze mé lyes
hely ze té re vo nat ko zó ada tok (ki zá ró okok), ide ért ve a szak mai
és cég nyil ván tar tá sok ba tör té nõ be jegy zés re vo nat ko zó elõírá -
sokat is

Az elõ írá sok tel je sí té sé nek iga zo lá sá hoz szük sé ges ada tok és 
a meg kö ve telt iga zo lá si mód:

Jo gi hely zet ki zá ró okok:
Az el já rás ban nem le het aján lat te võ, vagy a Kbt. 71. § (1) be -

kez dés b) pont ja sze rint a köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát 
meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó, aki -
vel szem ben a Kbt. 60. § (1) be kez dé sé ben, a 61. § (1) be kez dé -
sé ben, va la mint a 60. § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ki zá ró
okok va la me lyi ke fennáll.

Az el já rás ban nem le het al vál lal ko zó az, aki vel szem ben a
Kbt. 60. § (1) be kez dé sé ben, a 61. § (1) be kez dés d)–e) pont ja i -
ban fel so rolt ki zá ró okok va la me lyi ke fenn áll.
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Jo gi hely zet (ki zá ró okok) – a meg kö ve telt iga zo lá si mód:

Az aján lat te võ nek és a köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát
meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó nak az
aján lat ban a Kbt. 63. § (2)–(3)–(5)–(6) be kez dé sei sze rint kell
iga zol nia, il le tõ leg nyi lat koz nia ar ról, hogy nem tar to zik a Kbt.
60. § (1) be kez dé sé nek, a 61. § (1) be kez dé sé nek ha tá lya alá.

Az aján lat te võ nek és a köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát
meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó nak a
Kbt. 61. § (1) be kez dés d) pont já nak iga zo lá sá ra csa tol ni kell az 
aján lat té te li ha tár idõ le jár tá tól szá mí tott 60 nap nál nem ré geb bi
cég ki vo na ta ere de ti vagy köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett má so la ti
pél dá nyát, vagy a 63. § (2) be kez dés d) pont ja sze rin ti iga zo lást.

Az aján lat te võ nek a 71. § (3) be kez dé se alap ján nyi lat koz nia
kell, hogy a szer zõ dés tel je sí té sé hez nem vesz igény be a 60. §,
il le tõ leg a 61. §-ban meg ha tá ro zott ki zá ró okok ha tá lya alá tar -
to zó al vál lal ko zót.

III.2.2) Gaz da sá gi és pénz ügyi al kal mas ság

Az al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok és a meg kö -
ve telt iga zo lá si mód:

Az aján lat te võ, illetve a Kbt. 71. § (1) be kez dés b) pont ja sze -
rint, a köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó mér -
ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó já nak vonatko zá -
sában:

– a szám vi te li jog sza bá lyok sze rin ti 2005. évi ered mény ki -
mu ta tá sa be nyúj tá sá val.

Az al kal mas ság mi ni mum kö ve tel mé nye(i) (adott eset ben):

A mér leg ada tok alap ján az aján lat te võ vagy a köz be szer zés
ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni
kí vánt al vál lal ko zó já nak 2005. év ben az adó zás elõt ti ered -
ménye ne ga tív.

Kö zös aján lat té tel ese tén a kö zös aján lat te võk a szer zõ dés
tel je sí té sé re pénz ügyi-gaz da sá gi szem pont ból al kal mat lan nak
mi nõ sül nek, ha bár me lyi kük a fen ti pon tok sze rint al kal mat lan.

III.2.3) Mû sza ki, illetve szak mai al kal mas ság

Az al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok és a meg kö -
ve telt iga zo lá si mód:

– Az elõ zõ há rom év leg je len tõ sebb ön kor mány za ti hi tel -
nyúj tá si szol gál ta tá sa i nak is mer te té se: a Kbt. 68. § (1) be -
kez dé se sze rint kell iga zol ni.

– Aján lat te võ nek a tel je sí tés be be von ni kí vánt szak em be rei
kép zett sé gé nek, szak ér tel mé nek is mer te té se (ön élet rajz,
mely bõl a szak mai gya kor lat idõ tar ta ma ki tû nik: diplo -
májuk má so la ta).

Az al kal mas ság mi ni mum kö ve tel mé nye(i) (adott eset ben):

– Aján lat te võ nem ren del ke zik az utób bi há rom év ben
(2003., 2004., 2005.) össze sen egy ön kor mány zat nak
nyúj tott hosszú le já ra tú (mi ni mum öt éves fu tam ide jû) fej -
lesz té si (be ru há zá si) hi tel lel, mely nek össze ge leg alább
300 mil lió Ft.

– Aján lat te võ nek a tel je sí tés be be von ni kí vánt szak em be rei
kö zött nincs leg alább 1 fõ, ön kor mány za ti hi tel nyúj tás ban 
jár tas, fel sõ fo kú pénz ügyi vég zett ség gel és 3 éves szak -
mai gya kor lat tal ren del ke zõ szak em ber rel.

III.2.4) Fenn tar tott szer zõ dé sek

A szer zõ dés vé dett mû he lyek szá má ra fenn tar tott?

Igen: –

Nem: X

III.3) SZOL GÁL TA TÁS MEG REN DE LÉS RE IRÁ NYU LÓ
SZER ZÕ DÉ SEK RE VO NAT KO ZÓ KÜ LÖN LE GES FEL -
TÉ TE LEK

III.3.1) A szol gál ta tás tel je sí té se egy bi zo nyos fog lal ko zás -
hoz (kép zett ség hez) van-e köt ve?

Igen: –
Nem: X
Ha igen, a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zés re tör té nõ hi -

vat ko zás: –

III.3.2) A szer ve ze tek nek kö zöl ni ük kell-e a szol gál ta tás tel -
je sí té sé ben sze mé lye sen köz re mû kö dõ sze mé lyek ne vét és kép -
zettségét?

Igen: –
Nem: X

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA

IV.1.1) Az el já rás faj tá ja
Nyílt: X
Meg hí vá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
A gyor sí tott el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa: –
Tár gya lá sos: –
Meg tör tént-e már a rész vé tel re je lent ke zõk ki vá lasz tá sa,

meg je lö lé se?
Igen: –
Nem: –
Igen vá lasz ese tén a ki vá lasz tott rész vé tel re je lent ke zõk ne vét 

és cí mét a VI.3) To váb bi in for má ci ók ro vat ban kell meg ad ni.
A tár gya lá sos el já rás jog cí mé nek meg je lö lé se: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
A gyor sí tott el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa: –
Ver seny pár be széd: –

IV.1.2) Az aján lat té tel re vagy rész vé tel re fel hí van dó je lent -
ke zõk lét szá ma vagy ke ret szá ma (meg hí vá sos és tár gya lá sos
el já rás, illetve ke ret meg ál la po dás ese tén)

Lét szám: 
vagy: mi ni mum  és (adott eset ben) ma xi mum 
A je lent ke zõk szá má nak kor lá to zá sá ra vo nat ko zó ob jek tív

szem pon tok: –

IV.1.3) Az aján lat te võk lét szá má nak csök ken té se a tár gya -
lás vagy a ver seny pár be széd so rán (tár gya lá sos el já rás, ver -
seny pár be széd) (adott eset ben)

Igény be ve szik-e a több for du lós el já rást annak ér de ké ben,
hogy fo ko za to san csök kent sék a meg vi ta tan dó meg ol dá sok,
illetve a meg tár gya lan dó aján la tok szá mát?

Igen: –
Nem: –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK

IV.2.1) Bí rá la ti szem pon tok (csak a meg fe le lõt je löl je meg)
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: –
vagy:
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat az aláb bi ak sze rint: X
Az aláb bi ak ban meg adott rész szem pon tok sze rint (a rész -

szem pon to kat sú lyo zás sal kell meg ad ni): X
rész szem pon tok súly szá mok
1. 1. hi tel cél ese tén 3 ha vi EU RI BOR fe let ti

ka mat marzs mér té ke 4
2. 2. hi tel cél ese tén 3 ha vi EU RI BOR fe let ti

ka mat marzs mér té ke 4
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IV.2.2) Elekt ro ni kus ár lej tést al kal maz nak-e?
Igen: –
Nem: X
Ha igen, to váb bi in for má ci ók az elekt ro ni kus ár lej tés rõl (ha

szük sé ges)

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám (adott eset ben)

IV.3.2) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó an ko ráb bi köz zé té -
tel re sor ke rült-e?

Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén:
Elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
Fel hasz ná lói ol da lon köz zé tett hir det mény: –
A hir det mény szá ma a K. É.-be n: –
Aján la ti/rész vé te li fel hí vás: –
vagy:
Egy sze rû sí tett aján lat té te li fel hí vás (DBR): –
A hir det mény szá ma a K. É.-be n: –
Egyéb ko ráb bi köz zé té tel: –
A hir det mény szá ma a K. É.-be n: –

IV.3.3) A do ku men tá ció és egyéb ira tok (a DBR ki vé te lé vel)
vagy is mer te tõk (ver seny pár be széd ese té ben) be szer zé sé nek
fel té te lei

A do ku men tá ció be szer zé sé nek ha tár ide je:
Dá tum: 2006/07/11 (év/hó/nap)
Idõ pont: 10.00 óra
Kell-e fi zet ni a do ku men tá ci ó ért?
Igen: X
Nem: –
Igen vá lasz ese tén:
Ár (szá mok kal): 60 000 + áfa
Pénz nem: HUF
A fi ze tés fel té te lei és mód ja: a Pan non Fej lesz tõ Kft. OTP

Bank Rt. 11733003-29902475 szá mú bank szám lá ra át uta lás
vagy kész pénz ben tör té nõ be fi ze tés. A be fi ze té si ok má nyon
fel tün te ten dõ: „Jász árok szál lás be ru há zá si hi tel”.

IV.3.4) Az aján lat té te li ha tár idõ, illetve a rész vé te li ha tár idõ
Dá tum: 2006/07/11 (év/hó/nap)
Idõ pont: 10.00 óra

IV.3.5) Az aján lat té te li fel hí vás meg kül dé se a ki vá lasz tott
je lent ke zõk ré szé re (ha is mert) (meg hí vá sos és tár gya lá sos el -
já rás, va la mint ver seny pár be széd ese tén)

Dá tum: / /  (év/hó/nap)

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aján la tok,
illetve rész vé te li je lent ke zé sek be nyújt ha tók

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 aján la ti kö tött ség mi ni má lis idõ tar ta ma (nyílt el -
já rás ese tén; ki vé ve a köz be szer zé si tör vény 254. §-a sze rin ti
tár gya lás kez de mé nye zé se ese té ben)

/ / -ig (év/hó/nap) vagy:
hó nap(ok)ban:  vagy na pok ban: 90
(az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá tól szá mít va)

IV.3.8) Az aján la tok fel bon tá sá nak fel té te lei
Dá tum: 2006/07/11 (év/hó/nap)
Idõ pont: 10.00 óra
Hely szín: Jász árok szál lás Vá ros Ön kor mány za ta Pol gár -

mes te ri Hi va ta lá nak tit kár sá ga, H–5123 Jász árok szál lás, Ár -
pád tér 1.

Az aján la tok fel bon tá sán je len lét re jo go sult sze mé lyek: az
aján la tok fel bon tá sá nál a Kbt. 80. § (2) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zot tak le het nek je len.

VI. SZA KASZ: KI EGÉ SZÍ TÕ IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A KÖZ BE SZER ZÉS IS MÉT LÕ DÕ JEL LE GÛ-E?
(adott eset ben)
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén a to váb bi hir det mé nyek köz zé té te lé nek

ter ve zett ide je: –

VI.2) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL ÉS/VAGY PROG RAM MAL KAP -
CSO LA TOS?
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén kér jük fel tün tet ni a pro jekt(ek) és/vagy

prog ram(ok) ne vét és bár mely egyéb hi vat ko zá si ala pot: –

VI.3) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK (adott eset ben)
VI.3.1) A hi ány pót lás le he tõ sé ge vagy annak ki zá rá sa: aján -

lat ké rõ egy sze ri al kal mat biz to sí t hi ány pót lás ra.
A hi ány pót lás biz to sí tá sa ese tén a hi ány pót lás kö re: aján lat -

ké rõ a hi ány pót lás kö rét tel jes kö rû en biz to sít ja.
VI.3.2) Nyílt el já rás ese tén az ered mény hir de tés idõ pont ja:

2006. jú li us 19., 10.00 óra.
VI.3.3) Nyílt el já rás ese tén a szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ -

pont ja: 2006. jú li us 28.
VI.3.4) A két sza kasz ból ál ló el já rá sok ese tén a rész vé te li je -

lent ke zé sek fel bon tá sá nak fel té te lei:
Dá tum: / /  (év/hó/nap)
Idõ pont: –
Hely szín: –
A rész vé te li je lent ke zé sek fel bon tá sán je len lét re jo go sult

sze mé lyek: –
VI.3.5) Két sza kasz ból ál ló el já rá sok ese tén a rész vé te li sza -

kasz ered mény hir de té si idõ pont ja: –
VI.3.6) A tár gya lás le foly ta tá sá nak me ne te és az aján lat ké rõ 

ál tal elõ írt alap ve tõ sza bá lyai, az el sõ tár gya lás idõ pont ja (ki vé -
ve, ha az el já rás tár gya lás nél kü li): –

VI.3.7.1) A do ku men tá ció meg vá sár lá sa vagy át vé te le az el -
já rás ban va ló rész vé tel fel té te le?

Igen: X
Nem: –
VI.3.7.2) A do ku men tá ció ren del ke zés re bo csá tá sá val kap -

cso la tos to váb bi in for má ci ók: a do ku men tá ció a Pan non Fej -
lesz tõ Kft. 1125 Bu da pest, Kút völ gyi út 24/A szék he lyén ve he -
tõ át sze mé lye sen vagy meg ha tal ma zott út ján ügy fél fo ga dá si
idõ ben: hét fõ–pén tek: 9.00–12.00 óra kö zöt ti idõ pon tok ban, az
aján lat té te li ha tár idõ nap ján (2006/07/11) 10.00 órá ig, a be fi ze -
tést iga zo ló ok mány ugyan itt tör té nõ be mu ta tá sát kö ve tõ en.
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VI.3.8.1) Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat ki vá lasz -
tá sá nak bí rá la ti szem pont ja ese tén az aján la tok rész szem pon tok 
sze rin ti tar tal mi ele me i nek ér té ke lé se so rán ad ha tó pont szám
al só és fel sõ ha tá ra: a Köz be szer zé sek Ta ná csa 2/2004. (K. É. –
84) szá mú aján lá sa alap ján: az aján la tok rész szem pon tok sze -
rin ti tar tal mi ele me i nek ér té ke lé se so rán ad ha tó pont szám
(amely min den rész szem pont ese té ben azo nos) al só ha tá ra: 1,
fel sõ ha tá ra: 100.

VI.3.8.2) A mód szer (mód sze rek) is mer te té se, amellyel az
aján lat ké rõ meg ad ja a VI.3.8.1) pont sze rin ti pont ha tá rok kö -
zöt ti pont szá mot: az aján lat ké rõ az aján la to kat a li ne á ris ará -
nyo sí tás mód sze ré vel ér té ke li: a leg elõ nyö sebb aján lat tar tal mi
ele me a ma xi má lis pont szá mot kap ja (100), a leg gyen gébb
aján lat tar tal mi ele me a mi ni má lis pont szá mot kap ja (1). A két
ér ték kö zött li ne á ris a pont ki osz tás. Azo nos pont szá mot el érõ
aján lat te võk ese tén a nyer tes a ked ve zõbb aján la ti árat adó aján -
lat te võ.

VI.3.9) A III.2.2) pont és a III.2.3) pont sze rin ti fel té te lek és
ezek elõ írt iga zo lá si mód ja a mi nõ sí tett aján lat te võk hi va ta los
jegy zé ké be tör té nõ fel vé tel fel té te lét ké pe zõ mi nõ sí té si szem -
pon tok hoz ké pest szi go rúbb(ak)-e?

Igen: X
Nem: –
VI.3.10) Meg kell je löl ni az aján lat ban:
a) Az aján lat te võ ál tal a szer zõ dés tel je sí té sé hez a köz be -

szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó mér ték ben igény be
ven ni kí vánt al vál lal ko zó kat?

Igen: X
Nem: –
b) A köz be szer zés nek azt a ré szét, amellyel össze füg gés ben

az aján lat te võ har ma dik sze méllyel szer zõ dést fog köt ni, e szer -
ve zet (sze mély) meg ha tá ro zá sa nél kül?

Igen: X
Nem: –
VI.3.11) Egyéb in for má ci ók:
1. Az aján la tot a cég jegy zés re jo go sul tak ál tal cég sze rû en

alá ír va, kö tött vagy fû zött for má ban, zárt cso ma go lás ban 1 ere -
de ti és 1 má so la ti pél dány ban kell be nyúj ta ni, meg je löl ve az
ere de ti és a má so la ti pél dányt. Az aján lat kül sõ cso ma go lá sán
az aláb bi a kat kell fel tün tet ni: „Jász árok szál lás be ru há zá si hi tel -
nyúj tás. Fel bon ta ni ti los 2006/07/11, 10.00 órá ig”. A pos tán
fel adott aján la tot az aján lat ké rõ csak ak kor te kin ti ha tár idõn be -
lül be nyúj tott nak, ha annak az aján lat ké rõ meg adott cí mén tör -
té nõ kéz hez vé te lé re az aján lat té te li ha tár idõ ig sor ke rül. Az
aján la tok, illetve az az zal kap cso la tos pos tai kül de mé nyek el -
vesztésébõl ere dõ koc ká zat az aján lat te võt terheli.

2. A nyer tes nek ki hir de tett aján lat te võ vissza lé pé se ese tén
az aján lat ké rõ a má so dik leg ked ve zõbb aján la tot te võ vel kö t
szer zõ dést.

3. Az ér té ke lés egyet len szem pont ja a kért ka mat fel ár ér té -
ke. Aján lat ké rõ elõ ír ja aján lat te võk nek, hogy aján la ta i kat az
MFB ál tal meg hir de tett prog ram nak meg fe le lõ en a ka mat te -
kin te té ben há rom ha vi EU RI BOR alap ján ter jesszék elõ.

4. Egyéb csa to lan dó do ku men tu mok: ere de ti vagy köz jegy -
zõ ál tal hi te le sí tett má so la ti pél dány ban az aján lat te võ, illetve a
Kbt. 71. § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti al vál lal ko zó 60 nap nál 
nem ré geb bi cég ki vo na ta.

5. Az ön kor mány zat az MFB ál tal ön kor mány za ti inf ra -
struk tú ra fej lesz té si hi tel prog ram ke re té ben biz to sí tott hi tel -
prog ram ból kí ván ja a hi telt fel ven ni a hi tel prog ram ban részt
ve võ bank tól. Ér vény te len azon aján lat te võ aján la ta, aki nem
jo go sult az MFB Rt. Ön kor mány za ti Inf ra struk tú ra fej lesz té si
Hi tel prog ram ke re té ben re fi nan szí ro zás ra.

VI.4) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/05/26 (év/hó/nap)

A. MEL LÉK LET
TO VÁB BI CÍ MEK ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PON TOK

I) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ ME -
KEN ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PON TO KON SZEREZ -
HETÕK BE
Hi va ta los név: Pan non Fej lesz tõ Kft.
Pos tai cím: Kút völ gyi út 24/A
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1125
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: dr. Õszy Ta más
Te le fon: 422-0102
Fax: 422-0103
E-ma il: ta mas.oe szy@pan non-fej lesz to.hu
In ter net cím (URL): www.pan non-fej lesz to.hu

II) CÍ MEK ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PON TOK, AHON -
NAN A DO KU MEN TÁ CIÓ ÉS A KI EGÉ SZÍ TÕ IRA TOK
(A VER SENY PÁR BE SZÉD RE ÉS A DI NA MI KUS BE -
SZER ZÉ SI REND SZER RE VO NAT KO ZÓK IS) BESZE -
REZHETÕK
Hi va ta los név: Pan non Fej lesz tõ Kft.
Pos tai cím: Kút völ gyi út 24/A
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1125
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: dr. Õszy Ta más
Te le fon: 422-0102
Fax: 422-0103
E-ma il: ta mas.oe szy@pan non-fej lesz to.hu
In ter net cím (URL): www.pan non-fej lesz to.hu

III) CÍ MEK ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PON TOK, AHO -
VÁ AZ AJÁN LA TO KAT/RÉSZ VÉ TE LI JE LENT KE ZÉ -
SE KET KELL BE NYÚJ TA NI
Hi va ta los név: –
Pos tai cím: –
Vá ros/Köz ség: –
Pos tai irá nyí tó szám: –
Or szág: –
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: –
Te le fon: –
Fax: –
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –
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Aján la ti fel hí vás egyes ága za tok ban

MIVÍZ Miskolci Vízmû Kft.
ajánlati felhívása egyes ágazatokban

(11745/2006)

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PONT(OK)
Hi va ta los név: MIVÍZ Mis kol ci Víz mû Kft.
Pos tai cím: Jó zsef At ti la út 78.
Vá ros/Köz ség: Mis kolc
Pos tai irá nyí tó szám: 3527
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: Bár dos né Bár kai Ani kó, III. eme let 301. szo ba
Te le fon: 46/519-312
Fax: 46/519-306
E-ma il: bar dos ne@mi viz.hu
In ter net cím(ek) (adott eset ben)
Az aján lat ké rõ ál ta lá nos cí me (URL): –
A fel hasz ná lói ol dal cí me (URL): –

TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN
SZE REZ HE TÕK BE
Azo nos a fent em lí tett kap cso lat tar tá si pont tal/pon tok kal: X
Ha at tól el té rõ, kér jük tölt se ki az A. I) mel lék le tet: –

A DO KU MEN TÁ CIÓ ÉS A KI EGÉ SZÍ TÕ IRA TOK A KÖ -
VET KE ZÕ CÍ MEN SZE REZ HE TÕK BE (be le ért ve a di na -
mi kus be szer zé si rend szer re vo nat ko zó do ku men tá ci ót is)
Azo nos a fent em lí tett kap cso lat tar tá si pont tal/pon tok kal: X
Ha at tól el té rõ, kér jük tölt se ki az A. II) mel lék le tet: –

AZ AJÁN LA TO KAT VAGY A RÉSZ VÉ TE LI JE LENT KE -
ZÉ SE KET A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL BE NYÚJ TA NI
Azo nos a fent em lí tett kap cso lat tar tá si pont tal/pon tok kal: X
Ha at tól el té rõ, kér jük tölt se ki az A. III) mel lék le tet: –

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS

II.1.1) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés
„Szenny víz iszap-szál lí tás és -el he lye zés 2006”

II.1.2) A szer zõ dés kö tés tí pu sa és a tel je sí tés he lye
[Csak azt a ka te gó ri át vá lassza – épí té si be ru há zás, áru be -

szer zés vagy szol gál ta tás –, ame lyik a leg in kább meg fe lel a
szer zõ dés vagy a köz be szer zés(ek) tár gyá nak]

a) Épí té si be ru há zás: –
Ki vi te le zés: –
Ter ve zés és ki vi te le zés: –
Ki vi te le zés, bár mi lyen esz köz zel, mó don, az aján lat ké rõ ál -

tal meg ha tá ro zott  kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ en: –
A tel je sí tés he lye: 
NUTS-kód: –

b) Áru be szer zés: –
Adás vé tel: –
Lí zing: –
Bér let: –
Rész let vé tel: –
Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: –
A tel je sí tés he lye: 
NUTS-kód: –

c) Szol gál ta tás: X
Szol gál ta tá si ka te gó ria 16
(Az 1–27. szol gál ta tá si ka te gó ri át lásd a Kbr. 3. és 4. mel lék -

le té ben)
A tel je sí tés he lye
Mis kol ci szenny víz tisz tí tó te lep, Mis kolc-Szir ma kül te rü let,

hrsz.: 11014/2
NUTS-kód: HU311

II.1.3) A hir det mény tár gya
Köz be szer zés meg va ló sí tá sa: X
Di na mi kus be szer zé si rend szer (DBR) lét re ho zá sa: –
Ke ret meg ál la po dás meg kö té se: –

II.1.5) A szer zõ dés vagy a köz be szer zés(ek) meg ha tá ro zá -
sa/tár gya

A MIVÍZ szenny víz tisz tí tó te le pén a szenny víz tisz tí tás so rán 
ke let ke zõ kom mu ná lis ere de tû szenny víz iszap ha tó sá gi lag en -
ge dé lye zett hely re tör té nõ el szál lí tá sá ra, el he lye zé sé re, ár tal -
mat la ní tá sá ra, hasz no sí tá sá ra vo nat ko zó vál lal ko zá si szer zõ -
dés.

II.1.6) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
90.12.23.40-3
To váb bi tár gyak: 
90.12.23.00-1
90.12.23.20-7
90.12.23.30-0
77.12.00.00-7
77.10.00.00-1
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.1.7) A szer zõ dés a köz be szer zé si meg álla po dás (GPA) ha -
tá lya alá tar to zik-e?

Igen: –
Nem: X

II.1.8) Ré szek re tör té nõ aján lat té tel (a ré szek re vo nat ko zó
rész le tes in for má ci ók meg adá sá hoz a B. mel lék let bõl szük ség
sze rint több pél dány hasz nál ha tó)

Igen: – 
Nem: X
Igen vá lasz ese tén az aján la tok be nyújt ha tók (csak egy ro va -

tot je löl jön meg):
csak egy rész re: –
egy vagy több rész re: –
va la mennyi rész re: –

II.1.9) El fo gad ha tók-e vál to za tok (al ter na tív aján la tok)?
Igen: –
Nem: X

II.2) A SZER ZÕ DÉS SZE RIN TI MENNYI SÉG

II.2.1) Tel jes mennyi ség vagy ér ték (va la mennyi részt és op -
ci ót be le ért ve, adott eset ben)

A ke let ke zõ szenny víz iszap mennyi sé ge 25 000 ton na/év
–40%

II.2.2) Vé te li jog (op ció) (adott eset ben)
Igen: –
Nem: X
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II.3) A SZER ZÕ DÉS IDÕ TAR TA MA VAGY A BE FE JE -
ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE
Idõ tar tam hó nap(ok)ban: 12 és/vagy na pok ban: 
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)
vagy kez dés / /  (év hó/nap)
be fe je zés / /  (év/hó/nap)

III. SZA KASZ: JO GI, GAZ DA SÁ GI, PÉNZ ÜGYI ÉS
MÛ SZA KI IN FOR MÁ CI ÓK

III.1) A SZERZÕDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK

III.1.1) A szer zõ dést biz to sí tó mel lék kö te le zett sé gek (adott
eset ben)

Ké se del mi és meg hi ú su lá si köt bér: jó tel je sí té si ga ran cia a
do ku men tá ci ó ban rész le te zet tek sze rint.

III.1.2) Fõ fi nan szí ro zá si és fi ze té si fel té te lek és/vagy hi vat -
ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek re

Aján lat ké rõ az iga zolt szám lák sze rin ti el len ér té ket ha von ta
a szám lák kéz hez vé te lét kö ve tõ en, át uta lás út ján tel je sí ti, a
meg kö tött szer zõ dés, va la mint a Kbt. 305. § (1) be kez dé sé ben
fog lal tak sze rint.

III.1.3) A kö zös aján la tot te võ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó
gaz da sá gi tár sa ság, illetve jo gi sze mély (adott eset ben)

Nem kö ve tel mény, de kö zös aján lat té tel ese tén a ve ze tõ cé -
get és annak a kö zös aján lat te võk ne vé ben tel jes jog kör rel el já -
ró kép vi se lõ jét meg kell je löl ni. A kö zös aján la tot te võk nek
együt tes kö te le zett sé get és egye tem le ges fe le lõs sé get kell vál -
lal ni uk vál lal ko zá suk tel je sí té sé re vo nat ko zó an.

Az aján lat hoz ere de ti pél dány ban csa tol ni kell a kö zös aján -
la tot te võk ál tal kö tött meg ál la po dást, amely tar tal maz za az
egye tem le ges fe le lõs ség vál la lás ra vo nat ko zó, va la mennyi je -
lent ke zõ ál tal cég sze rû en alá írt kö te le zõ ér vé nyû nyi lat ko za tot,
illetve a kö zös kép vi se lõ meg ha tal ma zá sát.

III.1.4) A szer zõ dés tel je sí té sé re vo nat koz nak-e egyéb kü -
lön le ges fel té te lek? (adott eset ben)

Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén a kü lön le ges fel té te lek meg ha tá ro zá sa: –

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

III.2.1) Az aján lat te võ/rész vé tel re je lent ke zõ sze mé lyes
hely ze té re vo nat ko zó ada tok, ide ért ve a szak mai vagy cég nyil -
ván tar tás ba tör té nõ be jegy zés re vo nat ko zó elõ írá so kat is

Az elõ írá sok tel je sí té sé nek meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok
és a meg kö ve telt iga zo lá si mód: 

– Az el já rás ban nem le het aján lat te võ, kö zös aján lat té tel
ese tén kö zös aján lat te võ vagy al vál lal ko zó, vagy a Kbt.
66. § (2) be kez dé se, illetve a 67. § (4) be kez dé se sze rin ti
szer ve zet, aki nek ese té ben a Kbt. 60. § (1) be kez dés a)–h)
pon tok ban fel so rolt ki zá ró okok fenn áll nak.

– Az el já rás ban nem le het aján lat te võ, kö zös aján lat té tel
ese tén kö zös aján lat te võ vagy al vál lal ko zó, aki nek ese té -
ben a Kbt. 61. § (1) be kez dés d)–e) pont jai sze rin ti ki zá ró
okok fenn áll nak.

– Az el já rás ból ki zá rás ra ke rül az aján lat te võ, kö zös aján -
lat té tel ese tén kö zös aján lat te võ, aki, il le tõ leg aki nek a
köz be szer zés 10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be ven -
ni kí vánt al vál lal ko zó ja ese té ben a 62. § (1) be kez dés
a)–b) pont ja i ban fel so rolt ki zá ró okok fenn áll nak.

– Az el já rás ban nem le het aján lat te võ, kö zös aján lat té tel
ese tén kö zös aján lat te võ vagy al vál lal ko zó, ha nem ren -
del ke zik a 213/2001. (XI. 14.) szá mú kor mány ren de let -
ben elõ írt – a je len köz be szer zés tár gyát ké pe zõ fel ada tok
tel je sí té sé hez szük sé ges – szak ha tó sá gi en ge dé lyek kel.

Meg kö ve telt iga zo lá si mód:

Az aján lat ké rõ az aján lat te võk, kö zös aján la tot te võk, a Kbt.
66. § (2) be kez dé se, illetve a 67. § (4) be kez dés sze rin ti szer ve -
ze tek, illetve az al vál lal ko zók (a köz be szer zés ér té ké -
nek 10%-át meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál -
lal ko zók) te kin te té ben a meg ha tá ro zott ki zá ró okok fenn ál lá sá -
nak kér dés kö rét kü lön-kü lön, a Kbt. vo nat ko zó ren del ke zé sei
alap ján vizs gál ja.

Az aján lat te võ nek – kö zös aján lat té tel ese tén a kö zös aján lat -
te võk mind egyi ké nek – és a köz be szer zés ér té ké nek 10%-át
meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó já nak
az aján lat ban a Kbt. 63. §-a sze rint – fi gye lem mel a Köz be szer -
zé si Ér te sí tõ 20. szá má ban 2006. feb ru ár 15-én meg je lent, a
Köz be szer zé sek Ta ná csa mó do sí tott tá jé koz ta tó já ra – kell iga -
zol nia, il le tõ leg nyi lat koz nia, hogy nem tar to zik a Kbt. 60. §
(1) be kez dés a)–h) pont ja i nak, va la mint a Kbt. 61. § (1) be kez -
dés d)–e) pont ja i nak ha tá lya alá.

A Kbt. 66. § (2) be kez dé se, illetve a 67. § (4) be kez dé se sze -
rin ti szer ve ze tek az aján lat ban a Kbt. 63. § sze rint – fi gye lem -
mel a Köz be szer zé si Ér te sí tõ 20. szá má ban 2006. feb ru ár 15-én 
meg je lent, a Köz be szer zé sek Ta ná csa mó do sí tott tá jé koz ta tó já -
ra – kell iga zol nia, il le tõ leg nyi lat koz nia, hogy nem tar to zik a
Kbt. 60. § (1) be kez dés a)–h) pont ja i nak ha tá lya alá.

Aján lat te võ és al vál lal ko zó ja csa tol ja a – je len köz be szer zés
tár gyát ké pe zõ fel ada tok tel je sí té sé hez szük sé ges – te rü le ti leg
il le té kes szak ha tó sá gok en ge dé lyé nek hi te le sí tett má so la ta it.

III.2.2) Gaz da sá gi és pénz ügyi al kal mas ság

Az al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok és a meg kö -
ve telt iga zo lá si  mód:

Az aján lat te võ nek – kö zös aján lat té tel ese tén a kö zös aján lat -
te võk mind egyi ké nek – és a köz be szer zés ér té ké nek 10%-át
meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó já nak
vo nat ko zá sá ban csa to lan dó:

a) va la mennyi szám la ve ze tõ pénz in té ze té tõl – az aján lat be -
nyúj tá sát meg elõ zõ – 30 nap nál nem ré geb bi nyi lat ko zat ere de ti 
vagy köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett má so la ti pél dá nya a kö vet ke zõ
tar ta lom mal:

– mi ó ta ve ze ti az aján lat te võ cég bank szám lá ját,

– szám lá in vagy a fõ szám la va la mely al szám lá ján (al szám -
lá in) a pénz in té ze ti nyi lat ko zat ki adá sát meg elõ zõ egy
éven be lül 15 na pot meg ha la dó sor ban ál lás elõ for dult-e,
ha igen, mi kor és mi lyen idõ tar ta mú volt [Kbt. 66. §
(1) be kez dés a) pont ja],

b) cég sze rû nyi lat ko zat a 2004. és 2005. évi te vé keny sé gé -
nek a szám vi te li sza bá lyok sze rin ti szo ká sos vál lal ko zá si ered -
mé nyé rõl, a 2004. és 2005. évek szám vi te li jog sza bá lyok sze -
rint el ké szí tett le zárt be szá mo ló já nak és könyv vizs gá lói je len -
té se köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett má so la tá nak be nyúj tá sa,

c) a Kbt. 66. § (1) be kez dés c) pont ja alap ján nyi lat koz zon
ar ról, hogy a 2004. és 2005. évek ben a tel jes kö rû net tó ár be vé -
te lén be lül mek ko ra ár be vé telt ké peznek a köz be szer zés tár gyá -
nak meg fe le lõ mun kák.

Az al kal mas ság mi ni mum kö ve tel mé nye(i): 

A szer zõ dés tel je sí té sé re al kal mat lan az aján lat te võ, kö zös
aján lat té tel ese tén a kö zös aján lat te võ és a köz be szer zés ér té ké -
nek 10%-át meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál -
lal ko zó ja:

a) ha va la me lyi kük pénz in té ze ti szám lá ján (fo lyó szám lá -
ján) a pénz in té ze ti nyi lat ko zat ki ál lí tá sát meg elõ zõ egy év -
ben 15 na pot meg ha la dó sor ban ál lás volt,
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b) ha va la me lyi kük 2004. és 2005. bár me lyik év ben a szám -
vi te li jog sza bá lyok sze rint a szo ká sos vál lal ko zá si ered mé nye
ne ga tív volt,

c) ha együt te sen nem ren del kez nek nyi lat ko za tuk alap ján a
2004. és 2005. évek ben éven te át la go san száz mil lió fo rint tel jes 
net tó ár be vé tel lel és a köz be szer zés tár gyá nak meg fe le lõ vagy
az zal egyen ér té kû hul la dék gaz dál ko dás kö ré be [213/2001.
(XI. 14.) szá mú kor mány ren de let] tar to zó te vé keny ség re vo -
nat ko zó an el ért 80 mil lió fo rint net tó ár be vé tel lel.

III.2.3) Mû sza ki, illetve szak mai al kal mas ság
Az al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok és a meg kö -

ve telt iga zo lá si mód:
Az aján lat te võ nek – kö zös aján lat té tel ese tén a kö zös aján lat -

te võk mind egyi ké nek – és a köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t
meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó já nak
vo nat ko zá sá ban:

a) is mer tet ni kell a Kbt. 67. § (3) be kez dés a) pont alap ján a
2004. és 2005. évek ben a köz be szer zés tár gyá nak meg fe le lõ
leg je len tõ sebb szol gál ta tá sa it, iga zol va a Kbt. 68. § (1) be kez -
dé se sze rint a szer zõ dést kö tõ má sik fél ál tal ki ál lí tott nyi lat ko -
za tá val,

b) is mer tet ni kell a Kbt. 67. § (3) be kez dés b) pont ja alap ján
az aján lat te võ, il le tõ leg ve ze tõ tiszt ség vi se lõi vég zett sé gét és
kép zett sé gét, kü lö nö sen azon sze mé lyek vég zett sé gét és kép -
zett sé gét, akik a szol gál ta tás tel je sí té sé ért fe le lõ sek. Csa tol ni
kell a szak em ber(ek) szak mai ön élet raj zát, illetve a vég zett sé -
get iga zo ló, köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett ok ira tot,

c) csa tol ni kell a Kbt. 67. § (3) be kez dés f) pont ja alap ján a
szer ve zet nél mû kö dõ MSZ EN ISO 9001 mi nõ ség biz to sí tá si
rend sze ré nek vagy ezzel egyen ér té kû, bár mely nem ze ti rend -
szer ben akk re di tált ta nú sí tást, va la mint a rend szer irá nyí tá sá ért
fe le lõs sze mély(ek) ezi rá nyú te vé keny sé gét iga zo ló ok ira ta it,

d)  csa tol ni kell a Kbt. 67. § (3) be kez dés c) pont ja alap ján az 
aján lat te võ ál tal aján lott ke ze lé si, ár tal mat la ní tá si hasz no sí tá si
tech no ló gia tel je sí té sé hez ren del ke zés re ál ló esz kö zök, be ren -
de zé sek, illetve mû sza ki fel sze relt ség le írá sát. Csa tol ni kell az
iszap szál lí tás tel je sí té sé hez ren del ke zés re ál ló esz kö zök, be -
ren de zé sek leírását,

e) nyi lat koz ni kell a sza bad ka pa ci tás ról (ton na/év).
Az al kal mas ság mi ni mum kö ve tel mé nye(i): 
A szer zõ dés tel je sí té sé re al kal mat lan az aján lat te võ, kö zös

aján lat té tel ese tén a kö zös aján lat te võ és a köz be szer zés ér té ké -
nek 10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál -
lal ko zó ja:

a) ha együt te sen nem ren del kez nek a 2004. és 2005. évek -
ben éven te leg alább – 80 mil lió Ft ér té kû – a szol gál ta tás tár -
gyá val meg egye zõ vagy az zal egyen ér té kû, hul la dék gaz dál ko -
dás kö ré be tar to zó, a do ku men tá ci ó ban rész le te zett tar ta lom
sze rin ti – re fe ren cia mun ká val,

b) ha va la me lyi kük nem ren del ke zik a 67. § (3) be kez dés
b) pont ja alap ján az aján lott szol gál ta tás nak meg fe le lõ szak em -
ber ál lo mánnyal [213/2001. (XI. 14.) szá mú kor mány ren de let),

c) ha va la me lyi kük nem ren del ke zik a szer ve ze tük nél mû -
kö dõ MSZ EN ISO 9001 mi nõ ség irá nyí tá si rend szer rel vagy
ezzel egyen ér té kû, bár mely nem ze ti rend szer ben akk re di tált
szer ve zet tõl szár ma zó ta nú sít vánnyal, va la mint a rend szer mû -
köd te té sé ért fe le lõs sze méllyel,

d) ha együt te sen nem ren del kez nek az aján lott ke ze lé si, ár -
tal mat la ní tá si hasz no sí tá si tech no ló gia ki vi te le zé sé hez szük sé -
ges esz kö zök kel, be ren de zé sek kel, illetve mû sza ki fel sze relt -

ség gel. Együt te sen nem ren del kez nek a nap i iszap mennyi ség
el szál lí tá sá hoz szük sé ges mi ni mum 3 db, a 213/2001. (XI. 14.)
szá mú kor mány ren de let elõ írá sa i nak meg fe le lõ szál lí tó esz kö -
zök kel vagy be ren de zé sek kel,

e) ha va la me lyi kük nem ren del ke zik a be szer zés éves
mennyi sé gé nek szál lí tá sá ra, be fo ga dá sá ra, to váb bá ár tal mat la -
ní tá sá ra jog ala pot nyúj tó sza bad ka pa ci tás sal.

III.2.4) Fenn tar tott szer zõ dé sek (adott eset ben)
A szer zõ dés vé dett mû he lyek szá má ra fenn tar tott?
Igen: –
Nem: X

III.3) SZOL GÁL TA TÁS MEG REN DE LÉS RE IRÁ NYU LÓ
SZER ZÕ DÉ SEK RE VO NAT KO ZÓ KÜ LÖN LE GES FEL -
TÉ TE LEK

III.3.1) A szol gál ta tás tel je sí té se egy bi zo nyos fog lal ko zás -
hoz (kép zett ség hez) van-e köt ve?

Igen: X
Nem: –
Ha igen, a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zés re tör té nõ hi -

vat ko zás: 
A 2000. évi XLI II. tör vény, a 213/2001. (XI. 14.) szá mú kor -

mány ren de let.

III.3.2) A szer ve ze tek nek kö zöl ni ük kell-e a szol gál ta tás tel -
je sí té sé ben sze mé lye sen köz re mû kö dõ ter mé sze tes sze mé lyek
ne vét és kép zett sé gét?

Igen: X
Nem: –

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA

IV.1.1) Az el já rás faj tá ja
Nyílt: X
Meg hí vá sos: –
Tár gya lá sos: –
Meg tör tént-e a rész vé tel re je lent ke zõk ki vá lasz tá sa, meg je -

lö lé se?
Igen: –
Nem: –
Igen vá lasz ese tén a VI.3) (To váb bi in for má ci ók) kö ré ben

kell meg ad ni a ki vá lasz tott rész vé tel re je lent ke zõk ne vét és cí -
mét

IV.1.2) Az aján lat té tel re vagy rész vé tel re fel hí van dó je lent -
ke zõk lét szá ma vagy ke ret szá ma (meg hí vá sos és tár gya lá sos
el já rás ese tén)

Lét szám: 
vagy: mi ni mum  és (adott eset ben) ma xi mum 
A je lent ke zõk szá má nak kor lá to zá sá ra vo nat ko zó ob jek tív

szem pon tok: –

IV.1.3) Az aján lat te võk lét szá má nak csök ken té se a tár gya -
lás so rán (tár gya lá sos el já rás)

Igény be ve szik-e a több for du lós el já rást annak ér de ké ben,
hogy fo ko za to san csök kent sék a meg vi ta tan dó meg ol dá sok,
illetve a meg tár gya lan dó aján la tok szá mát?

Igen: –
Nem: –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK

IV.2.1) Bí rá la ti szem pon tok [je löl je meg a meg fe le lõ ro va -
to(ka)t]

A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: –
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vagy:
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat az aláb bi ak

 szerint: X
Az aláb bi ak ban meg adott rész szem pon tok alap ján (a rész -

szem pon to kat sú lyo zás sal kell meg ad ni): –
rész szem pon tok súly szá mok
1. aján la ti ár 60
2. ké se del mi köt bér 10
3. meg hi ú su lá si köt bér 10
4. szám lák fi ze té si ha tár ide je 10
5. jó tel je sí té si ga ran cia 10

IV.2.2) Elekt ro ni kus ár ve rés re fog sor ke rül ni
Igen: –
Nem: X
Ha igen, to váb bi in for má ci ók az elekt ro ni kus ár ve rés rõl

(adott eset ben): –

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám (adott eset ben): –

IV.3.2) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó an ko ráb ban sor ke -
rült-e köz zé té tel re?

Igen: –

Nem: X

Igen vá lasz ese tén:

Idõ sza kos elõ ze tes tá jé koz ta tó: –

Fel hasz ná lói ol da lon köz zé tett hir det mény: –

Hir det mény szá ma a K. É.-be n: 

/S -

/ /  (év/hó/nap)

Egyéb ko ráb bi köz zé té tel (adott eset ben): –

Hir det mény szá ma a K. É.-be n: 

/S -

/ /  (év/hó/nap)

Hir det mény szá ma a K. É.-be n: 

/S -

/ /  (év/hó/nap)

IV.3.3) A do ku men tá ció és egyéb ira tok (a DBR ki vé te lé vel)
meg szer zé sé nek fel té te lei

A do ku men tá ció be szer zé sé nek, vagy a do ku men tu mok ba
va ló be te kin tés irán ti ké re lem be nyúj tá sá nak ha tár ide je

Dá tum: 2006/07/17 (év/hó/nap)
Idõ pont: 10.00 órá ig
Fel hív juk az aján lat te võk fi gyel mét, hogy az aján la ti do ku -

men tá ci ó ba tör té nõ be te kin tés annak meg vá sár lá sát megelõ -
zõen nem le het sé ges!

Kell-e fi zet ni a do ku men tá ci ó kért?
Igen: X
Nem: –
Igen vá lasz ese tén:
Ár (csak szá mok kal): 80 000 + áfa
Pénz nem: HUF
A fi ze tés fel té te lei és mód ja: az aján lat ké rõ szék he lyén,

pénz tár ban tör té nõ kész pénz be fi ze tés út ján. A kész pénz-be fi -
ze té si szám lát az aján lat ké rõ a fen ti ek ben meg ha tá ro zott he lyen 
ké szí ti el (hét fõ tõl pén te kig 9.00–12.00 órá ig, illetve az aján lat -
té te li ha tár idõ le jár tá nak nap ján 9.00–10.00 órá ig).

IV.3.4) Az aján lat té te li, illetve a rész vé te li ha tár idõ

Dá tum: 2006/07/17 (év/hó/nap)

Idõ pont: 10.00 óra

IV.3.5) Az aján lat té te li fel hí vás meg kül dé se a ki vá lasz tott
je lent ke zõk ré szé re (ha is mert) (meg hí vá sos és tár gya lá sos el -
já rás ese tén)

Dá tum: / /  (év/hó/nap)

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aján la tok,
illetve a rész vé te li je lent ke zé sek be nyújt ha tók

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 aján la ti kö tött ség mi ni má lis idõ tar ta ma (nyílt el -
já rás ese tén)

/ / -ig (év/hó/nap) vagy: 

Idõ tar tam hó nap(ok)ban:  és/vagy na pok ban: 60 nap

(az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá tól szá mít va)

IV.3.8) Az aján la tok fel bon tá sá nak fel té te lei
Dá tum: 2006/07/17 (év/hó/nap)
Idõ pont: 10.00 óra
Hely szín (adott eset ben): MI VÍZ Kft., 3527 Mis kolc, Jó zsef

At ti la u. 78. II. eme le ti tár gya ló
Az aján la tok fel bon tá sá nál je len lét re jo go sult sze mé lyek
Az aján la tok fel bon tá sá nál a Kbt. 80. § (2) be kez dés szerin -

tiek le het nek je len.

VI. SZA KASZ: KI EGÉ SZÍ TÕ IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A KÖZ BE SZER ZÉS IS MÉT LÕ DÕ JEL LE GÛ-E?
(adott eset ben)
Igen: –
Nem: X

VI.2) A SZER ZÕ DÉS(EK) EU-ALA POK BÓL FI NAN -
SZÍ RO ZOTT PRO JEKT TEL ÉS/VAGY PROG RAM MAL
KAP CSO LA TOS(AK)?
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén kér jük fel tün tet ni a pro jekt(ek) és/vagy

prog ram(ok) ne vét és bár mely egyéb hi vat ko zá si ala pot: –

VI.3) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK (adott eset ben)
VI.3.1) A hi ány pót lás le he tõ sé ge vagy annak ki zá rá sa: aján -

lat ké rõ biz to sít ja a hi ány pót lás le he tõ sé gét.
A hi ány pót lás biz to sí tá sa ese tén a hi ány pót lás kö re: aján lat -

ké rõ egy sze ri hi ány pót lá si le he tõ sé get biz to sí t tel jes kö rû en, ki -
vé ve az aján la ti biz to sí ték te kin te té ben. Ha az aján la ti biz to sí -
ték össze gé ben vagy ha tár ide jé ben ke ve sebb – je len aján la ti
fel hí vás ban meg ha tá ro zot tak tól –, aján lat te võ hi ány pót lás ra le -
he tõ sé get nem biz to sí t aján lat te võk részére.

VI.3.2) Nyílt el já rás ese tén az ered mény hir de tés idõ pont ja:
az aján la tok bon tá sá nak nap ját kö ve tõ el sõ nap tól szá mí tott
30 nap (amennyi ben ez nem mun ka nap, az azt kö ve tõ el sõ mun -
ka nap) 10.00 óra.

VI.3.3) Nyílt el já rás ese tén a szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ -
pont ja: az ered mény hir de tést kö ve tõ el sõ nap tól szá mí -
tott 15. nap (amennyi ben ez nem mun ka nap, az azt kö ve tõ el sõ
mun ka nap) 10.00 óra.
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VI.3.4) Két sza kasz ból ál ló el já rá sok ese tén a rész vé te li je -
lent ke zé sek fel bon tá sá nak fel té te lei:

Dá tum: / /  (év/hó/nap)

Idõ pont: –

Hely szín: –

A rész vé te li je lent ke zé sek fel bon tá sán je len lét re jo go sult
sze mé lyek: –

VI.3.5) Két sza kasz ból ál ló el já rá sok ese tén a rész vé te li sza -
kasz ered mény hir de té si idõ pont ja: –

VI.3.6) A tár gya lás le foly ta tá sá nak me ne te és az aján lat ké rõ 
ál tal elõ írt alap ve tõ sza bá lyai, az el sõ tár gya lás idõ pont ja (ki vé -
ve, ha az el já rás tár gya lás nél kü li): –

VI.3.7.1) A do ku men tá ció meg vá sár lá sa vagy át vé te le az el -
já rás ban va ló rész vé tel fel té te le?

Igen: X

Nem: –

VI.3.7.2) A do ku men tá ció ren del ke zés re bo csá tá sá val kap -
cso la tos to váb bi in for má ci ók

Az el já rás ban va ló rész vé tel fel té te le az aján la ti do ku men tá -
ció meg lé te. Az aján la ti do ku men tá ció más ra nem ru ház ha tó át
és nem pub li kál ha tó. Kö zös aján lat té tel ese té ben ele gen dõ az
egyik aján lat te võ nek az aján la ti do ku men tá ci ót meg vá sá rol nia.
Az aján la ti do ku men tá ció 80 000 Ft + áfa té rí té si díj be fi ze té sét 
iga zo ló szám la be mu ta tá sa el le né ben ve he tõ át. Az aján la ti do -
ku men tá ció meg vá sár lá sá ról ka pott iga zo lást má so lat ban az
aján lat hoz csa tol ni kell.

VI.3.8.1) Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat ki vá lasz -
tá sá nak bí rá la ti szem pont ja ese tén az aján la tok rész szem pon tok 
sze rin ti tar tal mi ele me i nek ér té ke lé se so rán ad ha tó pont szám
al só és fel sõ ha tá ra: az aján la tok ér té ke lé se ese tén ad ha tó pont -
szám va la mennyi rész szem pont ese tén 1–10.

VI.3.8.2) A mód szer (mód sze rek) is mer te té se, amellyel az
aján lat ké rõ meg ad ja a VI.3.8.1) sze rin ti pont ha tá rok kö zöt ti
pont szá mot

Az ér té ke lés mód sze re va la mennyi rész szem pont ese tén azo -
nos: az aján lat ké rõ a rész szem pon to kon be lül az ará nyo sí tás el -
ve alap ján ér té kel, az az az adott rész szem pon to kon be lül a leg -
ked ve zõbb elem 10 pon tot kap, a töb bi aján la ti elem pont szá ma
eh hez vi szo nyít va ará nyo sí tás sal ke rül meg ál la pí tás ra. Az aján -
la tok összeg zõ pont szá ma i nak szá mí tá si mód ja: az egyes rész -
szem pon tok ra adott ér té ke lé si pont szám szo roz va a súly szám -
mal, majd a szor za to kat aján la ton ként össze ad juk. Az az aján lat 
az összes sé gé ben a leg elõ nyö sebb, amely nek az össz pont szá ma 
a leg na gyobb. Azo nos össz pont szá mú aján la tok ese té ben aján -
lat ké rõ a Kbt. 90. § (2) be kez dé se sze rint jár el.

VI.3.9) A III.2.2) és a III.2.3) sze rin ti fel té te lek és ezek elõ -
írt iga zo lá si mód ja a mi nõ sí tett aján lat te võk hi va ta los jegy zé -
ké be tör té nõ fel vé tel fel té te lét ké pe zõ mi nõ sí té si szem pon tok -
hoz ké pest szi go rúbb(ak)-e?

Igen: X

Nem: –

VI.3.10) Meg kell je löl ni az aján lat ban

a) az aján lat te võ ál tal a szer zõ dés tel je sí té sé hez a köz be -
szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó mér ték ben igény be
ven ni kí vánt al vál lal ko zó kat?

Igen: X

Nem: –

b) a köz be szer zés nek azt a ré szét, amellyel össze füg gés ben
az aján lat te võ har ma dik sze méllyel szer zõ dést fog köt ni, e szer -
ve zet (sze mély) meg ha tá ro zá sa nél kül?

Igen: X

Nem: –

VI.3.11) Egyéb in for má ci ók:

1. Az aján la tok be nyúj tá sá nak mód ja: az aján lat ké rõ nek cí -
mez ve „Aján lat: Szenny víz iszap-szál lí tás és -el he lye -
zés 2006. Csak bi zott ság elõtt bont ha tó fe l” fel ira tok kal el lá -
tott, zárt cso ma go lás ban, cég jel zés nél kül kell be nyúj ta ni az
aján lat ké rõ szék he lyén (3527 Mis kolc, Jó zsef At ti la u. 78.
szám alatt  a be adás nap ján 9.00 órá ig a 301. szo bá ba, ezt kö ve -
tõ en 9.00–10.00-ig a II. eme le ti tár gya ló ba). Az aján la tok át -
vé te lé rõl aján lat te võ el is mer vényt ad.

2. Az aján la tot a cég jegy zés re jo go sul tak ál tal cég sze rû en
alá ír va és min den in for má ci ót tar tal ma zó ol da lon szig nál va,
tar ta lom jegy zék kel el lát va, fo lya ma tos lap szá mo zás sal, há rom
pél dány ban (egy ere de ti, két má so lat, az ere de ti meg je lö lés sel)
kell be nyúj ta ni.

3. Az aján lat el ké szí té sé vel és be nyúj tá sá val kap cso lat ban
fel me rü lõ összes költ sé get, koc ká za tot aján lat te võ nek kell vi -
sel nie.

4. Aján lat ké rõ az el já rás nyer te sé nek vissza lé pé se ese tén a
má so dik leg ked ve zõbb nek mi nõ sí tett aján lat te võ vel kö t szer -
zõ dést, amennyi ben azt az ered mény hir de té sen meg ha tá roz ta.

5. Az aján lat te võ nek – kö zös aján lat ese tén a kö zös aján lat -
te võk nek – az aján lat ban nyi lat koz nia kell a Kbt. 70. § (1) be -
kez dés ben fog lal tak ra vo nat ko zó an.

6. Az aján lat te võ nek – kö zös aján lat ese tén a kö zös aján lat -
te võk nek – az aján lat ban nyi lat koz nia kell a Kbt. 71. § (1) be -
kez dés a) és b) pont ra vo nat ko zó an, nem le ges nyi lat ko zat ese -
tén is.

7. Az aján lat te võ nek – kö zös aján lat ese tén a kö zös aján lat -
te võk nek – az aján lat ban nyi lat koz nia kell és a Kbt. 71. § (3) be -
kez dé sé ben fog lal tak ra vo nat ko zó nyi lat ko za tot is csa tol ni kell.

8. Aján lat te võ nek (kö zös aján lat ese tén kö zös aján lat te võk -
nek) az aján lat ban meg kell ne vez nie a köz be szer zés ér té ké -
nek 10%-á t meg ha la dó mér ték ben be von ni kí vánt al vál lal ko zó -
kat, aján lat te võ nek csa tol ni kell a 10% fe let ti mér ték ben be von -
ni kí vánt al vál lal ko zók tól szán dék nyi lat ko za tot.

9. Ér vény te len az aján lat, ha a cég ki vo nat(ok) alap ján meg -
ál la pít ha tó, hogy aján lat te võ, kö zös aján lat te võ vagy a köz be -
szer zés ér té ké nek 10%-á t meg ha la dó an igény be ven ni kí vánt
al vál lal ko zó ja a köz be szer zés tár gyát ké pe zõ te vé keny sé gek
vég zé sé re nem jo go sult.

10. Aján la ti biz to sí ték

a) Az aján la ti biz to sí ték összeg sze rû en meg ha tá ro zott mér -
té ke 500 000 Ft, az az öt száz ezer fo rint.

b) Az aján lat te võ nek iga zol nia kell az aján lat té te li ha tár idõ
le jár tá ig, hogy a biz to sí té kot az aján lat ké rõ ren del ke zé sé re bo -
csá tot ta.

c) Az aján la ti biz to sí ték nyúj tá sát iga zo ló do ku men tu mot
ere de ti ben vagy köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett má so lat ban az aján -
lat hoz csa tol ni kell.

d) A biz to sí ték tel je sít he tõ a Kbt. 59. § (2) be kez dés ben
meg ha tá ro zott va la me lyik mó don.

e) A bank ga ran cia és a kö te lez vény fel té tel nél kü li és vissza -
von ha tat lan, ér vé nyes sé gi ide je az aján la ti kö tött ség le jár tá ig
ér vé nyes.

24372 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2006. V. 31.) 62. szám



62. szám Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2006. V. 31.) 24373

f) Aján lat ké rõ bank szám la szá ma: K & H Bank Rt.
10200139-27018206-00000000, ha az aján la ti biz to sí ték-nyúj -
tás bank ga ran cia for má já ban tör té nik, a ki ál lí tó

– Ma gyar or szá gon be jegy zett bank le gyen,
– a ked vez mé nye zett az aján lat ké rõ.
g) Az aján lat te võt az aján la ti biz to sí ték szol gál ta tá sá ért

sem mi lyen költ ség té rí tés, illetve ka mat nem il le ti meg.
h) Ér vény te len az aján lat, mely nél az aján la ti biz to sí ték be -

fi ze té sét iga zo ló bank ki vo na tot vagy a bank ga ran cia-nyi lat ko -
za tot vagy a kö te lez vényt nem csa tol ták.

i) Bár me lyik vá lasz tott iga zo lá si mód ese té ben tárgy ban
kér jük meg je löl ni: „Szenny víz iszap-szál lí tás és -el he lye -
zés 2006”.

11. A jó tel je sí té si ga ran cia tel je sít he tõ a Kbt. 53. § (5) be -
kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott va la me lyik mó don.

12. Aján lat ké rõ a tel je sí tés he lyé nek meg is me ré se cél já ból
hely szí ni be já rás ra ad le he tõ sé get, az el já rás so rán egy al ka -
lom mal.

A be já rás idõ pont ja: 2006. jú ni us 20-án 10.00 óra.

Ta lál ko zás: mis kol ci szenny víz tisz tí tó te lep, Mis kolc-Szir -
ma kül te rü let.

A hely szí ni be já rás elõtt egy nap pal a részt ve võk ne vét írás -
ban je lez ni kell Tur zó Lász ló osz tály ve ze tõ ré szé re a
06-46-344-012-es fax szá mon.

13. Je len aján la ti fel hí vás ban nem sza bá lyo zot tak vo nat ko -
zá sá ban a Kbt. elõ írá sai sze rint kell el jár ni.

VI.4) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/05/25  (év/hó/nap)



EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Tá jé koz ta tó az el já rás eredményérõl

Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Zrt.
tájékoztatója az eljárás eredményérõl

(8222/2006)

Épí té si be ru há zás: –
Épí té si kon cesszió: –
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: X
Szol gál ta tá si kon cesszió: –

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ
I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍ ME
Szer ve zet: Ál la mi Pri va ti zá ci ós és Va gyon ke ze lõ Zrt.
Cím zett: –
Cím: Po zso nyi út 56.
Pos tai irá nyí tó szám: 1133
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 237-4135
Te le fax: 237-4134
E-ma il: Apvrt@apvrt.hu
In ter net cím (URL): –

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA
II.1) A SZER ZÕ DÉS TÍ PU SA
Épí té si be ru há zás: –
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: X
Épí té si kon cesszió: –
Szol gál ta tá si ka te gó ria: –
Szol gál ta tá si kon cesszió: –

II.2) EZ EGY KE RET MEG ÁL LA PO DÁS?
NEM: X
IGEN: –

II.3) NÓ MENK LA TÚ RA

II.3.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV) 
Fõ szó jegy zék 
Fõ tárgy: 
30.24.12.00-2
To váb bi tár gyak: 
30.24.11.00-1
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.4) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL A SZER ZÕ DÉS HEZ
REN DELT EL NE VE ZÉS
A Va gyon ke ze lé si In for má ci ós Rend szer kar ban tar tá sa és to -

vább fej lesz té se.

II.5) MEG HA TÁ RO ZÁS (TÁRGY ÉS MENNYI SÉG) 
Szoft ver kar ban tar tás, rend szer tá mo ga tás és to vább fej lesz -

tés, az aján lat té te li fel hí vás el vá laszt ha tat lan mel lék le tét ké pe -
zõ do ku men tá ció sze rint.

II.6) TEL JES BE CSÜLT ÉR TÉK (áfa nél kül)
23 000 000 Ft

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA 

IV.1.1) A köz be szer zé si tör vény VI. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: X
Egy sze rû sí tett el já rás: –

IV.1.2) A köz be szer zé si tör vény VII. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén 

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló/hir det ménnyel meg hir de -

tett tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
A hir det mény faj tá ja 
Aján la ti/Rész vé te li fel hí vás: –
Idõ sza kos elõ ze tes tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

IV.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett
el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa (adott eset ben)

A Kbt. 125. § (2) be kez dés b) pont já ra hi vat ko zás sal, ki zá ró -
la gos jo gok vé del me, szoft ver hez fû zõ dõ szer zõi jog.

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: –
vagy:
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat a kö vet ke zõ rész -

szem pon tok és súly szá mok alap ján: 
Aján lat ké rõ a Kbt. 57. § (2) be kez dés ben fog lal tak alap ján,

az ed di gi szoft ver fej lesz té sek so rán elõ állt mû sza ki-tech ni kai
kö rül mé nye ket, pénz ügyi fel té te le ket ala pul vé ve az összes sé -
gé ben leg elõ nyö sebb aján lat sze rint kö ti meg a szer zõ dést az
aján lat te võ vel, az aláb bi rész szem pon tok hoz ren delt súly szá -
mok kal.

A rész szem pon tok mind egyi ké re ad ha tó pont szá mok: leg -
elõny te le nebb aján lat 0 pont (al só ha tár), leg elõ nyö sebb 10
pont (fel sõ ha tár).

Ér té ke lé si mód szer: a rész szem pon tok ra adott köz bül sõ
pont szá mok az al só és fel sõ ha tá rok kö zöt ti egye nes ará nyo sí -
tás sal ál la pí tan dók meg (Köz be szer zé sek Ta ná csa 2/2004. szá -
mú aján lá sá nak 1. a) ér té ke lé si mód sze re sze rint).

Rész szem pon to kés ér té ke lé si mód sze rük:
rész szem pon tok súly szá mok
1. A kar ban tar tás éves dí ja a szoft ver be ke rü -

lé si ér té ké nek (fej lesz tés + li cenc dí jak) szá -
za lé ká ban 4

2. Az igény be je len tés tõl szá mí tott ren del ke -
zés re ál lá si idõ 3

3. Az aján la ti fel hí vás ban fel so rol ta kon tú li
fel adat vál lal ás mér té ke 2
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V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

V.1) AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE ÉS A SZER ZÕ DÉS ÉR -
TÉ KE

V.1.1) A nyer tes aján lat te võ ne ve és cí me: 

A szer zõ dés szá ma: SZT/26737
Szer ve zet/Sze mély: eC ron In for ma ti ka Fej lesz tõ 
és Szol gál ta tó Kft.
Cím zett: –
Cím: Ha dak út ja 9.
Pos tai irá nyí tó szám: 1119
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 203-1535
Te le fax: 203-1536
E-ma il: ec ron@ec ron.hu
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nélkül) 

Az el len szol gál ta tás össze ge: 22 200 000 Ft
a leg ala cso nyabb: – /
a leg ma ga sabb: –
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat. 
Pénz nem: HUF

V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás (adott 
eset ben): –

V.1.4) Szol gál ta tá si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás
(adott eset ben): –

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, il let ve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés teljesítéséhez?

NEM: X
IGEN: –
Ha igen, a szer zõ dés al vál lal ko zók, il let ve har ma dik sze mé -

lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek vagy ará nyá -
nak (ré szé nek) a meg je lö lé se

Ér ték (áfa nél kül): –
Pénz nem: –
Arány (rész): 0%
Nem is mert: –

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me
(adott eset ben): –

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X
IGEN: –

VI.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL AZ AK TÁ HOZ REN -
DELT HI VAT KO ZÁ SI SZÁM: –

VI.3) AZ ERED MÉNY HIR DE TÉS DÁ TU MA (adott eset -
ben)
2006/03/14 (év/hó/nap)

VI.4) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 1

VI.5) A SZER ZÕ DÉS MEG HIR DE TÉ SE A KÖZ BE SZER -
ZÉ SI ÉR TE SÍ TÕ BEN (adott eset ben)

VI.6) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: X
IGEN: –
Ha igen, kér jük fel tün tet ni a pro jekt/prog ram ne vét és bár -

mely egyéb hasz nál ha tó hi vat ko zá si ada tot

VI.7) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK 

1) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja (adott eset ben):
2006. már ci us 23.

2) Ha az el já rás ered mény te len, il let ve szer zõ dés kö tés re nem 
ke rül sor, en nek indoka: –

3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény
96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se: mik ro vál lal ko zás.

4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot te võ ne -
ve, cí me és az el len szol gál ta tás össze ge (adott eset ben): –

5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján lat té tel
le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján lat száma: –

6) Az aján lat ké rõ tár gya lás nél kü li vagy tár gya lá sos egy sze -
rû sí tett el já rást al kal ma zott? (adott eset ben): –

7) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett el já -
rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá sá nak
nap ja: 2006/03/02.

8) A köz be szer zé si tör vény 254. §-a vagy 283. §-a sze rin ti
tár gya lás kez de mé nye zé se ese tén a tár gya lás eredménye: –

9) Az aján lat ké rõ a köz be szer zé si tör vény 153. §-ának
(1) be kez dé sét al kal maz ta?

NEM: X
IGEN: –

VI.8) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/03/30 (év/hó/nap)

Belügyminisztérium
Központi Gazdasági Fõigazgatóság

tájékoztatója az eljárás eredményérõl
(7638/2006)

Épí té si be ru há zás: –
Épí té si kon cesszió: –
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: X
Szol gál ta tá si kon cesszió: –

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ
I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍME
Szer ve zet: Bel ügy mi nisz té ri um 
Köz pon ti Gaz da sá gi Fõ igaz ga tó ság
Cím zett: –
Cím: Mo gyo ró di út 43.
Pos tai irá nyí tó szám: 1149
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 469-2966
Te le fax: 469-2991
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –
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II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) A SZER ZÕ DÉS TÍ PU SA

Épí té si be ru há zás: –
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: X
Épí té si kon cesszió: –
Szol gál ta tá si ka te gó ria: 14
Szol gál ta tá si kon cesszió: –

II.2) EZ EGY KE RET MEG ÁL LA PO DÁS?
NEM: X
IGEN: –

II.3) NÓ MENK LA TÚ RA

II.3.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV) 
Fõ szó jegy zék 
Fõ tárgy: 
70.33.00.00-3

II.4) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL A SZER ZÕ DÉS HEZ
REN DELT EL NE VE ZÉS

II.5) MEG HA TÁ RO ZÁS (TÁRGY ÉS MENNYI SÉG) 
Vál lal ko zá si szer zõ dés a Bu da pest V. ke rü let, Mér leg ut ca 1.

szám alat ti RTS-rend sze rû, gé pi üze mû mély ga rázs kar ban tar -
tá sa és üze mel te té se tárgyában.

II.6) TEL JES BE CSÜLT ÉR TÉK (áfa nél kül)
34 000 000 Ft

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA 

IV.1.1) A köz be szer zé si tör vény VI. fe je ze te sze rin ti el já rás
esetén

Nyílt: X
Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –

IV.1.2) A köz be szer zé si tör vény VII. fe je ze te sze rin ti el já rás
esetén 

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló/hir det ménnyel meg hir de -

tett tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
A hir det mény faj tá ja 
Aján la ti/Rész vé te li fel hí vás: –
Idõ sza kos elõ ze tes tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

IV.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett
el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa (adott eset ben)

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: X
vagy:
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat a kö vet ke zõ rész -

szem pon tok és súly szá mok alapján: –

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

V.1) AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE ÉS A SZER ZÕ DÉS ÉR -
TÉ KE

V.1.1) A nyer tes aján lat te võ ne ve és cí me: 

A szer zõ dés szá ma: 
Szer ve zet/Sze mély: –
Cím zett: –
Cím: –
Pos tai irá nyí tó szám: –
Vá ros/Köz ség: –
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: –
Te le fax: –
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nélkül) 

Az el len szol gál ta tás össze ge: –
a leg ala cso nyabb: – /
a leg ma ga sabb: –
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat. 
Pénz nem: HUF

V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás (adott 
eset ben)

V.1.4) Szol gál ta tá si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás
(adott eset ben)

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, il let ve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés teljesítéséhez?

NEM: –
IGEN: –
Ha igen, a szer zõ dés al vál lal ko zók, il let ve har ma dik sze mé -

lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek vagy ará nyá -
nak (ré szé nek) a meg je lö lé se

Ér ték (áfa nél kül): –
Pénz nem: –
Arány (rész): …%
Nem is mert: –

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me
(adott eset ben)
(eb bõl a sza kasz ból szük ség sze rint több pél dány hasz nál ha tó)

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X
IGEN: –

VI.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL AZ AK TÁ HOZ REN -
DELT HI VAT KO ZÁ SI SZÁM: –

VI.3) AZ ERED MÉNY HIR DE TÉS DÁ TU MA (adott eset -
ben)
2006/03/22 (év/hó/nap)

VI.4) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 2

VI.5) A SZER ZÕ DÉS MEG HIR DE TÉ SE A KÖZ BE SZER -
ZÉ SI ÉR TE SÍ TÕ BEN (adott eset ben)
2006. ja nu ár 9.
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VI.6) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: X
IGEN: –
Ha igen, kér jük fel tün tet ni a pro jekt/prog ram ne vét és bár -

mely egyéb hasz nál ha tó hi vat ko zá si ada tot

VI.7) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK 

1) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja (adott eset ben): –
2) Ha az el já rás ered mény te len, il let ve szer zõ dés kö tés re nem 

ke rül sor, en nek in do ka: az aján lat ké rõ az aján la tok el bí rá lá sa
so rán olyan in for má ci ók bir to ká ba ju tott, ame lyek va la me lyik
vagy mind két aján lat te võ nek az el já rás tisz ta sá gát vagy a má sik 
aján lat te võ ér de ke it sér tõ cse lek mé nye el kö ve té sé re utal nak,
így az aján lat ké rõ az el já rás nak a Kbt. 92. § e) pontja alapján
történõ érvénytelenítésérõl döntött.

3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény
96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti minõsítése: –

4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot te võ ne -
ve, cí me és az el len szol gál ta tás össze ge (adott eset ben): –

5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján lat té tel
le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján lat száma: –

6) Az egy sze rû sí tett el já rást meg in dí tó hir det mény köz zé té -
te lé nek nap ja és hi vat ko zás a hir det mény re (adott eset ben): –

7) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett el já -
rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá sá nak
napja: –

8) A köz be szer zé si tör vény 254. §-a vagy 283. §-a sze rin ti
tár gya lás kez de mé nye zé se ese tén a tár gya lás eredménye: –

9) Az aján lat ké rõ a köz be szer zé si tör vény 153. §-ának
(1) be kez dé sét al kal maz ta?

NEM: X
IGEN: –

VI.8) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/03/22 (év/hó/nap)

Észak-dunántúli
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

tájékoztatója az eljárás eredményérõl
(7835/2006)

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PONT(OK)
Hi va ta los név: Észak-du nán tú li Kör nye zet vé del mi 
és Víz ügyi Igaz ga tó ság
Pos tai cím: Ár pád u. 28–32.
Vá ros/Köz ség: Gyõr
Pos tai irá nyí tó szám: 9021
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: Ja nák Emil igaz ga tó
Te le fon: 96/500-000
Fax: 96/315-342
E-ma il: be ru ha zas@edu ko vi zig.hu
In ter net cím(ek) (adott eset ben)
Az aján lat ké rõ ál ta lá nos cí me (URL): www.edu ko vi zig.hu
A fel hasz ná lói ol dal cí me (URL): –

I.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ TÍ PU SA
Köz pon ti szin tû: –
Köz jo gi szer ve zet: –
Re gi o ná lis/he lyi szin tû: X
Egyéb: –

I.3) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ MÁS AJÁN LAT KÉ RÕK NE -
VÉ BEN FOLY TAT JA-E LE A KÖZ BE SZER ZÉ SI EL JÁ -
RÁST?
Igen: –
Nem: X

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS
II.1.1) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés
Gyõr-Gö nyû orszá gos köz for gal mú kikö tõ in ter mo dá lis köz -

pont köz le ke dé si kap cso la tai nak fej lesz té se cí mû pro jekt ben
lebonyolító beszerzése.

II.1.2) A szer zõ dés tí pu sa, va la mint a tel je sí tés helye
[Csak azt a ka te gó ri át vá lassza – épí té si be ru há zás, áru be -

szer zés vagy szol gál ta tás –, ame lyik a leg in kább meg fe lel a
szer zõ dés vagy köz be szer zés(ek) tárgyának]

a) Épí té si be ru há zás: –
Ki vi te le zés: –
Ter ve zés és ki vi te le zés: –
Ki vi te le zés bár mi lyen esz köz zel, mó don, az aján lat ké rõ ál tal 

meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek megfelelõen: –
Épí té si kon cesszió: –
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –
b) Áru be szer zés: –
Adás vé tel: –
Lí zing: –
Bér let: –
Rész let vé tel: –
Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: –
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –
c) Szol gál ta tás: X
Szol gál ta tá si ka te gó ria szá ma: 11
(Az 1–27. szol gál ta tá si ka te gó ri á kat lásd a Kbt. 3. és 4. mel -

lék le té ben)
A tel je sí tés he lye: Gyõr és tér sé ge.
NUTS-kód: HU221

II.1.3) A hir det mény a kö vet ke zõk va la me lyi ké vel kap cso -
la tos (adott eset ben)

Ke ret meg ál la po dás meg kö té se: –
Ke ret meg ál la po dá son ala pu ló szer zõ dés meg kö té se: –
Di na mi kus be szer zé si rend sze ren (DBR) ala pu ló szer zõ dé -

sek: –

II.1.4) A szer zõ dés vagy a köz be szer zés(ek) tár gya, mennyi -
sé ge

„Gyõr-Gö nyû orszá gos köz for gal mú kikö tõ in ter mo dá lis
köz pont köz le ke dé si kap cso la ta i nak fej lesz té se” cí mû pro jekt -
ben le bo nyo lí tói fel ada tok el lá tá sa vállalkozási szerzõdés
keretében.

II.1.5) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy:
74.14.21.00-7
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To váb bi tárgy(ak):
74.23.10.00-7
74.23.11.30-7
74.23.18.00-5
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.2) A SZER ZÕ DÉS(EK) ÉR TÉ KE
II.2.1) A szer zõ dés(ek) ér té ke
(Csak a vég le ges össz ér té ket kér jük meg ad ni, az összes szer -

zõ dést, részt és op ci ót be le ért ve; az egyes szer zõ dé sek re vo nat -
ko zó in for má ci ók kal kap cso lat ban az V. Az el já rás ered mé nye
meg ne ve zé sû sza kaszt kér jük ki töl te ni)

Ér ték: 50 000 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): 20,0

III.2.2) Épí té si kon cesszió ese tén az el len szol gál ta tás le írá -
sa: –

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA

IV.1.1) Az el já rás faj tá ja

IV.1.1.1) A köz be szer zé si tör vény IV. fe je ze te sze rin ti el já -
rás esetén:

Nyílt: X
Meg hí vá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Ver seny pár be széd: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –

IV.1.1.2) A köz be szer zé si tör vény V. fe je ze te sze rin ti el já rás 
esetén

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló/hir det ménnyel meg hir de -

tett tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –

IV.1.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos el já rás, a hir det -
mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos, a hir det mény nél kü li
egy sze rû sí tett el já rás, il let ve a gyor sí tott el já rás al kal ma zá sá -
nak in dok lá sa (adott eset ben): –

IV.1.1.4) A hir det mény faj tá ja
Aján la ti/rész vé te li fel hí vás: X
Idõ sza kos elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK

IV.2.1) Bí rá la ti szem pon tok (csak a meg fe le lõt je löl je meg)
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: –
vagy
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat: X
a kö vet ke zõ rész szem pon tok alap ján
rész szem pon tok súly szá mok
1. Aján la ti ár (Ft) 8
2. Jól tel je sí té si biz to sí ték (Ft) 1
3. Meg hi ú su lá si köt bér (Ft) 1

IV.2.2) Sor ke rült-e elekt ro ni kus ár lej tés re?
Igen: –
Nem: –

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám (adott eset ben): –

IV.3.2) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó an ko ráb ban sor ke -
rült-e köz zé té tel re?

Igen: X
Nem: –
Igen vá lasz ese tén (vá lassza a meg fe le lõ ro va tot):
Elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: X
vagy
Fel hasz ná lói ol da lon köz zé tett hir det mény: –
A hir det mény szá ma a H. L.-ben: 
2006/S 1-001519 2006/01/04
Aján la ti/rész vé te li fel hí vás: X
vagy
Egy sze rû sí tett aján la ti fel hí vás (DBR): –
A hir det mény szá ma a H. L.-ben: 
2006/S 8-008858 2006/01/09
Egyéb ko ráb bi köz zé té tel: –
A hir det mény szá ma a H. L.-ben: –

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

A szer zõ dés szá ma: 001
Meg ne ve zé se: Gyõr-Gö nyû orszá gos köz for gal mú kikö tõ in -
ter mo dá lis köz pont köz le ke dé si kap cso la ta i nak fej lesz té se
cí mû pro jekt ben lebonyolító beszerzése.

V.1) A SZER ZÕ DÉS KÖ TÉS TER VE ZETT IDÕ PONT JA:
2006/03/27 (év/hó/nap)

V.2) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 2, az az ket -
tõ darab

V.3) A NYER TES AJÁN LAT TE VÕ NE VE ÉS CÍ ME
Hi va ta los név: OVI BER-FÕ BER Kon zor ci um
Pos tai cím: Al kot mány u. 27.
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1054
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 312-8600
Fax: 312-9798
E-ma il: ovi ber@ma il.da ta net.hu
In ter net cím (URL): –

V.4) A SZER ZÕ DÉS ÉR TÉ KÉ RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CIÓ (csak szá mok kal)
Az el len szol gál ta tás ere de ti leg be csült ér té ke (adott eset ben)
Ér ték: –
Pénz nem: –
Áfa nél kül: –
Áfá val: –
Áfa (%): –
Az el len szol gál ta tás szer zõ dés be li összege
Ér ték: 50 000 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): 20,0

24378 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2006. V. 31.) 62. szám



A leg ala cso nyabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: 
50 000 000 /
a leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: 
57 800 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: –
Áfá val: –
Áfa (%): –
Éves vagy ha vi ér ték ese tén kér jük meg ad ni:
az évek szá mát:  vagy a hó na pok szá mát: 

V.5) VA LÓ SZÍ NÛ SÍT HE TÕ-E AL VÁL LAL KO ZÓK, IL -
LET VE HAR MA DIK SZE MÉ LYEK IGÉNY BE VÉ TE LE
A SZER ZÕ DÉS TELJESÍTÉSÉHEZ?

Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén je löl je meg a szer zõ dés al vál lal ko zók, il -

let ve har ma dik sze mé lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se
ér té két vagy ará nyát (ré szét) (csak számokkal): 

Ér ték áfa nél kül: –
Pénz nem: –
Arány (rész): …(%)
Nem is mert: –
A szer zõ dés al vál lal ko zók, il let ve har ma dik sze mé lyek

igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek/ará nyá nak meg -
je lö lé se (ha is mert)

V.6) A SZER ZÕ DÉST OLYAN AJÁN LAT TE VÕ VEL KÖ -
TÖT TÉK-E MEG, AKI TÖBB VÁL TO ZA TÚ AJÁN LA -
TOT TETT?

Igen: –
Nem: X

V.7) VOLT-E ÉR VÉNY TE LEN AJÁN LAT AZON AZ
ALA PON, HOGY AZ EL LEN SZOL GÁL TA TÁS KI RÍ VÓ -
AN ALA CSONY VOLT?

Igen: –
Nem: X

VI. SZA KASZ: KI EGÉ SZÍ TÕ IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL ÉS/VAGY PROG RAM MAL KAP -
CSO LA TOS-E?

Igen: X
Nem: –
Igen vá lasz ese tén kér jük fel tün tet ni a pro jekt(ek) és/vagy

prog ram(ok) ne vét és bár mely egyéb hi vat ko zá si adatot:
KI OP-2.2.2.-2005-04-0001/1

VI.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK (adott eset ben)

VI.2.1) Az ered mény hir de tés idõ pont ja (adott eset ben):
2006. már ci us 17. 11.00 óra (CET)

VI.2.2) Ha az el já rás ered mény te len, il let ve szer zõ dés kö tés -
re nem ke rül sor, en nek indoka: –

VI.2.3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény
96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se: az Or szá gos Víz -
ügyi Be ru há zá si Mér nö ki Kon zu lens és Ter ve zõ Kft., 1054 Bu -
da pest, Al kot mány u. 27., kö zép vál lal ko zás nak mi nõ sül. A FÕ -
BER Nem zet kö zi In gat lan fej lesz tõ és Mér nö ki Rész vény tár sa -
ság, 1075 Bu da pest, Rum bach Se bes tyén u. 14., kö zép vál lal ko -
zás nak mi nõ sül.

VI.2.4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot
te võ ne ve és cí me, va la mint az el len szol gál ta tás össze ge (adott
eset ben): ,,Gö nyû 2006” Mér nö ki Kon zor ci um, 1115 Bu da pest, 
Csó ka u. 7–13., Aján la ti ár (net tó): 57 800 000 HUF.

VI.2.5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján -
lat té tel le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján la tok száma: 

– OVI BER-FÕ BER Kon zor ci um, 1054 Bu da pest, Al kot -
mány u. 27., Ma gyar or szág

A kon zor ci um ban részt ve võk a kö vet ke zõk:
– Kon zor ci um ve ze tõ cég ne ve: Or szá gos Víz ügyi Be ru há -

zá si Mér nö ki Kon zu lens és Ter ve zõ Kft., 1054 Bu da pest,
Al kot mány u. 27., Magyarország

Kon zor ci umi tag ne ve: FÕ BER Nem zet kö zi In gat lan fej lesz -
tõ és Mér nö ki Rész vény tár sa ság, 1075 Bu da pest, Rum bach Se -
bes tyén u. 14., Magyarország

– „Gö nyû 2006” Mér nö ki Kon zor ci um, 1115 Bu da pest,
Csó ka u. 7–13., Ma gya ro szág

A kon zor ci um ban részt ve võk a kö vet ke zõk:
Kon zor ci um ve ze tõ cég ne ve: UTI BER Köz úti Be ru há zó

Kft., 1115 Bu da pest, Csó ka u. 7–13., Ma gyar or szág
Kon zor ci umi tag ne ve: AG RO IN VEST Kül ke res ke dõ, Fõ -

vál lal ko zó és Szol gál ta tó Rt., 1117 Bu da pest, Bu da fo ki út 79.,
Magyarország

– TECH NOP LUS Kör nye zet vé del mi Tech no ló gi ai Fej -
lesz tõ Kft., 9024 Gyõr, Ba bits Mi hály u. 18/A,
Magyarország

VI.2.6) Az egy sze rû sí tett el já rást meg in dí tó hir det mény
köz zé té te lé nek nap ja és hi vat ko zás a hir det mény re (adott eset -
ben): –

VI.2.7) Az aján lat ké rõ tár gya lás nél kü li vagy tár gya lá sos
egy sze rû sí tett el já rást al kal ma zott? (adott eset ben): –

VI.2.8) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí -
tett el já rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá -
sá nak napja: –

VI.3) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/03/23 (év/hó/nap)

Fõvárosi Önkormányzat
Nyírõ Gyula Kórház

tájékoztatója az eljárás eredményérõl
(8278/2006)

Épí té si be ru há zás: –
Épí té si kon cesszió: –
Áru be szer zés: X
Szol gál ta tás: –
Szol gál ta tá si kon cesszió: –

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ
I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍME
Szer ve zet: Fõ vá ro si Ön kor mány zat, Nyí rõ Gyu la Kórház
Cím zett: dr. Fa lus Fe renc fõ igaz ga tó
Cím: Le hel u. 59.
Pos tai irá nyí tó szám: 1135
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
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Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 452-9444
Te le fax: 452-9445
E-ma il: nygyk@nygyk.hu
In ter net cím (URL): –

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA
II.1) A SZER ZÕ DÉS TÍ PU SA
Épí té si be ru há zás: –
Áru be szer zés: X
Szol gál ta tás: –
Épí té si kon cesszió: –
Szol gál ta tá si ka te gó ria: –

II.2) EZ EGY KE RET MEG ÁL LA PO DÁS?
NEM: X
IGEN: –

II.3) NÓ MENK LA TÚ RA

II.3.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV) 
Fõ szó jegy zék 
Fõ tárgy: 
15.80.00.00-6
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.4) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL A SZER ZÕ DÉS HEZ
REN DELT EL NE VE ZÉS
Szál lí tá si szer zõ dés.

II.5) MEG HA TÁ RO ZÁS (TÁRGY ÉS MENNYI SÉG) 
I. Kon zer vek 35 555 db

II. Be fõt tek, lek vá rok, sa va nyú ság 15 575 db, 1220 kg
III. Fû sze rek, íze sí tõk, egyéb fû szer 4807 kg, 158 cso mag,

12 db, 120 l
IV. Ma lom ipa ri ter mé kek 15 350 kg
V. Cu kor és édes ipa ri ter mé kek 15 000 kg, 14 060 db, 1800

do boz
VI. Ita lok 2202 l, 2600 db

VII. To jás 76 500 db
A meg ren de lés re ke rü lõ mennyi ség az aján la ti dokumentá -

cióban fog lal tak tól 20 szá za lék kal le-, il let ve felfelé eltérhet.

II.6) TEL JES BE CSÜLT ÉR TÉK (áfa nél kül)
11 000 000 Ft (ti zen egy mil lió fo rint, össze szá mí tá si kö te le -

zett ség miatt)

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA 

IV.1.1) A köz be szer zé si tör vény IV. fe je ze te sze rin ti el já rás
esetén

Nyílt: X
Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –

IV.1.2) A köz be szer zé si tör vény V. fe je ze te sze rin ti el já rás
esetén 

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló/hir det ménnyel meg hir de -

tett tár gya lá sos: –

Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
A hir det mény faj tá ja 
Aján la ti/Rész vé te li fel hí vás: X
Idõ sza kos elõ ze tes tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

IV.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett 
el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa (adott eset ben): –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
(B) Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat a kö vet ke zõ

rész szem pon tok és súly szá mok alap ján: X
rész szem pon tok súly szá mok
1. Az aján lat ké rõ ál tal fi ze ten dõ el len szol gál -

ta tás mér té ke 10
2. Fi ze té si ha tár idõ 0,5
Csök ke nõ fon tos sá gi sor rend ben:
Nem: –
Igen: X

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

V.1) AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE ÉS A SZER ZÕ DÉS ÉR -
TÉ KE

V.1.1) A nyer tes aján lat te võ ne ve és cí me: 
A szer zõ dés szá ma: 4052/1
Szer ve zet/Sze mély: Bud márk Kft.
Cím zett: –
Cím: Ja ni csár u. 9.
Pos tai irá nyí tó szám: 1134
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: –
Te le fax: –
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –
V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a

leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül) 

Az el len szol gál ta tás össze ge: 2 330 970 Ft, 2 fe je zet
Pénz nem: HUF

A szer zõ dés szá ma: 4052/2
Szer ve zet/Sze mély: Ma ry-Ker Kft.
Cím zett: –
Cím: Áfo nya u. 2/B
Pos tai irá nyí tó szám: 1025
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: –
Te le fax: –
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –
V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a

leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül) 

Az el len szol gál ta tás össze ge: 1 224 000 Ft, 1 fe je zet
Pénz nem: HUF

A szer zõ dés szá ma: 4052/3
Szer ve zet/Sze mély: Na tur Rost Kft.
Cím zett: –
Cím: Gyep sor u. 1.
Pos tai irá nyí tó szám: 1211
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
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Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: –
Te le fax: –
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nélkül) 

Az el len szol gál ta tás össze ge: 5 056 205 Ft, 4 fe je zet
Pénz nem: HUF

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, il let ve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés teljesítéséhez?

NEM: X
IGEN: –

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X
IGEN: –

VI.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL AZ AK TÁ HOZ REN -
DELT HI VAT KO ZÁ SI SZÁM: 
4052/Nyí rõ/06 Élel mi sze rek

VI.3) AZ ERED MÉNY HIR DE TÉS DÁ TU MA (adott eset -
ben)
2006/03/27 (év/hó/nap)

VI.4) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 21

VI.5) A SZER ZÕ DÉST MEG HIR DET TÉK-E AZ EU RÓ -
PAI UNIÓ HI VA TA LOS LAP JÁ BAN?
NEM: –
IGEN: X
Ha igen, ad ja meg a hir det mény re vo nat ko zó hi vat ko zást
A hir det mény szá ma a Hi va ta los Lap tar ta lom jegy zé ké ben:
2006/S 013-014408 (év/hó/nap:) 2006/01/20

VI.6) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: X
IGEN: –
Ha igen, kér jük fel tün tet ni a pro jekt/prog ram ne vét és bár -

mely egyéb hasz nál ha tó hi vat ko zá si ada tot

VI.7) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK 

1) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja (adott eset ben):
2006. áp ri lis 4.

2) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény
96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti minõsítése: 

– Ma ry-Ker Kft., kö zép vál lal ko zás,
– Bud márk Kft., kis vál lal ko zás,
– Na tur-Rost Kft., kis vál lal ko zás.
3) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot te võ ne -

ve, cí me és az el len szol gál ta tás össze ge (adott eset ben): –
4) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján lat té tel

le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján lat száma: 
– Na tur Rost Kft., 1211 Bu da pest, Gyep sor u. 1., 7 aján lat
– Bud márk Kft., 1134 Bu da pest, Ja ni csár u. 9., 7 aján lat
– Ma ry-Ker Kft., 1025 Bu da pest, Áfo nya u. 2/B, 7 aján lat

VI.8) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA 
2006/03/31 (év/hó/nap)

Magyar Posta Zrt.
Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Központ

tájékoztatója az eljárás eredményérõl
(8483/2006)

Épí té si be ru há zás: –
Épí té si kon cesszió: –
Áru be szer zés: X
Szol gál ta tás: –

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ
I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍME
Szer ve zet: Ma gyar Pos ta Zrt. 
Be szer zé si és El lá tá si Szol gál ta tó Központ
Cím zett: Sza bó né Ma kra Ani kó
Cím: Ár pád fe je de lem út ja 79.
Pos tai irá nyí tó szám: 1036
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 453-5755
Te le fax: 453-5790
E-ma il: mak ra.ani ko@pos ta.hu
In ter net cím (URL): www.pos ta.hu

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA
II.1) A SZER ZÕ DÉS TÍ PU SA
Épí té si be ru há zás: –
Áru be szer zés: X
Szol gál ta tás: –
Épí té si kon cesszió: –
Szol gál ta tá si ka te gó ria: –

II.2) EZ EGY KE RET MEG ÁL LA PO DÁS?
NEM: X
IGEN: –

II.3) NÓ MENK LA TÚ RA

II.3.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV) 
Fõ szó jegy zék 
Fõ tárgy: 
21.23.00.00-4
To váb bi tár gyak: 
33.00.00.00-9
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.4) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL A SZER ZÕ DÉS HEZ
REN DELT EL NE VE ZÉS
Iro da sze rek és kel lék anya gok be szer zé se.

II.5) MEG HA TÁ RO ZÁS (TÁRGY ÉS MENNYI SÉG) 
1. rész: 1 488 250 db kü lön bö zõ tí pu sú és da rab szá mú iro da -

szer szál lí tá sa.
2. rész: 51 865 db kü lön bö zõ tí pu sú és da rab szá mú kel lék -

anyag szál lí tá sa.

II.6) TEL JES BE CSÜLT ÉR TÉK (áfa nél kül)
99 000 000 HUF

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA 

IV.1.1) A köz be szer zé si tör vény IV. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén

Nyílt: X
Meg hí vá sos: –
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Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –

IV.1.2) A köz be szer zé si tör vény V. fe je ze te sze rin ti el já rás
esetén 

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló/hir det ménnyel meg hir de -

tett tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
A hir det mény faj tá ja 
Aján la ti/Rész vé te li fel hí vás: –
Idõ sza kos elõ ze tes tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

IV.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett
el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa (adott eset ben): –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: X
vagy:
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat a kö vet ke zõ rész -

szem pon tok és súly szá mok alapján: –

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

V.1) AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE ÉS A SZER ZÕ DÉS ÉR -
TÉ KE

V.1.1) A nyer tes aján lat te võ ne ve és cí me

A szer zõ dés szá ma: –
Szer ve zet/Sze mély: Print rex Kft.
Cím zett: Szûcs né Sop ro nyi Zsu zsan na
Cím: Fo ga ra si út 193.
Pos tai irá nyí tó szám: 1141
Vá ros/Köz ség: Budapest
Or szág: Magyarország
Te le fon: 360-8848
Te le fax: 222-3905
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nélkül) 

Az el len szol gál ta tás össze ge: a 2. rész te kin te té ben: 
26 956 020 HUF
A leg ala cso nyabb: 
a 2. rész te kin te té ben: 26 956 020 HUF /
a leg ma ga sabb: 36 333 351
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat. 
Pénz nem: HUF

V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás (adott 
eset ben): –

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, il let ve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés teljesítéséhez?

NEM: X
IGEN: –

Ha igen, a szer zõ dés al vál lal ko zók, il let ve har ma dik sze mé -
lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek vagy ará nyá -
nak (ré szé nek) a meg je lö lé se

Ér ték (áfa nél kül): –
Pénz nem: –
Arány (rész): …%
Nem is mert: –

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me
(adott eset ben): –

(Eb bõl a sza kasz ból szük ség sze rint több pél dány hasz nál ha tó)

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X
IGEN: –

VI.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL AZ AK TÁ HOZ REN -
DELT HI VAT KO ZÁ SI SZÁM: –

VI.3) AZ ERED MÉNY HIR DE TÉS DÁ TU MA (adott eset -
ben)

2006/03/16 (év/hó/nap)

VI.4) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 11

VI.5) A SZER ZÕ DÉST MEG HIR DET TÉK-E AZ EU RÓ -
PAI UNIÓ HI VA TA LOS LAP JÁ BAN?

NEM: –
IGEN: X
Ha igen, ad ja meg a hir det mény re vo nat ko zó hi vat ko zást
A hir det mény szá ma a Hi va ta los Lap tar ta lom jegy zé ké ben
2005/S 246-242580 (év/hó/nap:) 2005/12/22

VI.6) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?

NEM: X
IGEN: –
Ha igen, kér jük fel tün tet ni a pro jekt/prog ram ne vét és bár -

mely egyéb hasz nál ha tó hi vat ko zá si ada tot: –

VI.7) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK 

1) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja (adott eset ben):
2. rész 2006. már ci us 27.

2) Ha az el já rás ered mény te len, il let ve szer zõ dés kö tés re nem
ke rül sor, en nek in do ka: 1. rész a Kbt. 92. § b) pont ja alap ján
ered mény te len lett, ki zá ró lag ér vény te len aján la tot nyúj tot tak be.

3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény
96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se: 2. rész te kin te té -
ben: középvállalkozás.

4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot te võ ne -
ve, cí me és az el len szol gál ta tás össze ge (adott eset ben): –

5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján lat té tel
le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján lat száma: 

1. rész:

– ÍRÓ KÉZ Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft., 1116 Bu da -
pest, Hu nya di J. u. 2. (Ma gyar or szág),

– Pa pír bá zis Kft., 2013 Po máz, Tol di M. u. 4. (Ma gyar or -
szág),

– ÁBP Ápisz-Bu da pi ért Ke res ke del mi Zrt., 1149 Bu da pest,
Mo gyo ró di u. 32. (Ma gyar or szág),
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– PBS Hun gá ria Kft., 9022 Gyõr, Batt hy ány tér 6. (Ma gyar -
or szág).

Be nyúj tott rész aján la tok szá ma: 4.
2. rész:
– GRA FI CO 98 Kft., 9700 Szom bat hely, Kör men di út 72.

(Ma gyar or szág),

– K.I.T. Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft., 9763 Vasszé -
cseny, Pe tõ fi u. 107. (Ma gyar or szág),

– Prin tex Kft., 1140 Bu da pest, Fo ga ra sy út 193. (Ma gyar or -
szág),

– e-Se lect ra de-Com pu ter Kft., 1106 Bu da pest, Fe hér út 10.
(Ma gyar or szág),

– Mû szer tech ni ka Rend szer ház Kft., 1145 Bu da pest, Új vi -
lág u. 50–52. (Ma gyar or szág),

– ÍRÓ KÉZ Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft., 1116 Bu da -
pest, Hu nya di J. u. 2. (Ma gyar or szág),

– M&T Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft., 1125 Bu da pest,
Is ten he gyi út 50/A (Ma gyar or szág),

– Al ba comp Szá mí tás tech ni kai Rt., 8000 Szé kes fe hér vár,
Már tí rok út ja 9. (Ma gyar or szág),

– ÁBP Ápisz-Bu da pi ért Ke res ke del mi Zrt., 1149 Bu da pest,
Mo gyo ró di u. 32. (Ma gyar or szág),

– PBS Hun gá ria Kft., 9022 Gyõr, Batt hy ány tér 6. (Ma gyar -
or szág).

Be nyúj tott rész aján la tok szá ma: 10.

6) Az egy sze rû sí tett el já rást meg in dí tó hir det mény köz zé té -
te lé nek nap ja és hi vat ko zás a hir det mény re (adott eset ben): –

7) Az aján lat ké rõ tár gya lás nél kü li vagy tár gya lá sos egy sze -
rû sí tett el já rást al kal ma zott? (adott eset ben): –

8) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett el já -
rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá sá nak
nap ja: –

VI.8) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA 
2006/03/31 (év/hó/nap)

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
tájékoztatója az eljárás eredményérõl

(8274/2006)

Épí té si be ru há zás: –

Épí té si kon cesszió: –

Áru be szer zés: X

Szol gál ta tás: –

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ
I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍME
Szer ve zet: Pest Me gyei Flór Fe renc Kór ház

Cím zett: dr. Fó nyad Gá bor mb. fõ igaz ga tó

Cím: Sem mel we is tér 1.

Pos tai irá nyí tó szám: 2143

Vá ros/Köz ség: Kis tar csa

Or szág: Ma gyar or szág

Te le fon: 28/506-720

Te le fax: 28/506-801
E-ma il: gazd tit kar@flor hosp.hu
In ter net cím (URL): –

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) A SZER ZÕ DÉS TÍ PU SA
Épí té si be ru há zás: –

Áru be szer zés: –

Szol gál ta tás: X

Épí té si kon cesszió: –

Szol gál ta tá si ka te gó ria: 25

II.2) EZ EGY KE RET MEG ÁL LA PO DÁS?
NEM: X
IGEN: –

II.3) NÓ MENK LA TÚ RA

II.3.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV) 

Fõ szó jegy zék 

Fõ tárgy: 

85.10.30.00-0

To váb bi tár gyak: –

Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.4) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL A SZER ZÕ DÉS HEZ
REN DELT EL NE VE ZÉS
Vál lal ko zá si szer zõ dés.

II.5) MEG HA TÁ RO ZÁS (TÁRGY ÉS MENNYI SÉG) 
Aján lat ké rõ köz pon ti te lep he lyén aján lat te võ nek az aján lat -

ké rõ fek võ- és já ró be teg-el lá tá sa ré szé re ra di o ló gi ai szol gál ta tó 
te vé keny sé get kell tel jes kö rû en vé gez nie 7 év idõ tar tam ra szól,
vál lal ko zá si szer zõ dés ke re té ben. Aján lat te võ nek a meg fe le lõ
ha tó sá gi en ge dé lyek kel/ta nú sít vá nyok kal ren del ke zõ, az aján -
la ti do ku men tá ci ó ban sze rep lõ mi ni mum kö ve tel mé nyek nek
meg fe le lõ, a meg adott vizs gá la ti igényt le fe dõ, a hely szín re te -
le pí tett be ren de zé sek kel, gé pek kel, esz kö zök kel, szak or vo si és
ki szol gá ló sze mély zet tel kell az egész ség ügyi szol gál ta tást fo -
lya ma to san biz to sí ta nia az egész ség ügy rõl szó ló 1997. évi
CLIV. tör vény, a 60/2003. (X. 20.) ESZCSM ren de let, to váb bá
a 43/1999. (III. 3.) Korm. ren de let, va la mint a vo nat ko zó min -
den ko ri ha tá lyos jog sza bá lyi ren del ke zé sek és irány el vek alap -
ján. Aján lat ké rõ a szol gál ta tás vég zé sé hez szük sé ges he lyi sé -
ge ket bér le ti díj fi ze té se el le né ben bo csát ja aján lat te võ ren del -
ke zé sé re.

Évi 73 000 eset, 211 mil lió pont.

II.6) TEL JES BE CSÜLT ÉR TÉK (áfa nél kül)
1 750 000 000 Ft (HUF)/7 év, az az egy mil li árd-hét száz öt -

ven mil lió fo rint/7 év.

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA 

IV.1.1) A köz be szer zé si tör vény IV. fe je ze te sze rin ti el já rás
esetén

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
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Gyor sí tott tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: X

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK

A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: –

vagy:

Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat a kö vet ke zõ rész -
szem pon tok és súly szá mok alap ján: X

rész szem pon tok súly szá mok
1. az aján lat ké rõ ál tal vég zett szol gál ta tá sért fi -

ze ten dõ díj mér té ke az OEP ál tal té rí ten dõ/
fi ze ten dõ díj %-ában ki fe jez ve 30

  al szem pon tok és az ah hoz tar to zó súly szá -
mok:

– mun ka idõ ben fek võ be te gek ré szé re vég -
zett szol gál ta tá sok után (max. 95%) 15

– mun ka idõ ben já ró be te gek ré szé re vég zett
szol gál ta tá sok után (max. 95%) 10

– ügye le ti idõ ben vég zett szol gá lta tá sok
után (max. 98%) 5

2. a szol gál ta tás meg kez dé sé re vál lalt teljesí -
tési ha tár idõ (max. 90 nap) 4

3. aján lat te võ ál tal meg vé tel re ke rü lõ nagy ér -
té kû tár gyi esz kö zök egy össze gû brut tó vé -
te lá ra 3

4. aján lat te võ ál tal a bér be vett te rü let brut tó
alap te rü le te után fi ze ten dõ (net tó) bér le ti díj 
m2-re ve tít ve (min. 1000 Ft/m2/hó) 2

5. meg aján lott fi ze té si ha tár idõ egész na pok -
ban (min. 30 nap, max. 90 nap) 1

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

V.1) AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE ÉS A SZER ZÕ DÉS ÉR -
TÉ KE

V.1.1) A nyer tes aján lat te võ ne ve és cí me

A szer zõ dés szá ma: –

Szer ve zet/Sze mély: –

Cím zett: –

Cím: –

Pos tai irá nyí tó szám: –

Vá ros/Köz ség: –

Or szág: –

Te le fon: –

Te le fax: –

E-ma il: –

In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül) 

Az el len szol gál ta tás össze ge: –

Vagy: a leg ala cso nyabb: – /

a leg ma ga sabb: –

el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat. 

Pénz nem: HUF

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, il let ve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés tel je sí té sé hez?

NEM: X
IGEN: –
Ha igen, a szer zõ dés al vál lal ko zók, il let ve har ma dik sze mé -

lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek vagy ará nyá -
nak (ré szé nek) a meg je lö lé se

Ér ték (áfa nél kül): –

Pénz nem: –

Arány (rész): …%

Nem is mert: –

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X
IGEN: –

VI.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL AZ AK TÁ HOZ REN -
DELT HI VAT KO ZÁ SI SZÁM: 

3949/Kis tar csa/2005 „Kép al ko tó di ag nosz ti kai szol gál ta tás”

VI.3) AZ ERED MÉNY HIR DE TÉS DÁ TU MA (adott eset -
ben)
2006/03/24 (év/hó/nap)

VI.4) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 1

VI.5) A SZER ZÕ DÉST MEG HIR DET TÉK-E AZ EU RÓ -
PAI UNIÓ HI VA TA LOS LAP JÁ BAN?
NEM: X
IGEN: –
Ha igen, ad ja meg a hir det mény re vo nat ko zó hi vat ko zást
A hir det mény szá ma a Hi va ta los Lap tar ta lom jegy zé ké ben

VI.6) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: X
IGEN: –
Ha igen, kér jük fel tün tet ni a pro jekt/prog ram ne vét és bár -

mely egyéb hasz nál ha tó hi vat ko zá si ada tot

VI.7) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK 

1) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja: –

2) Ha az el já rás ered mény te len, il let ve szer zõ dés kö tés re nem 
ke rül sor, en nek in do ka: aján lat ké rõ a je len köz be szer zé si el já -
rást a Kbt. 92. § b) pont ja alap ján ered mény te len nek nyil vá ní -
tot ta, mert ki zá ró lag ér vény te len aján lat ér ke zett.

3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény
96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se: –

4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot te võ
ne ve, cí me és az el len szol gál ta tás össze ge (adott eset ben): –

5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján lat té tel
le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján lat szá ma: 

– Hu ni ko Ke res ke del mi és Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kft.,
3530 Mis kolc, Pe tõ fi u. 13.

6) Az egy sze rû sí tett el já rást meg in dí tó hir det mény köz zé té -
te lé nek nap ja és hi vat ko zás a hir det mény re (adott eset ben):
Köz be szer zé si Ér te sí tõ 7. szám, 2006/01/16, K. É. – 1989/06

VI.8) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA 
2006/03/30 (év/hó/nap)
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Semmelweis Egyetem
tájékoztatója az eljárás eredményérõl

(7469/2006)

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PONT(OK)
Hi va ta los név: Sem mel we is Egye tem
Pos tai cím: Rökk Szi lárd u. 13. I. em. 121.
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1085
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: Köz be szer zé si Fõ osz tály
Te le fon: 459-1500/7808
Fax: 459-1500/7750
E-ma il: –
In ter net cím(ek) (adott eset ben)
Az aján lat ké rõ ál ta lá nos cí me (URL): –
A fel hasz ná lói ol dal cí me (URL):–

I.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ TÍ PU SA
Köz pon ti szin tû: X
Köz jo gi szer ve zet: –
Re gi o ná lis/he lyi szin tû: –
Egyéb: –

I.3) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ MÁS AJÁN LAT KÉ RÕK NE -
VÉ BEN FOLY TAT JA-E LE A KÖZ BE SZER ZÉ SI EL JÁ -
RÁST?
Igen: –
Nem: X

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS
II.1.1) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés

II.1.2) A szer zõ dés tí pu sa, va la mint a tel je sí tés helye
[Csak azt a ka te gó ri át vá lassza – épí té si be ru há zás, áru be -

szer zés vagy szol gál ta tás –, ame lyik a leg in kább meg fe lel a
szer zõ dés vagy köz be szer zés(ek) tárgyának]

a) Épí té si be ru há zás: –
Ki vi te le zés: –
Ter ve zés és ki vi te le zés: –
Ki vi te le zés bár mi lyen esz köz zel, mó don, az aján lat ké rõ ál tal 

meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek megfelelõen: –
Épí té si kon cesszió: –
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –
b) Áru be szer zés: –
Adás vé tel: –
Lí zing: –
Bér let: –
Rész let vé tel: –
Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: –
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –
c) Szol gál ta tás: X
Szol gál ta tá si ka te gó ria szá ma: 14
(Az 1–27. szol gál ta tá si ka te gó ri á kat lásd a Kbt. 3. és 4. mel -

lék le té ben)

A tel je sí tés he lye: 
1. rész: Fül-Orr-Gé gé sze ti és Fej-Nyak se bé sze ti Kli ni ka,

1083 Bu da pest, Szi gony u. 36.,
2. rész: I. Sz. Se bé sze ti Kli ni ka, 1083 Bu da pest, Ül lõi út 78.
NUTS-kód: –

II.1.3) A hir det mény a kö vet ke zõk va la me lyi ké vel kap cso -
la tos (adott eset ben)

Ke ret meg ál la po dás meg kö té se: –
Ke ret meg ál la po dá son ala pu ló szer zõ dés meg kö té se: –
Di na mi kus be szer zé si rend sze ren (DBR) ala pu ló szer zõ dé -

sek: –

II.1.4) A szer zõ dés vagy a köz be szer zés(ek) tár gya, mennyi -
sé ge

Sem mel we is Egye tem, Fül-Orr-Gé gé sze ti és Fej-Nyak se bé -
sze ti Kli ni ka, va la mint az I. sz. Se bé sze ti Kli ni ka na pi ta ka rí tá -
sa, nagy ta ka rí tá sa, ab la kü veg zet- és kerettisztítása.

Mennyi ség: 8605 m2 alap te rü let, a hoz zá tar to zó ab la kü veg -
zet és ab lak ke ret.

II.1.5) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy:
74.73.10.00-2
To váb bi tárgy(ak):
74.72.20.00-6
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.2) A SZER ZÕ DÉS(EK) ÉR TÉ KE
II.2.1) A szer zõ dés(ek) ér té ke
(Csak a vég le ges össz ér té ket kér jük meg ad ni, az összes szer -

zõ dést, részt és op ci ót be le ért ve; az egyes szer zõ dé sek re vo nat -
ko zó in for má ci ók kal kap cso lat ban az V. Az el já rás ered mé nye
meg ne ve zé sû sza kaszt kér jük ki töl te ni)

Ér ték: 100 214 208
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –

III.2.2) Épí té si kon cesszió ese tén az el len szol gál ta tás le -
írá sa: –

III.2.3) Szol gál ta tá si kon cesszió ese tén az el len szol gál ta tás
leírása

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA

IV.1.1) Az el já rás faj tá ja

IV.1.1.1) A köz be szer zé si tör vény IV. fe je ze te sze rin ti el já -
rás esetén:

Nyílt: X
Meg hí vá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Ver seny pár be széd: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –

IV.1.1.2) A köz be szer zé si tör vény V. fe je ze te sze rin ti el já rás 
esetén

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
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Egy sze rû sí tett el já rás: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló/hir det ménnyel meg hir de -

tett tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –

IV.1.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos el já rás, a hir det -
mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos, a hir det mény nél kü li
egy sze rû sí tett el já rás, il let ve a gyor sí tott el já rás al kal ma zá sá -
nak in dok lá sa (adott eset ben): –

IV.1.1.4) A hir det mény faj tá ja
Aján la ti/rész vé te li fel hí vás: X
Idõ sza kos elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK

IV.2.1) Bí rá la ti szem pon tok (csak a meg fe le lõt je löl je meg)
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: –
vagy
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat: X
a kö vet ke zõ rész szem pon tok alap ján
rész szem pon tok súly szá mok
1. aján la ti ár az inf lá ció kö ve tés fi gye lem be vé -

te lé vel 25
2. fi ze té si ha tár idõ 2

IV.2.2) Sor ke rült-e elekt ro ni kus ár lej tés re?
Igen: –
Nem: X

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám (adott eset ben): –

IV.3.2) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó an ko ráb ban sor ke -
rült-e köz zé té tel re?

Igen: X
Nem: –
Igen vá lasz ese tén (vá lassza a meg fe le lõ ro va tot):
Elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: X
vagy
Fel hasz ná lói ol da lon köz zé tett hir det mény: –
A hir det mény szá ma a H. L.-ben: 
2005/S 91-089885 2005/05/12 (év/hó/nap)
Aján la ti/rész vé te li fel hí vás: X
vagy
Egy sze rû sí tett aján la ti fel hí vás (DBR): –
A hir det mény szá ma a H. L.-ben: 
2005/S 240-236847 2005/12/14
Egyéb ko ráb bi köz zé té tel: –
A hir det mény szá ma a H. L.-ben: –

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

A szer zõ dés szá ma: –
Meg ne ve zé se: Fül-Orr-Gé gé sze ti és Fej-Nyak se bé sze ti Kli -
ni ka épü let ta ka rí tá sa

V.1) A SZER ZÕ DÉS KÖ TÉS TER VE ZETT IDÕ PONT JA:
2006/03/13 (év/hó/nap)

V.2) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 2

V.3) A NYER TES AJÁN LAT TE VÕ NE VE ÉS CÍ ME
Hi va ta los név: T.O.M Cont roll 2001. Rt.
Pos tai cím: Batt hy ány u. 26.
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1013

Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 213-6954
Fax: 212-9994
E-ma il: bu da pest@tom cont roll.hu
In ter net cím (URL): –

V.4) A SZER ZÕ DÉS ÉR TÉ KÉ RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CIÓ (csak szá mok kal)
Az el len szol gál ta tás ere de ti leg be csült ér té ke (adott eset ben)
Ér ték: 45 000 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –
Az el len szol gál ta tás szer zõ dés be li összege
Ér ték: 41 084 208
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –
A leg ala cso nyabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: – /
a leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: –
Pénz nem: –
Áfa nél kül: –
Áfá val: –
Áfa (%): –
Éves vagy ha vi ér ték ese tén kér jük meg ad ni:
az évek szá mát: 3 vagy a hó na pok szá mát: 

V.5) VA LÓ SZÍ NÛ SÍT HE TÕ-E AL VÁL LAL KO ZÓK, IL -
LET VE HAR MA DIK SZE MÉ LYEK IGÉNY BE VÉ TE LE
A SZER ZÕ DÉS TELJESÍTÉSÉHEZ?
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén je löl je meg a szer zõ dés al vál lal ko zók, il -

let ve har ma dik sze mé lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se
ér té két vagy ará nyát (ré szét) (csak számokkal): –

Ér ték áfa nél kül: –
Pénz nem: –
Arány (rész): …(%)
Nem is mert: –
A szer zõ dés al vál lal ko zók, il let ve har ma dik sze mé lyek

igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek/ará nyá nak meg -
je lö lé se (ha is mert)

V.6) A SZER ZÕ DÉST OLYAN AJÁN LAT TE VÕ VEL KÖ -
TÖT TÉK-E MEG, AKI TÖBB VÁL TO ZA TÚ AJÁN LA -
TOT TETT?
Igen: –
Nem: X

V.7) VOLT-E ÉR VÉNY TE LEN AJÁN LAT AZON AZ
ALA PON, HOGY AZ EL LEN SZOL GÁL TA TÁS KI RÍ VÓ -
AN ALA CSONY VOLT?
Igen: –
Nem: X

A szer zõ dés szá ma: –
Meg ne ve zé se: I. Sz. Se bé sze ti Kli ni ka épü let ta ka rí tá sa

V.1) A SZER ZÕ DÉS KÖ TÉS TER VE ZETT IDÕ PONT JA:
2006/03/13 (év/hó/nap)

V.2) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 2
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V.3) A NYER TES AJÁN LAT TE VÕ NE VE ÉS CÍ ME
Hi va ta los név: T.O.M Cont roll 2001. Rt.
Pos tai cím: Batt hy ány u. 26.
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1013
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 213-6954
Fax: 212-9994
E-ma il: bu da pest@tom cont roll.hu
In ter net cím (URL): –

V.4) A SZER ZÕ DÉS ÉR TÉ KÉ RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CIÓ (csak szá mok kal)
Az el len szol gál ta tás ere de ti leg be csült ér té ke (adott eset ben)
Ér ték: 75 000 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –
Az el len szol gál ta tás szer zõ dés be li összege
Ér ték: 59 130 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –
A leg ala cso nyabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: – /
a leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: –
Pénz nem: –
Áfa nél kül: –
Áfá val: –
Áfa (%): –
Éves vagy ha vi ér ték ese tén kér jük meg ad ni:
az évek szá mát: 3 vagy a hó na pok szá mát: 

V.5) VA LÓ SZÍ NÛ SÍT HE TÕ-E AL VÁL LAL KO ZÓK, IL -
LET VE HAR MA DIK SZE MÉ LYEK IGÉNY BE VÉ TE LE
A SZER ZÕ DÉS TELJESÍTÉSÉHEZ?
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén je löl je meg a szer zõ dés al vál lal ko zók, il -

let ve har ma dik sze mé lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se
ér té két vagy ará nyát (ré szét) (csak számokkal): –

Ér ték áfa nél kül: –
Pénz nem: –
Arány (rész): …(%)
Nem is mert: –
A szer zõ dés al vál lal ko zók, il let ve har ma dik sze mé lyek

igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek/ará nyá nak meg -
je lö lé se (ha is mert): –

V.6) A SZER ZÕ DÉST OLYAN AJÁN LAT TE VÕ VEL KÖ -
TÖT TÉK-E MEG, AKI TÖBB VÁL TO ZA TÚ AJÁN LA -
TOT TETT?
Igen: –
Nem: X

V.7) VOLT-E ÉR VÉNY TE LEN AJÁN LAT AZON AZ
ALA PON, HOGY AZ EL LEN SZOL GÁL TA TÁS KI RÍ VÓ -
AN ALA CSONY VOLT?
Igen: –
Nem: X

VI. SZA KASZ: KI EGÉ SZÍ TÕ IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL ÉS/VAGY PROG RAM MAL KAP -
CSO LA TOS-E?
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén kér jük fel tün tet ni a pro jekt(ek) és/vagy

prog ram(ok) ne vét és bár mely egyéb hi vat ko zá si adatot: –

VI.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK (adott eset ben)
VI.2.1) Az ered mény hir de tés idõ pont ja (adott eset ben):

2006/03/03.
VI.2.2) Ha az el já rás ered mény te len, il let ve szer zõ dés kö tés -

re nem ke rül sor, en nek indoka: –
VI.2.3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény

96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se: nem tar to zik a
kis- és kö zép vál lal ko zá sok ról, fej lõ dé sük tá mo ga tá sá ról szóló
törvény hatálya alá.

VI.2.4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot
te võ ne ve és cí me, va la mint az el len szol gál ta tás össze ge (adott
eset ben): –

VI.2.5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján -
lat té tel le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján la tok száma: 

– T.O.M Cont roll 2001. Rt., Ma gyar or szág, 2040 Bu da örs,
Fü ge fa u. 15.

– Rich Cle an ness Kft., Ma gyar or szág, 1039 Bu da pest,
Hím zõ u. 11.

VI.2.6) Az egy sze rû sí tett el já rást meg in dí tó hir det mény
köz zé té te lé nek nap ja és hi vat ko zás a hir det mény re (adott eset -
ben): –

VI.2.7) Az aján lat ké rõ tár gya lás nél kü li vagy tár gya lá sos
egy sze rû sí tett el já rást al kal ma zott? (adott eset ben): –

VI.2.8) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí -
tett el já rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá -
sá nak napja: –

VI.3) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/05/24 (év/hó/nap)



Tá jé koz ta tó az el já rás ered mé nyé rõl

Általános és Alapfokú Mûvészeti Iskola,
Pedagógiai Szakszolgálat

tájékoztatója az eljárás eredményérõl
(8186/2006)

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PONT(OK)
Hi va ta los név: Ál ta lá nos és Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la, 
Pe da gó gi ai Szak szol gá lat
Pos tai cím: Al kot mány köz 2.
Vá ros/Köz ség: Ti sza új vá ros
Pos tai irá nyí tó szám: 3580
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: Se bõ Lász ló gaz da sá gi igaz ga tó he lyet tes
Te le fon: 49/544-520
Fax: 49/544-521
E-ma il: se lasz lo@tuj vá ros.hu
In ter net cím(ek) (adott eset ben)
Az aján lat ké rõ ál ta lá nos cí me (URL): –
A fel hasz ná lói ol dal cí me (URL): –

I.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ TÍ PU SA
Köz pon ti szin tû: –
Köz jo gi szer ve zet: –
Re gi o ná lis/he lyi szin tû: X
Egyéb: –

I.3) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ MÁS AJÁN LAT KÉ RÕK NE -
VÉ BEN FOLY TAT JA-E LE A KÖZ BE SZER ZÉ SI EL JÁ -
RÁST?
Igen: –
Nem: X

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS
II.1.1) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés
Egyéb élel mi sze rek szál lí tá sa a szer zõ dés kö tés tõl 2006. no -

vem ber 15-ig.

II.1.2) A szer zõ dés tí pu sa, va la mint a tel je sí tés he lye
[Csak azt a ka te gó ri át vá lassza – épí té si be ru há zás, áru be -

szer zés vagy szol gál ta tás – ame lyik a leg in kább meg fe lel a szer -
zõ dés vagy köz be szer zés(ek) tár gyá nak]

a) Épí té si be ru há zás: –
Ki vi te le zés: –
Ter ve zés és ki vi te le zés: –
Ki vi te le zés bár mi lyen esz köz zel, mó don, az aján lat ké rõ ál tal 

meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ en: –
Épí té si kon cesszió: –
A tel je sí tés he lye: – 
NUTS-kód: –
b) Áru be szer zés: X
Adás vé tel: X
Lí zing: –
Bér let: –
Rész let vé tel: –
Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: –

A tel je sí tés he lye: 
Aján lat ké rõ aláb bi ti sza új vá ro si te lep he lyei:
– Ka zin czy Is ko la, Mun ká csi M. u. 18.,
– Hu nya di Is ko la, al kot mány köz 2.,
– Arany Já nos Is ko la, Ró zsa út 12.
– Szé che nyi Is ko la, De ák tér 16.
NUTS-kód: HU
c) Szol gál ta tás: –
Szol gál ta tá si ka te gó ria szá ma: –
(Az 1–27. szol gál ta tá si ka te gó ri á kat lásd a Kbt. 3. és 4. mel -

lék le té ben)
Szol gál ta tá si kon cesszió: –
A tel je sí tés he lye: – 
NUTS-kód: –

II.1.3) A hir det mény a kö vet ke zõk va la me lyi ké vel kap cso -
la tos (adott eset ben)

Ke ret meg ál la po dás meg kö té se: –
Di na mi kus be szer zé si rend sze ren (DBR) ala pu ló szer zõ dé -

sek: –
Ke ret meg ál la po dá son ala pu ló szer zõ dés meg kö té se: –

II.1.4) A szer zõ dés vagy a köz be szer zés(ek) tár gya, mennyi -
sé ge

Egyéb élel mi sze rek szál lí tá sa az aján lat té te li fel hí vás
4. pont já ban meg ha tá ro zott té te lek és mennyi sé gek sze rint.

II.1.5) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy:
15.89.00.00-3
To váb bi tárgy(ak): – 
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.2) A SZER ZÕ DÉS(EK) ÉR TÉ KE
II.2.1) A szer zõ dés(ek) ér té ke
(Csak a vég le ges össz ér té ket kér jük meg ad ni, az összes szer -

zõ dést, részt és op ci ót be le ért ve; az egyes szer zõ dé sek re vo nat -
ko zó in for má ci ók kal kap cso lat ban az V. Az el já rás ered mé nye
meg ne ve zé sû sza kaszt kér jük ki töl te ni)

Ér ték: 1 101 478
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: 
Áfa (%): 15%

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA

IV.1.1) Az el já rás faj tá ja

IV.1.1.1) A köz be szer zé si tör vény IV. fe je ze te sze rin ti el já -
rás ese tén:

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Ver seny pár be széd: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: X
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IV.1.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos el já rás, a hir det -
mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos, a hir det mény nél kü li
egy sze rû sí tett el já rás, illetve a gyor sí tott el já rás al kal ma zá sá -
nak in dok lá sa (adott eset ben): 

Aján lat ké rõ 2005. jú li us 23-án – 2005/S 141-140272, illetve
K. É. – 11294/2005 szám alatt – in dí tott kö zös sé gi nyílt köz be -
szer zé si el já rá sa XXVII. ré szé re (egyéb élel mi sze rek) nyer tes -
ként ki hir de tett aján lat te võ a szer zõ dés kö tés tõl vissza lé pett.
Ezt kö ve tõ en aján lat ké rõ 2006/01/16 nap ján hir det mény köz zé -
té te le nél kü li tár gya lá sos el já rást kez de mé nye zett, mely ered -
mény te le nül vég zõ dött. A fo lya ma tos el lá tás biz to sí tá sa ér de -
ké ben a nyílt köz be szer zé si el já rá si ha tár idõk nem le het tek vol -
na tart ha tó ak, ezért volt in do kolt a hir det mény köz zé té te le nél -
kü li tár gya lá sos el já rás al kal ma zá sa.

IV.1.1.4) A hir det mény faj tá ja
Aján la ti/rész vé te li fel hí vás: X
Idõ sza kos elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK

IV.2.1) Bí rá la ti szem pon tok (csak a meg fe le lõt je löl je meg)
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: X

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám (adott eset ben): – 

IV.3.2) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó an ko ráb ban sor ke -
rült-e köz zé té tel re?

Igen: –
Nem: X

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

A szer zõ dés szá ma: 1
Meg ne ve zé se: egyéb élel mi sze rek I. rész

V.1) A SZER ZÕ DÉS KÖ TÉS TER VE ZETT IDÕ PONT JA:
2006/03/27 (év/hó/nap)

V.2) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 1

V.3) A NYER TES AJÁN LAT TE VÕ NE VE ÉS CÍ ME
Hi va ta los név: SeM-KER Ke res ke del mi Kft.
Pos tai cím: Blas ko vics u. 1.
Vá ros/Köz ség: Mis kolc
Pos tai irá nyí tó szám: 3526
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 46/411-106
Fax: 46/411-106
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.4) A SZER ZÕ DÉS ÉR TÉ KÉ RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CIÓ (csak szá mok kal)
Az el len szol gál ta tás szer zõ dés be li össze ge
Ér ték: 313 968
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): 15

V.5) VA LÓ SZÍ NÛ SÍT HE TÕ-E AL VÁL LAL KO ZÓK, IL -
LETVE HAR MA DIK SZE MÉ LYEK IGÉNY BE VÉ TE LE
A SZER ZÕ DÉS TEL JE SÍ TÉ SÉ HEZ?
Igen: –
Nem: X

V.6) A SZER ZÕ DÉST OLYAN AJÁN LAT TE VÕ VEL KÖ -
TÖT TÉK-E MEG, AKI TÖBB VÁL TO ZA TÚ AJÁN LA -
TOT TET T?
Igen: –
Nem: X

V.7) VOLT-E ÉR VÉNY TE LEN AJÁN LAT AZON AZ
ALA PON, HOGY AZ EL LEN SZOL GÁL TA TÁS KIRÍ -
VÓAN ALA CSONY VOLT?
Igen: –
Nem: X

A szer zõ dés szá ma: 2
Meg ne ve zé se: egyéb élel mi sze rek II. rész

V.1) A SZER ZÕ DÉS KÖ TÉS TER VE ZETT IDÕ PONT JA:
2006/03/27 (év/hó/nap)

V.2) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 1

V.3) A NYER TES AJÁN LAT TE VÕ NE VE ÉS CÍ ME
Hi va ta los név: Szõ lõs kert Élel mi szer gyár tó, 
Kis ke res ke del mi és Me zõ gaz da sá gi Szö vet ke zet
Pos tai cím: Tol di u. 21.
Vá ros/Köz ség: Ceg léd
Pos tai irá nyí tó szám: 2700
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 53/314-107
Fax: 53/314-107
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.4) A SZER ZÕ DÉS ÉR TÉ KÉ RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CIÓ (csak szá mok kal)
Az el len szol gál ta tás szer zõ dés be li össze ge
Ér ték: 573 010
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): 15

V.5) VA LÓ SZÍ NÛ SÍT HE TÕ-E AL VÁL LAL KO ZÓK, IL -
LETVE HAR MA DIK SZE MÉ LYEK IGÉNY BE VÉ TE LE
A SZER ZÕ DÉS TEL JE SÍ TÉ SÉ HEZ?
Igen: –
Nem: X

V.6) A SZER ZÕ DÉST OLYAN AJÁN LAT TE VÕ VEL KÖ -
TÖT TÉK-E MEG, AKI TÖBB VÁL TO ZA TÚ AJÁN LA -
TOT TET T?
Igen: –
Nem: X

V.7) VOLT-E ÉR VÉNY TE LEN AJÁN LAT AZON AZ
ALA PON, HOGY AZ EL LEN SZOL GÁL TA TÁS KIRÍ -
VÓAN ALA CSONY VOLT?
Igen: –
Nem: X

A szer zõ dés szá ma: 3
Meg ne ve zé se: egyéb élel mi sze rek III. rész

V.1) A SZER ZÕ DÉS KÖ TÉS TER VE ZETT IDÕ PONT JA:
2006/03/27 (év/hó/nap)

V.2) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 1

V.3) A NYER TES AJÁN LAT TE VÕ NE VE ÉS CÍ ME
Hi va ta los név: Ba qu et te Pa ris Kft.
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Pos tai cím: Ta nya-ma jor 2.
Vá ros/Köz ség: Bükk áb rány
Pos tai irá nyí tó szám: 3422
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 49/535-005
Fax: 49/535-005
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.4) A SZER ZÕ DÉS ÉR TÉ KÉ RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CIÓ (csak szá mok kal)
Az el len szol gál ta tás szer zõ dés be li össze ge
Ér ték: 214 500
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): 15

V.5) VA LÓ SZÍ NÛ SÍT HE TÕ-E AL VÁL LAL KO ZÓK, IL -
LETVE HAR MA DIK SZE MÉ LYEK IGÉNY BE VÉ TE LE
A SZER ZÕ DÉS TEL JE SÍ TÉ SÉ HEZ?
Igen: –
Nem: X

V.6) A SZER ZÕ DÉST OLYAN AJÁN LAT TE VÕ VEL KÖ -
TÖT TÉK-E MEG, AKI TÖBB VÁL TO ZA TÚ AJÁN LA -
TOT TET T?
Igen: –
Nem: X

V.7) VOLT-E ÉR VÉNY TE LEN AJÁN LAT AZON AZ
ALA PON, HOGY AZ EL LEN SZOL GÁL TA TÁS KIRÍ -
VÓAN ALA CSONY VOLT?
Igen: –
Nem: X

VI. SZA KASZ: KI EGÉ SZÍ TÕ IN FOR MÁ CI ÓK

VI.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK (adott eset ben)
VI.2.1) Az ered mény hir de tés idõ pont ja (adott eset ben):

2006. már ci us 24.
VI.2.2) Ha az el já rás ered mény te len, illetve szer zõ dés kö tés -

re nem ke rül, sor, en nek in do ka: – 
VI.2.3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény

96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se: 
– SeM-Ker Kft.: kis vál lal ko zás,
– Szõ lõs kert Szö vet ke zet: mik ro vál lal ko zás,
– Ba qu et te Pa ris Kft.: kis vál lal ko zás.
VI.2.4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot

te võ ne ve és cí me, va la mint az el len szol gál ta tás össze ge (adott
eset ben): –

VI.2.5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján -
lat té tel le he tõ ség ese tén a be nyúj tott rész aján la tok szá ma

– SeM-Ker Ke res ke del mi Kft., 3526 Mis kolc, Blas ko vics u. 
1., I. rész

– Szõ lõs kert Élel mi szer gyár tó, Kis ke res ke del mi és Me zõ -
gaz da sá gi Szö vet ke zet, 2700 Ceg léd, Tol di u. 21., II. rész,

– Ba qu et te Pa ris Kft., 3422 Bükk áb rány, Ta nya-ma jor 2.,
III. rész.

VI.2.6) Az egy sze rû sí tett el já rást meg in dí tó hir det mény
köz zé té te lé nek nap ja és hi vat ko zás a hir det mény re (adott eset -
ben): – 

VI.2.7) Az aján lat ké rõ tár gya lás nél kü li vagy tár gya lá sos
egy sze rû sí tett el já rást al kal ma zott? (adott eset ben): – 

VI.2.8) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí -
tett el já rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá -
sá nak nap ja: 2006. már ci us 2.

VI.3) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/03/29 (év/hó/nap)

Békés Megyei Képviselõ-testület Tüdõkórháza
tájékoztatója az eljárás eredményérõl

(8155/2006)

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PONT(OK)
Hi va ta los név: Bé kés Me gyei Kép vi se lõ-tes tü let 
Tü dõ kór há za
Pos tai cím: Sit ka u. 1.
Vá ros/Köz ség: Gyu la
Pos tai irá nyí tó szám: 5703
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: dr. Vin cze Ár pád igaz ga tó fõ or vos
Te le fon: 66/526-000
Fax: 66/526-093
E-ma il: gtit kar@gyu la tu do kor haz.hu
In ter net cím(ek) (adott eset ben)
Az aján lat ké rõ ál ta lá nos cí me (URL): –
A fel hasz ná lói ol dal cí me (URL): –

I.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ TÍ PU SA
Köz pon ti szin tû: –
Köz jo gi szer ve zet: –
Re gi o ná lis/he lyi szin tû: X
Egyéb: –

I.3) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ MÁS AJÁN LAT KÉ RÕK NE -
VÉ BEN FOLY TAT JA-E LE A KÖZ BE SZER ZÉ SI EL JÁ -
RÁST?
Igen: –
Nem: X

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS
II.1.1) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés
Szál lí tá si szer zõ dés

II.1.2) A szer zõ dés tí pu sa, va la mint a tel je sí tés he lye
[Csak azt a ka te gó ri át vá lassza – épí té si be ru há zás, áru be -

szer zés vagy szol gál ta tás – ame lyik a leg in kább meg fe lel a szer -
zõ dés vagy köz be szer zés(ek) tár gyá nak]

a) Épí té si be ru há zás: –
Ki vi te le zés: –
Ter ve zés és ki vi te le zés: –
Ki vi te le zés bár mi lyen esz köz zel, mó don, az aján lat ké rõ ál tal 

meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ en: –
Épí té si kon cesszió: –
A tel je sí tés he lye: – 
NUTS-kód: –
b) Áru be szer zés: X
Adás vé tel: X
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Lí zing: –

Bér let: –

Rész let vé tel: –

Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: –

A tel je sí tés he lye: 

Bé kés Me gyei Kép vi se lõ-tes tü let Tü dõ kór há za

NUTS-kód: HU332

c) Szol gál ta tás: –

Szol gál ta tá si ka te gó ria szá ma: –

(Az 1–27. szol gál ta tá si ka te gó ri á kat lásd a Kbt. 3. és 4. mel -
lék le té ben)

A tel je sí tés he lye: – 

NUTS-kód: –

II.1.3) A hir det mény a kö vet ke zõk va la me lyi ké vel kap cso -
la tos (adott eset ben)

Ke ret meg ál la po dás meg kö té se: –

Di na mi kus be szer zé si rend sze ren (DBR) ala pu ló szer zõ dé -
sek: –

Ke ret meg ál la po dá son ala pu ló szer zõ dés meg kö té se: –

II.1.4) A szer zõ dés vagy a köz be szer zés(ek) tár gya,
mennyi sé ge

Gyógy sze rek be szer zé se 790 db mennyi ség ben, 2 té tel sor -
ban

II.1.5) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy:
24.40.00.00-8
To váb bi tárgy(ak): – 
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.2) A SZER ZÕ DÉS(EK) ÉR TÉ KE
II.2.1) A szer zõ dés(ek) ér té ke
(Csak a vég le ges össz ér té ket kér jük meg ad ni, az összes szer -

zõ dést, részt és op ci ót be le ért ve; az egyes szer zõ dé sek re vo nat -
ko zó in for má ci ók kal kap cso lat ban az V. Az el já rás ered mé nye
meg ne ve zé sû sza kaszt kér jük ki töl te ni)

Ér ték: 19 214 701
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): 5

III.2.2) Épí té si kon cesszió ese tén az el len szol gál ta tás le -
írása: – 

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA

IV.1.1) Az el já rás faj tá ja

IV.1.1.1) A köz be szer zé si tör vény IV. fe je ze te sze rin ti el já -
rás ese tén:

Nyílt: X

Meg hí vá sos: –

Gyor sí tott meg hí vá sos: –

Ver seny pár be széd: –

Egy sze rû sí tett el já rás: –

Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: –

Gyor sí tott tár gya lá sos: –

Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –

IV.1.1.2) A köz be szer zé si tör vény V. fe je ze te sze rin ti el já rás 
ese tén

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló/hir det ménnyel meg hir de -

tett tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –

IV.1.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos el já rás, a hir det -
mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos, a hir det mény nél kü li
egy sze rû sí tett el já rás, illetve a gyor sí tott el já rás al kal ma zá sá -
nak in dok lá sa (adott eset ben): – 

IV.1.1.4) A hir det mény faj tá ja
Aján la ti/rész vé te li fel hí vás: X
Idõ sza kos elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK

IV.2.1) Bí rá la ti szem pon tok (csak a meg fe le lõt je löl je meg)
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: –
vagy
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat: X
a kö vet ke zõ rész szem pon tok alap ján
rész szem pon tok súly szá mok
1. az aján lat ké rõ ál tal fi ze ten dõ el len szol gál -

ta tás mér té ke 10
2. fi ze té si ha tár idõ 0,3

IV.2.2) Sor ke rült-e elekt ro ni kus ár lej tés re?
Igen: –
Nem: X

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám (adott eset ben)

4045/Gyu la/05. szá mú gyógy sze rek

IV.3.2) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó an ko ráb ban sor ke -
rült-e köz zé té tel re?

Igen: X
Nem: –
Igen vá lasz ese tén (vá lassza a meg fe le lõ ro va tot):
Elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
vagy
Fel hasz ná lói ol da lon köz zé tett hir det mény: –
A hir det mény szá ma a H. L.-be n: 
Aján la ti/rész vé te li fel hí vás: X
vagy
Egy sze rû sí tett aján la ti fel hí vás (DBR): –
A hir det mény szá ma a H. L.-be n:
2006/S 11-012224, 2006/01/18
Egyéb ko ráb bi köz zé té tel: –
A hir det mény szá ma a H. L.-be n: – 

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

A szer zõ dés szá ma: 4054
Meg ne ve zé se: gyógy sze rek

V.1) A SZER ZÕ DÉS KÖ TÉS TER VE ZETT IDÕ PONT JA:
2006/04/06 (év/hó/nap)

V.2) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 2 aján lat

V.3) A NYER TES AJÁN LAT TE VÕ NE VE ÉS CÍ ME
Hi va ta los név: Hun ga rop har ma Rt.
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Pos tai cím: Ki rály u. 12.
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1061
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: –
Fax: –
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.4) A SZER ZÕ DÉS ÉR TÉ KÉ RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CIÓ (csak szá mok kal)

Az el len szol gál ta tás ere de ti leg be csült ér té ke (adott eset ben)
Ér ték: –
Pénz nem: –
Áfa nél kül: –
Áfá val: –
Áfa (%): –
Az el len szol gál ta tás szer zõ dés be li össze ge
Ér ték: 19 214 701 (2 té tel)
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): 5
a leg ala cso nyabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat /
a leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat
Pénz nem: –
Áfa nél kül: –
Áfá val: –
Áfa (%): –
Éves vagy ha vi ér ték ese tén kér jük meg ad ni:
az évek szá mát: 1 vagy a hó na pok szá mát: 

V.5) VA LÓ SZÍ NÛ SÍT HE TÕ-E AL VÁL LAL KO ZÓK, IL -
LETVE HAR MA DIK SZE MÉ LYEK IGÉNY BE VÉ TE LE
A SZER ZÕ DÉS TEL JE SÍ TÉ SÉ HEZ?

Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén je löl je meg a szer zõ dés al vál lal ko zók,

illetve har ma dik sze mé lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se 
ér té két vagy ará nyát (ré szét) (csak szá mok kal): 

Ér ték áfa nél kül: –
Pénz nem: –
Arány (rész): …%
Nem is mert: –
Pénz nem: – 
A szer zõ dés al vál lal ko zók, illetve har ma dik sze mé lyek

igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek/ará nyá nak meg -
je lö lé se (ha is mert): – 

V.6) A SZER ZÕ DÉST OLYAN AJÁN LAT TE VÕ VEL KÖ -
TÖT TÉK-E MEG, AKI TÖBB VÁL TO ZA TÚ AJÁN LA -
TOT TET T?

Igen: –
Nem: X

V.7) VOLT-E ÉR VÉNY TE LEN AJÁN LAT AZON AZ
ALA PON, HOGY AZ EL LEN SZOL GÁL TA TÁS KIRÍ -
VÓAN ALA CSONY VOLT?

Igen: –
Nem: X

VI. SZA KASZ: KI EGÉ SZÍ TÕ IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL ÉS/VAGY PROG RAM MAL KAP -
CSO LA TOS-E?
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén kér jük fel tün tet ni a pro jekt(ek) és/vagy

prog ram(ok) ne vét és bár mely egyéb hi vat ko zá si ada tot: –

VI.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK (adott eset ben)
VI.2.1) Az ered mény hir de tés idõ pont ja: 2006. már ci us 28.,

9.00 óra.
VI.2.2) Ha az el já rás ered mény te len, illetve szer zõ dés kö tés -

re nem ke rül, sor, en nek in do ka: –
VI.2.3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény

96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se: Hun ga rop har ma
Rt. nem tar to zik a Kkvt. ha tá lya alá.

VI.2.4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot
te võ ne ve és cí me, va la mint az el len szol gál ta tás össze ge (adott
eset ben): – 

VI.2.5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján -
lat té tel le he tõ ség ese tén a be nyúj tott rész aján la tok szá ma

– Eu ro me dic Phar ma Rt., 1051 Bu da pest, Do rottya u. 1.
II. em., 2 aján lat,

– Hun ga rop har ma Rt., 1061 Bu da pest, Ki rály u. 12., 2 aján -
lat.

VI.2.6) Az egy sze rû sí tett el já rást meg in dí tó hir det mény
köz zé té te lé nek nap ja és hi vat ko zás a hir det mény re (adott eset -
ben): – 

VI.2.7) Az aján lat ké rõ tár gya lás nél kü li vagy tár gya lá sos
egy sze rû sí tett el já rást al kal ma zott? (adott eset ben): – 

VI.2.8) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí -
tett el já rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá -
sá nak nap ja: – 

VI.3) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/03/29 (év/hó/nap)

Békéscsaba
Megyei Jogú Város Önkormányzata

tájékoztatója az eljárás eredményérõl
(8192/2006)

Épí té si be ru há zás: –
Épí té si kon cesszió: –
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: X

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ
I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍ ME
Szer ve zet: Bé kés csa ba Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta
Cím zett: Vá ros üze mel te té si Iro da
Cím: Szent Ist ván tér 7.
Pos tai irá nyí tó szám: 5600
Vá ros/Köz ség: Bé kés csa ba
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 66/523-818
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Te le fax: 66/523-840
E-ma il: –
In ter net cím (URL): www.be kes csa ba.hu

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) A SZER ZÕ DÉS TÍ PU SA
Épí té si be ru há zás: –
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: X
Épí té si kon cesszió: –
Szol gál ta tá si ka te gó ria: 16

II.2) EZ EGY KE RET MEG ÁL LA PO DÁS?
NEM: X
IGEN: –

II.3) NÓ MENK LA TÚ RA

II.3.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
90.11.30.00-2
To váb bi tár gyak: 
90.22.10.00-2
90.22.00.00-5
90.11.40.00-9
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.4) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL A SZER ZÕ DÉS HEZ
REN DELT EL NE VE ZÉS: –

II.5) MEG HA TÁ RO ZÁS (TÁRGY ÉS MENNYI SÉG)
Bé kés csa ba város te rü le tén lé võ csa pa dék víz ár kok és zárt

csa pa dék víz-csa tor nák üze mel te té se, rend sze res kar ban tar tás
jel le gû tisz tí tá sa, meg hi bá so dás ese tén szük sé ges sé vá ló hi ba -
el há rí tá sa, hi ba ja ví tá sa.

1. rész: csa pa dék víz árok: 95 000 mé ter
2. rész: zárt csa pa dék víz-csa tor na há ló zat (át mé rõ 20 cm–100 

cm): 107 000 mé ter
Aján lat ké rõ a meg adott mennyi sé gek tõl +10%-k al el tér het.

II.6) TEL JES BE CSÜLT ÉR TÉK (áfa nél kül)
46,336 mil lió fo rint.

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA

IV.1.1) A köz be szer zé si tör vény IV. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén

Nyílt: X
Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –

IV.1.2) A köz be szer zé si tör vény V. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló/hir det ménnyel meg hir de -

tett tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
A hir det mény faj tá ja

Aján la ti/Rész vé te li fel hí vás: –
Idõ sza kos elõ ze tes tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

IV.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett
el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa (adott eset ben): –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: –
vagy:
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat a kö vet ke zõ rész -

szem pon tok és súly szá mok alap ján: X
rész szem pon tok súly szá mok
1. aján la ti ár, az egy évi el len szol gál ta tás net tó

össze gé ben meg ad va 8
2. az ár tar tás sal érin tett idõ sza kot kö ve tõ en

meg aján lott ár tar tás mér té ke, hó na pok ban
ki fe jez ve 4

3. az ár tar tás sal érin tett idõ sza kot kö ve tõ en, a
KSH ál tal köz zé tett éves inf lá ció mér té ké -
hez ké pest biz to sí tott ár ked vez mény nagy -
sá ga, %-bá zis pont ban ki fe jez ve 2

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

V.1) AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE ÉS A SZER ZÕ DÉS ÉR -
TÉ KE

V.1.1) A nyer tes aján lat te võ ne ve és cí me

A szer zõ dés szá ma: –
1. rész
Szer ve zet/Sze mély: Sza mo si At ti la
Cím zett: –
Cím: Ybl Mik lós u. 4.
Pos tai irá nyí tó szám: 5600
Vá ros/Köz ség: Bé kés csa ba
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: –
Te le fax: –
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

A szer zõ dés szá ma: –
2. rész
Szer ve zet/Sze mély: Fa un Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft.
Cím zett: –
Cím: Jó zsef u. 16.
Pos tai irá nyí tó szám: 1184
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: –
Te le fax: –
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül)

1. rész
Az el len szol gál ta tás össze ge: 2 800 000 Ft/év
A leg ala cso nyabb: 2 800 000 /
a leg ma ga sabb: 3 010 015
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat.
Pénz nem: HUF
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2. rész
Az el len szol gál ta tás össze ge: 9 044 299 Ft/év
A leg ala cso nyabb: 9 044 299 /
a leg ma ga sabb: –
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat.
Pénz nem: HUF

V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás
(adott eset ben): –

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés tel je sí té sé hez?

NEM: X
IGEN: –
Ha igen, a szer zõ dés al vál lal ko zók, illetve har ma dik sze mé -

lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek vagy ará nyá -
nak (ré szé nek) a meg je lö lé se

Ér ték (áfa nél kül): –
Pénz nem: –
Arány (rész): …%
Nem is mert: X

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me
(adott eset ben): –

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X
IGEN: –

VI.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL AZ AK TÁ HOZ REN -
DELT HI VAT KO ZÁ SI SZÁM: –

VI.3) AZ ERED MÉNY HIR DE TÉS DÁ TU MA (adott eset -
ben)
2006/03/27 (év/hó/nap)

VI.4) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 4 (négy)

VI.5) A SZER ZÕ DÉST MEG HIR DET TÉK-E AZ EU RÓ -
PAI UNIÓ HI VA TA LOS LAP JÁ BAN?
NEM: –
IGEN: X
Ha igen, ad ja meg a hir det mény re vo nat ko zó hi vat ko zást
A hir det mény szá ma a Hi va ta los La p tar ta lom jegy zé ké ben:
2005/S 246-242815 (év/hó/nap:) 2005/12/20

VI.6) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: X
IGEN: –
Ha igen, kér jük fel tün tet ni a pro jekt/prog ram ne vét és bár -

mely egyéb hasz nál ha tó hi vat ko zá si ada tot

VI.7) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

1) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja (adott eset ben):
2006. áp ri lis 4.

2) Ha az el já rás ered mény te len, illetve szer zõ dés kö tés re nem 
ke rül sor, en nek in do ka: –

3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény
96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se: –

4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot te võ ne -
ve, cí me és az el len szol gál ta tás össze ge (adott eset ben):

1. rész:
– Kend ra és Tár sai Kft., 5600 Bé kés csa ba, Sza bó De zsõ u.

37., net tó 3 010 015 Ft

5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján lat té tel
le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján lat szá ma:

– FA UN Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft., 1184 Bu da pest,
Jó zsef u. 16., 2. rész

– Sza mo si At ti la, 5600 Bé kés csa ba, Ybl Mik lós u. 4., 1. rész
– TEL TISZ Te le pü lés tisz ta sá gi Bt., 5600 Bé kés csa ba, Rá -

kó czi út 35., 2. rész
– Kend ra és Tár sai Kft., 5600 Bé kés csa ba, Sza bó De zsõ

u. 37., 1. rész
6) Az egy sze rû sí tett el já rást meg in dí tó hir det mény köz zé té -

te lé nek nap ja és hi vat ko zás a hir det mény re (adott eset ben): –
7) Az aján lat ké rõ tár gya lás nél kü li vagy tár gya lá sos egy sze -

rû sí tett el já rást al kal ma zott? (adott eset ben): –
8) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett el já -

rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá sá nak
nap ja: –

VI.8) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/03/29 (év/hó/nap)

Békéscsaba
Megyei Jogú Város Önkormányzata

tájékoztatója az eljárás eredményérõl
(8194/2006)

Épí té si be ru há zás: –
Épí té si kon cesszió: –
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: X

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍ ME
Szer ve zet: Bé kés csa ba Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta
Cím zett: Vá ros üze mel te té si Iro da
Cím: Szent Ist ván tér 7.
Pos tai irá nyí tó szám: 5600
Vá ros/Köz ség: Bé kés csa ba
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 66/523-818
Te le fax: 66/523-840
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) A SZER ZÕ DÉS TÍ PU SA
Épí té si be ru há zás: –
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: X
Épí té si kon cesszió: –
Szol gál ta tá si ka te gó ria: 27

II.2) EZ EGY KE RET MEG ÁL LA PO DÁS?
NEM: X
IGEN: –
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II.3) NÓ MENK LA TÚ RA

II.3.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
77.30.00.00-3
To váb bi tár gyak: 
77.31.30.00-7
77.21.14.00-6
77.23.10.00-8
77.34.00.00-5
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.4) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL A SZER ZÕ DÉS HEZ
REN DELT EL NE VE ZÉS
Bé kés csa ba Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta fel ada tá ba

tar to zó köz te rü le ti par kok, zöld te rü le tek, vi zes lé te sít mé nyek,
fa so rok fenn tar tá si mun ká i ra vo nat ko zó szol gál ta tá sok be szer -
zé se.

II.5) MEG HA TÁ RO ZÁS (TÁRGY ÉS MENNYI SÉG)
1. Park és zöld te rü let fenn tar tá si mun kái: 1 009 125 m2

2. Fás nö vé nyek gon do zá si, ese ti fa ápo lá si, vé dett fa so rok
gon do zá si, ut cai fa so rok új ra te le pí té si er dõ fenn tar tá si, és nö -
vény vé del mi mun kái.

– Fás nö vé nyek gon do zá sa, nö vény vé del me: 18 420 m2

cser je, 7055 db fa (kü lön bö zõ fa faj).
– Ese ti fa ápo lás 500 db fa, vé dett fa sor (ezüst ju har, hárs,

nyír és ja pán akác) gon do zá sa, nö vény vé del me: 1073 db.
– Ut cai fa so rok új ra te le pí té se, nö vény vé del me: 1000 db

éven ként.
– Er dõk fenn tar tá si és nö vény vé del mi mun kái: 125 ha.
3. Fák, fa so rok érin tés vé del mi gallya zá si mun kái: 1000 db.
4. Vi zes be ren de zé sek üze mel te té se: össze sen 11 db (ivó kút

6 db, szö kõ kút 1 db, dísz kút 2 db, cso bo gó 1 db, víz me den ce 1 db).
Aján lat ké rõ a meg adott mennyi sé gek tõl +10%-k al el tér het.

II.6) TEL JES BE CSÜLT ÉR TÉK (áfa nél kül)
293,744 il lió fo rint.

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA

IV.1.1) A köz be szer zé si tör vény IV. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: X

IV.1.2) A köz be szer zé si tör vény V. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló/hir det ménnyel meg hir de -

tett tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
A hir det mény faj tá ja
Aján la ti/Rész vé te li fel hí vás: –
Idõ sza kos elõ ze tes tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

IV.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett
el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa (adott eset ben)

A Kbt. 145. § (1) be kez dé se le he tõ vé te szi, hogy a 4. mel lék -
let sze rin ti szol gál ta tá sok meg ren de lé se ese tén az aján lat ké rõ
egy sze rû sí tett köz be szer zé si el já rást al kal maz hat. Je len eset ben 
az ún. egyéb szol gál ta tá sok be ve ze té se (4. szá mú mel lék let
27. ka te gó ria) ké pe zi a köz be szer zés tár gyát, így az aján lat ké rõ
az egy sze rû sí tett el já rást al kal maz ta.

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: –
vagy:
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat a kö vet ke zõ rész -

szem pon tok és súly szá mok alap ján: X
rész szem pon tok súly szá mok
1. aján la ti ár, az egy évi el len szol gál ta tás net tó

össze gé ben meg ad va (évi áta lány ár) 8
2. az ár tar tás sal érin tett idõ sza kot kö ve tõ en

meg aján lott ár tar tás mér té ke, hó na pok ban
ki fe jez ve 4

3. az ár tar tás sal érin tett idõ sza kot kö ve tõ en, a
KSH ál tal köz zé tett éves inf lá ció mér té ké -
hez ké pest biz to sí tott ár ked vez mény nagy -
sá ga, %-bá zis pont ban ki fe jez ve 2

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

V.1) AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE ÉS A SZER ZÕ DÉS ÉR -
TÉ KE

V.1.1) A nyer tes aján lat te võ ne ve és cí me

A szer zõ dés szá ma: –
1. rész
Szer ve zet/Sze mély: EXT RE ME-PARK Kft.
Cím zett: –
Cím: Ko má ro mi u. 28/A
Pos tai irá nyí tó szám: 2800
Vá ros/Köz ség: Ta ta bá nya
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: –
Te le fax: –
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

A szer zõ dés szá ma: –
2. rész
Szer ve zet/Sze mély: EXT RE ME-PARK Kft.
Cím zett: –
Cím: Ko má ro mi u. 28/A
Pos tai irá nyí tó szám: 2800
Vá ros/Köz ség: Ta ta bá nya
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: –
Te le fax: –
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

3. rész
Szer ve zet/Sze mély: LI ÁN Ker té sze ti Kht.
Cím zett: –
Cím: Thán Ká roly u. 3–5.
Pos tai irá nyí tó szám: 1119
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
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Te le fon: –
Te le fax: –
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

4. rész
Szer ve zet/Sze mély: BE IS PI EL Bt.
Cím zett: –
Cím: Szõ lõ u. 108.
Pos tai irá nyí tó szám: 5600
Vá ros/Köz ség: Bé kés csa ba
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: –
Te le fax: –
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül)

1. rész
Az el len szol gál ta tás össze ge: 48 642 187,92 Ft
A leg ala cso nyabb: 47 093 345 Ft/
a leg ma ga sabb: 56 502 734 Ft
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat.
Pénz nem: HUF
2. rész
Az el len szol gál ta tás össze ge: 15 806 250 Ft
A leg ala cso nyabb: 15 183 208 Ft /
a leg ma ga sabb: 17 244 100 Ft
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat.
Pénz nem: HUF
3. rész
Az el len szol gál ta tás össze ge: 1 607 500 Ft
A leg ala cso nyabb: 1 587 500 Ft /
a leg ma ga sabb: 1 724 250 Ft
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat.
Pénz nem: HUF
4. rész
Az el len szol gál ta tás össze ge: 3 909 250 Ft
A leg ala cso nyabb: 3 909 250 Ft /
a leg ma ga sabb: 4 873 001 Ft
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat.
Pénz nem: HUF

V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás (adott 
eset ben): –

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés tel je sí té sé hez?

NEM: –
IGEN: X
Ha igen, a szer zõ dés al vál lal ko zók, illetve har ma dik sze mé -

lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek vagy ará nyá -
nak (ré szé nek) a meg je lö lé se

Ér ték (áfa nél kül): –
Pénz nem: –
Arány (rész): …%
Nem is mert: X

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me
(adott eset ben): –

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X
IGEN: –

VI.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL AZ AK TÁ HOZ REN -
DELT HI VAT KO ZÁ SI SZÁM: –

VI.3) AZ ERED MÉNY HIR DE TÉS DÁ TU MA (adott eset -
ben)
2006/03/27 (év/hó/nap)

VI.4) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 8

VI.5) A SZER ZÕ DÉST MEG HIR DET TÉK-E AZ EU RÓ -
PAI UNIÓ HI VA TA LOS LAP JÁ BAN?
NEM: X
IGEN: –
Ha igen, ad ja meg a hir det mény re vo nat ko zó hi vat ko zást
A hir det mény szá ma a Hi va ta los La p tar ta lom jegy zé ké ben:

/S -
(év/hó/nap:) / /

VI.6) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: X
IGEN: –
Ha igen, kér jük fel tün tet ni a pro jekt/prog ram ne vét és bár -

mely egyéb hasz nál ha tó hi vat ko zá si ada tot

VI.7) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

1) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja (adott eset ben):
2006. áp ri lis 4.

2) Ha az el já rás ered mény te len, illetve szer zõ dés kö tés re nem 
ke rül sor, en nek in do ka: –

3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény
96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se: mik ro és kö zép -
vál lal ko zás.

4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot te võ ne -
ve, cí me és az el len szol gál ta tás össze ge (adott eset ben):

1. rész:
– Sza mo si At ti la, 5600 Bé kés csa ba, Ybl Mik lós u. 4., net tó

54 407 843 Ft
2. rész:
– Lacz kó és Tár sa Kft., 5600 Bé kés csa ba, Kos suth u. 1/A,

net tó 15 183 208 Ft
3. rész:
– EXT RE ME-PARK Kft., 2800 Ta ta bá nya, Ko má ro mi u.

28/A, net tó 1 587 500 Ft
4. rész:
– Lacz kó és Tár sa Kft., 5600 Bé kés csa ba, Kos suth u. 1/A,

net tó 4 873 001 Ft
5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján lat té tel

le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján lat szá ma:
1. Tap pe Kft., 5600 Bé kés csa ba, Ma zán L. u. 18. (1. rész)
2. Sza mo si At ti la, 5600 Bé kés csa ba, Ybl Mik lós u. 4.

(1. rész)
3. Lacz kó és Tár sa Kft., 5600 Bé kés csa ba, Kos suth u. 1/A

(1., 2., 3., 4. rész)
4. Li án Kht., 1119 Bu da pest, Thán Ká roly u. 3–5. (1., 2.,

3. rész)
5. Te fo Bt., 5600 Bé kés csa ba, Rá kó czi u. 12/1. (1. rész)
6. Bo gár mér nök ség Bt., 5700 Gyu la, Emi nes cu u. 55.

(1., 2., 3., 4. rész)
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7. Ext re me-Park Kft., 2800 Ta ta bá nya, Ko má ro mi u. 28/A
(1., 2., 3. rész)

8. Be is pi el Bt., 5600 Bé kés csa ba, Szõ lõ u. 108. (4. rész)
6) Az egy sze rû sí tett el já rást meg in dí tó hir det mény köz zé té -

te lé nek nap ja és hi vat ko zás a hir det mény re (adott eset ben):
2006. ja nu ár 2, K. É. – 25511/2005

7) Az aján lat ké rõ tár gya lás nél kü li vagy tár gya lá sos egy sze -
rû sí tett el já rást al kal ma zott? (adott eset ben): tár gya lás nél kü li.

8) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett el já -
rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá sá nak
nap ja: –

VI.8) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/03/29 (év/hó/nap)

Békéscsaba
Megyei Jogú Város Önkormányzata

tájékoztatója az eljárás eredményérõl
(8195/2006)

Épí té si be ru há zás: –
Épí té si kon cesszió: –
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: X
Szol gál ta tá si kon cesszió: –

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍ ME
Szer ve zet: Bé kés csa ba Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta
Cím zett: Vá ros üze mel te té si Iro da
Cím: Szent Ist ván tér 7.
Pos tai irá nyí tó szám: 5600
Vá ros/Köz ség: Bé kés csa ba
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 66/523-818
Te le fax: 66/523-840
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) A SZER ZÕ DÉS TÍ PU SA
Épí té si be ru há zás: –
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: X
Épí té si kon cesszió: –
Szol gál ta tá si ka te gó ria: 12

II.2) EZ EGY KE RET MEG ÁL LA PO DÁS?
NEM: X
IGEN: –

II.3) NÓ MENK LA TÚ RA

II.3.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
74.31.31.00-7

To váb bi tár gyak: 
74.31.31.45-4
63.22.30.00-8
45.22.11.00-3
45.22.11.19-9
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.4) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL A SZER ZÕ DÉS HEZ
REN DELT EL NE VE ZÉS
Hi dak mû sza ki fel ügye le té nek és fenn tar tá si mun ká i nak vég -

zé se.

II.5) MEG HA TÁ RO ZÁS (TÁRGY ÉS MENNYI SÉG)
Bé kés csa ba Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta ke ze lé sé -

ben lé võ hi dak mû sza ki fel ügye le té nek és fenn tar tá si mun ká i -
nak vég zé se.

Bé kés csa ba város tu laj do ná ban lé võ hi dak, alul já rók (össze -
sen 26 db), a do ku men tá ci ó ban fog lalt rész le te zés sze rint.
Aján lat ké rõ a meg adott mennyi sé gek tõl +10%-k al el tér het.

II.6) TEL JES BE CSÜLT ÉR TÉK (áfa nél kül)
11,520 mil lió fo rint.

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA

IV.1.1) A köz be szer zé si tör vény VI. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén

Nyílt: X
Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –

IV.1.2) A köz be szer zé si tör vény VII. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló/hir det ménnyel meg hir de -

tett tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
A hir det mény faj tá ja
Aján la ti/Rész vé te li fel hí vás: –
Idõ sza kos elõ ze tes tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

IV.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett
el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa (adott eset ben): –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: –
vagy:
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat a kö vet ke zõ rész -

szem pon tok és súly szá mok alap ján: X
rész szem pon tok súly szá mok
1. aján la ti ár, az egy évi el len szol gál ta tás net tó

össze gé ben meg ad va 8
2. az ár tar tás sal érin tett idõ sza kot kö ve tõ en

meg aján lott ár tar tás mér té ke, hó na pok ban
ki fe jez ve 4

3. az ár tar tás sal érin tett idõ sza kot kö ve tõ en, a
KSH ál tal köz zé tett éves inf lá ció mér té ké -
hez ké pest biz to sí tott ár ked vez mény nagy -
sá ga, %-bá zis pont ban ki fe jez ve 2
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V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

V.1) AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE ÉS A SZER ZÕ DÉS ÉR -
TÉ KE

V.1.1) A nyer tes aján lat te võ ne ve és cí me

A szer zõ dés szá ma: –

Szer ve zet/Sze mély: Kend ra és Tár sa Kft.

Cím zett: –

Cím: Sza bó De zsõ tér 37.

Pos tai irá nyí tó szám: 5600

Vá ros/Köz ség: Bé kés csa ba

Or szág: Ma gyar or szág

Te le fon: 66/326-474

Te le fax: 66/326-474

E-ma il: kend ra@ma il.glo bo net.hu

In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül)

Az el len szol gál ta tás össze ge: 3 572 000 Ft
A leg ala cso nyabb: 3 572 000 Ft /
a leg ma ga sabb: –
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat.
Pénz nem: HUF

V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás (adott 
eset ben): –

V.1.4) Szol gál ta tá si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás
(adott eset ben)

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés tel je sí té sé hez?

NEM: X
IGEN: –
Ha igen, a szer zõ dés al vál lal ko zók, illetve har ma dik sze mé -

lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek vagy ará nyá -
nak (ré szé nek) a meg je lö lé se

Ér ték (áfa nél kül): –
Pénz nem: –
Arány (rész): …%
Nem is mert: –

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me
(adott eset ben): –

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X
IGEN: –

VI.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL AZ AK TÁ HOZ REN -
DELT HI VAT KO ZÁ SI SZÁM: –

VI.3) AZ ERED MÉNY HIR DE TÉS DÁ TU MA (adott eset -
ben)
2006/03/27 (év/hó/nap)

VI.4) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 1

VI.5) A SZER ZÕ DÉS MEG HIR DE TÉ SE A KÖZ BE SZER -
ZÉ SI ÉR TE SÍ TÕ BEN (adott eset ben)
2006. ja nu ár 6., K. É. – 2550/2005

VI.6) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: X
IGEN: –
Ha igen, kér jük fel tün tet ni a pro jekt/prog ram ne vét és bár -

mely egyéb hasz nál ha tó hi vat ko zá si ada tot

VI.7) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

1) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja (adott eset ben):
2006. áp ri lis 4.

2) Ha az el já rás ered mény te len, illetve szer zõ dés kö tés re nem 
ke rül sor, en nek in do ka: –

3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény
96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se: mik ro vál lal ko zás.

4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot te võ ne -
ve, cí me és az el len szol gál ta tás össze ge (adott eset ben): –

5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján lat té tel
le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján lat szá ma:

– Kend ra és Tár sa Kft., 5600 Bé kés csa ba, Sza bó De zsõ
u. 37., Ma gyar or szág

6) Az aján lat ké rõ tár gya lás nél kü li vagy tár gya lá sos egy sze -
rû sí tett el já rást al kal ma zott? (adott eset ben): –

7) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett el já -
rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá sá nak
nap ja: –

8) A köz be szer zé si tör vény 254. §-a vagy 283. §-a sze rin ti
tár gya lás kez de mé nye zé se ese tén a tár gya lás ered mé nye: –

9) Az aján lat ké rõ a köz be szer zé si tör vény 153. §-ának
(1) be kez dé sét al kal maz ta?

NEM: X
IGEN: –

VI.8) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/03/29 (év/hó/nap)

Budapest Fõváros Önkormányzata
tájékoztatója az eljárás eredményérõl

(8006/2006)

Épí té si be ru há zás: X
Épí té si kon cesszió: –
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: –

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍ ME
Szer ve zet: Bu da pest Fõ vá ros Ön kor mány za ta
Cím zett: Bu da pest Fõ vá ros Ön kor mány za ta 
Fõ pol gár mes te ri Hi va ta lá nak Köz le ke dé si Ügy osz tá lya
Cím: Vá ros ház u. 9–11. II. eme let 267. szo ba
Pos tai irá nyí tó szám: 1052
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 327-1131
Te le fax: 327-1881
E-ma il: hu szargy@bu da pest.hu
In ter net cím (URL): –

24398 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2006. V. 31.) 62. szám



II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) A SZER ZÕ DÉS TÍ PU SA
Épí té si be ru há zás: X
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: –
Épí té si kon cesszió: –
Szol gál ta tá si ka te gó ria: –

II.2) EZ EGY KE RET MEG ÁL LA PO DÁS?
NEM: X
IGEN: –

II.3) NÓ MENK LA TÚ RA

II.3.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV) 
Fõ szó jegy zék 
Fõ tárgy: 
45.23.-31.41-9
To váb bi tár gyak: 
74.31.31.00-7

II.4) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL A SZER ZÕ DÉS HEZ
REN DELT EL NE VE ZÉS
„Biz ton sá gos köz le ke dé si fel té te lek biz to sí tá sá hoz szük sé ges

út hi ba-ész le lé si és ja ví tá si fel ada tok el lá tá sa 2006–2008-ig”

II.5) MEG HA TÁ RO ZÁS (TÁRGY ÉS MENNYI SÉG) 
Bu da pest Fõ vá ros Ön kor mány za ta tu laj do ná ban és ke ze lé sé -

ben lé võ, va la mint a ke rü le ti ön kor mány za tok tu laj do ná ban lé -
võ, de a Bu da pest Fõ vá ros Ön kor mány za ta üze mel te té sé ben lé -
võ köz te rü le ti út pá lya bur ko la tok út hi bá i nak ész le lé se, ki ja ví tá -
sa az út hi ba ész le lé sét kö ve tõ 24., illetve 120 órán be lül ön tött
asz falt tal, hen ge relt asz falt tal, szórt tech no ló gi á val és hi deg -
anyag gal, az el vég zett mun kák do ku men tá lá sa és nyil ván tar tá -
sa, to váb bá a kör zet út vo na lai vo nat ko zá sá ban az út hi ba okoz ta
gép jár mû ká rok ren de zé se.

1. rész: I. kör ze té ben Bu da pest I–II–III–XII. ke rü le te i ben,
2. rész: II. kör ze té ben Bu da pest XI–XXI–XXII. ke rü le te i -

ben,
3. rész: III. kör ze té ben Bu da pest IV–VI–XI II–XV–XVI. ke -

rü le te i ben,
4. rész: IV. kör ze té ben Bu da pest VII–X–XIV–XVII. ke rü le -

te i ben,
5. rész: V. kör ze té ben Bu da pest V–VI II–IX–XVI II–

XIX–XX–XXI II. ke rü le te i ben, az aján la ti do ku men tá ci ó ban
rész le te zett út vo na la kon.

II.6) TEL JES BE CSÜLT ÉR TÉK (áfa nél kül)
2 425 000 000 és 2 525 000 000 HUF.

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA 

IV.1.1) A köz be szer zé si tör vény IV. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén

Nyílt: X
Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –

IV.1.2) A köz be szer zé si tör vény V. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén 

Nyílt: –

Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló/hir det ménnyel meg hir de -

tett tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
A hir det mény faj tá ja 
Aján la ti/Rész vé te li fel hí vás: –
Idõ sza kos elõ ze tes tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

IV.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett
el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa (adott eset ben)

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: X

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

V.1) AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE ÉS A SZER ZÕ DÉS ÉR -
TÉ KE

V.1.1) A nyer tes aján lat te võ ne ve és cí me

A szer zõ dés szá ma: 1
Szer ve zet/Sze mély: Swi e tels ky Kft.–IGN Rt. kon zor ci u ma
Cím zett: Swi e tels ky Kft.
Cím: Szé kes dû lõ 135.
Pos tai irá nyí tó szám: 2120
Vá ros/Köz ség: Du na ke szi
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: –
Te le fax: 27/351-746
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül) 

A 3. rész fel adat ban el len szol gál ta tás össze ge: 594 500 000 Ft 
net tó összeg, ami az aláb bi há rom éves ke ret össze get tar tal maz -
ta: 2006-ban 192 500 000 Ft, 2007-ben 211 000 000 Ft,
2008-ban 191 000 000 Ft.

A leg ala cso nyabb 594 500 000 Ft /
a leg ma ga sabb 594 500 000 Ft
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat. 
Pénz nem: HUF

V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás (adott 
eset ben)

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés tel je sí té sé hez?

NEM: X
IGEN: –
Ér ték (áfa nél kül): –
Pénz nem: –
Arány (rész): …%
Nem is mert: –

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me
(adott eset ben)

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X
IGEN: –
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VI.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL AZ AK TÁ HOZ REN -
DELT HI VAT KO ZÁ SI SZÁM

VI.3) AZ ERED MÉNY HIR DE TÉS DÁ TU MA (adott eset -
ben) 
2006/03/09 (év/hó/nap)

VI.4) A BENYÚJTOTT AJÁNLATOK SZÁMA: 2

VI.5) A SZER ZÕ DÉST MEG HIR DET TÉK-E AZ EU RÓ -
PAI UNIÓ HI VA TA LOS LAP JÁ BAN?
NEM: –
IGEN: X
Ha igen, ad ja meg a hir det mény re vo nat ko zó hi vat ko zást
A hir det mény szá ma a Hi va ta los Lap tar ta lom jegy zé ké ben:
 2005/S 249-245936 (év/hó/nap:) 2005/12/28

VI.6) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: X
IGEN: –

VI.7) EGYÉB INFORMÁCIÓK 

1) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja 2006. már ci us 17.
2) Ha az el já rás ered mény te len, illetve szer zõ dés kö tés re nem 

ke rül sor, en nek in do ka
Az 1., 4., 5. rész fel adat vo nat ko zá sá ban az el já rás a Kbt.

92. § a) pont ja alap ján ered mény te len, mert nem nyúj tot tak be
aján la tot. A 2. rész fel adat vo nat ko zá sá ban az el já rás a
Kbt. 92. § c) pont ja alap ján ered mény te len, mert a be nyúj tott
egyet len aján la tot te võ sem tet t – az aján lat ké rõ ren del ke zé sé re
ál ló anya gi fe de zet mér té ké re te kin tet tel – meg fe le lõ aján la tot,
az el já rást ered mény te len nek mi nõ sí te ni ja va sol ja.

3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény
96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se: középvállal kozás.

4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot te võ ne -
ve, cí me és az el len szol gál ta tás össze ge (adott eset ben): –

5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján lat té tel
le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján lat szá ma: 

– MA Kon zor ci um [Vi a dom Rt. (Ma gyar or szág, 2541 Lá -
bat lan, Du na-part 1605/2) és MA-asz falt (Ma gyar or szág,
2541 Lá bat lan, Du na-part 1605/2) kö zös aján la ta] egy
rész aján lat ra tet t aján la tot

– Swi e tels ky Kft. (Ma gyar or szág, 2120 Du na ke szi, Szé kes -
dû lõ 135.) és IGN Rt. (Ma gyar or szág, 6000 Kecs ke mét,
Ist ván ki rály krt. 24.) egy rész aján lat ra tet t aján la tot.

6) Az ered mény hir de tés idõ pont ja: 2006. már ci us 9.
15.00 óra.

VI.8) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/03/13 (év/hó/nap)

Budapest Fõváros Önkormányzata
tájékoztatója az eljárás eredményérõl

(8004/2006)

Épí té si be ru há zás: –
Épí té si kon cesszió: –
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: X

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍ ME
Szer ve zet: Bu da pest Fõ vá ros Ön kor mány za ta
Cím zett: Bu da pest Fõ vá ros Ön kor mány za ta 
Fõ pol gár mes te ri Hi va ta lá nak Köz le ke dé si Ügy osz tá lya
Cím: Vá ros ház u. 9–11. II. eme let 267. szo ba
Pos tai irá nyí tó szám: 1052
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 327-1131
Te le fax: 327-1881
E-ma il: hu szargy@bu da pest.hu
In ter net cím (URL): –

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) A SZER ZÕ DÉS TÍ PU SA
Épí té si be ru há zás: –
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: X
Épí té si kon cesszió: –
Szol gál ta tá si ka te gó ria: –

II.2) EZ EGY KE RET MEG ÁL LA PO DÁS?
NEM: X
IGEN: –

II.3) NÓ MENK LA TÚ RA

II.3.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV) 
Fõ szó jegy zék 
Fõ tárgy: 
74.23.20.00-4 Mér nö ki ter ve zé si szol gál ta tá sok
To váb bi tár gyak: 
74.23.22.00-6 Mély- és ma gas épí té si ki vi te le zés sel kap cso -

la tos mér nö ki ter ve zé si szol gál ta tá sok
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben)

II.4) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL A SZER ZÕ DÉS HEZ
REN DELT EL NE VE ZÉS
Bu da pest 2006. évi út fel újí tá si mun kái „A” cso port ja ki vi te li 

ter ve i nek el ké szí té se

II.5) MEGHATÁROZÁS (TÁRGY ÉS MENNYISÉG) 
Ter ve zé si szer zõ dés Bu da pest 2006. évi út fel újí tá si mun kái

„A” cso port ja ki vi te li ter ve i nek el ké szí té se. Ezen be lül a fõbb
fel ada tok:

– ki vi te li szin tû aján la ti ter vek el ké szí té se,
– köz mû egyez te tés,
– for ga lom tech ni kai ke ze lõi vé le mény be szer zé se,
– üze mel te tõi vé le mény be szer zé se,
– meg ren de lõ vel tör té nõ egyez te tés,
– mun ka vég zé si fel té te lek is mer te té se,
– költ ség ve tés-ki írás ké szí té se,
– ter ve zõi mû ve ze tés, a szük sé ges mó do sí tá sok el vég zé se.
Hat rész fel adat ban a B. mel lék let sze rint, 18 db út fel újí tás ki -

vi te li ter ve i nek el ké szí té se össze sen 91 150 m2 fe lü let re.

II.6) TELJES BECSÜLT ÉRTÉK (áfa nél kül)
13 100 000 Ft

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA 

IV.1.1) A köz be szer zé si tör vény IV. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén

Nyílt: X
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Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –

IV.1.2) A köz be szer zé si tör vény V. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén 

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló/hir det ménnyel meg hir de -

tett tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
A hir det mény faj tá ja 
Aján la ti/Rész vé te li fel hí vás: –
Idõ sza kos elõ ze tes tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

IV.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett
el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa (adott eset ben)

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: X

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

V.1) AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE ÉS A SZER ZÕ DÉS ÉR -
TÉ KE

V.1.1) A nyer tes aján lat te võ ne ve és cí me

A szer zõ dés szá ma: 1
Szer ve zet/Sze mély: Út-Vas út Ter ve zõ Rt.
Cím zett: Út-Vas út Ter ve zõ Rt.
Cím: Dom bó vá ri út 17–19.
Pos tai irá nyí tó szám: 1117
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: –
Te le fax: 206-3914
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül) 

Az el len szol gál ta tás össze ge 5 458 333 Ft
A leg ala cso nyabb 5 458 333 Ft /
a leg ma ga sabb 6 750 000 Ft
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat. 
Pénz nem: HUF

V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés tel je sí té sé hez?

NEM: X
IGEN: –
Ha igen, a szer zõ dés al vál lal ko zók, illetve har ma dik sze mé -

lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek vagy ará nyá -
nak (ré szé nek) a meg je lö lé se

Ér ték (áfa nél kül): –
Pénz nem: –
Arány (rész): …%
Nem is mert: –

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me
(adott eset ben)

A szer zõ dés szá ma: 2
Szer ve zet/Sze mély: FÕM TERV Rt.
Cím zett: FÕM TERV Rt.
Cím: Lö võ ház u. 37.
Pos tai irá nyí tó szám: 1024
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: –
Te le fax: 345-9550
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül) 

Az el len szol gál ta tás össze ge 1 066 667 Ft
A leg ala cso nyabb 1 066 667 Ft /
a leg ma ga sabb 1 625 000 Ft
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat. 
Pénz nem: HUF

V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés tel je sí té sé hez?

NEM: X
IGEN: –
Ha igen, a szer zõ dés al vál lal ko zók, illetve har ma dik sze mé -

lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek vagy ará nyá -
nak (ré szé nek) a meg je lö lé se

Ér ték (áfa nél kül): –
Pénz nem: –
Arány (rész): …%
Nem is mert: –

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me
(adott eset ben)

A szer zõ dés szá ma: 3
Szer ve zet/Sze mély: Út-Teszt Kft.
Cím zett: Út-Teszt Kft.
Cím: Utas u. 4.
Pos tai irá nyí tó szám: 1025
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: –
Te le fax: 204-6625
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül) 

Az el len szol gál ta tás össze ge 3 708 333 Ft
A leg ala cso nyabb 3 708 333 Ft /
a leg ma ga sabb 4 666 667 Ft
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat. 
Pénz nem: HUF

V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás
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V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés tel je sí té sé hez?

NEM: X
IGEN: –
Ha igen, a szer zõ dés al vál lal ko zók, illetve har ma dik sze mé -

lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek vagy ará nyá -
nak (ré szé nek) a meg je lö lé se

Ér ték (áfa nél kül): –
Pénz nem: –
Arány (rész): …%
Nem is mert: –

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me
(adott eset ben)

A szer zõ dés szá ma: 4
Szer ve zet/Sze mély: Út-Vas út Ter ve zõ Rt.
Cím zett: Út-Vas út Ter ve zõ Rt.
Cím: Dom bó vá ri út 17–19.
Pos tai irá nyí tó szám: 1117
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: –
Te le fax: 206-3914
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül) 

Az el len szol gál ta tás össze ge 4 920 833 Ft
A leg ala cso nyabb 4 920 833 Ft /
a leg ma ga sabb 5 500 000 Ft
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat. 
Pénz nem: HUF

V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás

V.2) ALVÁLLALKOZÁSOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés tel je sí té sé hez?

NEM: X
IGEN: –
Ha igen, a szer zõ dés al vál lal ko zók, illetve har ma dik sze mé -

lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek vagy ará nyá -
nak (ré szé nek) a meg je lö lé se

Ér ték (áfa nél kül): –
Pénz nem: –
Arány (rész): …%
Nem is mert: –

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me
(adott eset ben)

A szer zõ dés szá ma: 5
Szer ve zet/Sze mély: FÕM TERV Rt.
Cím zett: FÕM TERV Rt.
Cím: Lö võ ház u. 37.
Pos tai irá nyí tó szám: 1024
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: –
Te le fax: 345-9550
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül) 

Az el len szol gál ta tás össze ge 16 566 667 Ft
A leg ala cso nyabb 16 566 667 Ft /
a leg ma ga sabb 19 166 667 Ft
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat. 
Pénz nem: HUF

V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés tel je sí té sé hez?

NEM: X
IGEN: –
Ha igen, a szer zõ dés al vál lal ko zók, illetve har ma dik sze mé -

lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek vagy ará nyá -
nak (ré szé nek) a meg je lö lé se

Ér ték (áfa nél kül): –
Pénz nem: –
Arány (rész): …%
Nem is mert: –

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me
(adott eset ben)

A szer zõ dés szá ma: 6
Szer ve zet/Sze mély: Út-Vas út Ter ve zõ Rt.
Cím zett: Út-Vas út Ter ve zõ Rt.
Cím: Dom bó vá ri út 17–19.
Pos tai irá nyí tó szám: 1117
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: –
Te le fax: 206-3914
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül) 

Az el len szol gál ta tás össze ge 800 000 Ft
A leg ala cso nyabb 800 000 Ft /
a leg ma ga sabb 1 416 667 Ft
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat. 
Pénz nem: HUF

V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés tel je sí té sé hez?

NEM: X
IGEN: –
Ha igen, a szer zõ dés al vál lal ko zók, illetve har ma dik sze mé -

lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek vagy ará nyá -
nak (ré szé nek) a meg je lö lé se

Ér ték (áfa nél kül): –
Pénz nem: –
Arány (rész): …%
Nem is mert: –

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me
(adott eset ben)
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VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X
IGEN: –

VI.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL AZ AK TÁ HOZ REN -
DELT HI VAT KO ZÁ SI SZÁM

VI.3) AZ ERED MÉNY HIR DE TÉS DÁ TU MA (adott eset -
ben) 
2006/03/09 (év/hó/nap)

VI.4) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 26

VI.5) A SZER ZÕ DÉST MEG HIR DET TÉK-E AZ EU RÓ -
PAI UNIÓ HI VA TA LOS LAP JÁ BAN?
NEM: –
IGEN: X
Ha igen, ad ja meg a hir det mény re vo nat ko zó hi vat ko zást
A hir det mény szá ma a Hi va ta los La p tar ta lom jegy zé ké ben:
2005/S 245-241632 (év/hó/nap:) 2005/12/21

VI.6) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: X
IGEN: –

VI.7) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK 

1) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja 2006. már ci us 17.
2) Ha az el já rás ered mény te len, illetve szer zõ dés kö tés re nem 

ke rül sor, en nek in do ka
3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény

96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se
– Út-Vas út Ter ve zõ Rt., 1117 Bu da pest, Dom bó vá -

ri út 17–19. kis- és kö zép vál lal ko zás
– Út-Teszt Kft., 1025 Bu da pest, Utas u. 4. kis vál lal ko zás
– FÕM TERV Rt., 1024 Bu da pest, Lö võ ház u. 37. kis- és

kö zép vál lal ko zás.
4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot te võ ne -

ve, cí me és az el len szol gál ta tás össze ge (adott eset ben)
5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján lat té tel

le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján lat szá ma
– Út-Vas út Ter ve zõ Rt., 1117 Bu da pest, Dom bó vá -

ri út 17–19. hat rész aján la tot tet t,
– Út-Teszt Kft., 1025 Bu da pest, Utas u. 4. hat rész aján la tot

tet t
– FÕM TERV Rt., 1024 Bu da pest, Lö võ ház u. 37. hat rész -

aján la tot tet t.
6) Az ered mény hir de tés idõ pont ja» 2006. már ci us 9.

15.15 óra.

VI.8) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/03/13 (év/hó/nap)

Budapest Fõváros Önkormányzata
tájékoztatója az eljárás eredményérõl

(8005/2006)

Épí té si be ru há zás: –
Épí té si kon cesszió: –
Áru be szer zés: X
Szol gál ta tás: –

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍ ME
Szer ve zet: Bu da pest Fõ vá ros Ön kor mány za ta
Cím zett: Bu da pest Fõ vá ros Ön kor mány za ta 
Fõ pol gár mes te ri Hi va ta lá nak Köz le ke dé si Ügy osz tá lya
Cím: Vá ros ház u. 9–11. II. eme let 267. szo ba
Pos tai irá nyí tó szám: 1052
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 327-1131
Te le fax: 327-1881
E-ma il: hu szargy@bu da pest.hu
In ter net cím (URL): –

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) A SZER ZÕ DÉS TÍ PU SA
Épí té si be ru há zás: –
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: X
Épí té si kon cesszió: –
Szol gál ta tá si ka te gó ria: –

II.2) EZ EGY KE RET MEG ÁL LA PO DÁS?
NEM: X
IGEN: –

II.3) NÓ MENK LA TÚ RA

II.3.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
74.27.61.00-5
To váb bi tár gyak: 
74.23.22.10-9
74.23.30.00-1
74.23.36.00-7

II.4) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL A SZER ZÕ DÉS HEZ
REN DELT EL NE VE ZÉS: 
Bu da pest tö meg köz le ke dé si út bur ko la ta i nak bur ko lat fel újí -

tá sa le bo nyo lí tói mun kái

II.5) MEG HA TÁ RO ZÁS (TÁRGY ÉS MENNYI SÉG)
A köz be szer zés tár gya és mennyi sé ge: meg bí zá si szer zõ dés,

mely tár gya a Bu da pest fõ út vo na la i nak bur ko lat fel újí tá sa tár -
gyú [K. É. – 97/2005 szám (VI II. 24.)] köz be szer zé si el já rás sal
azo nos, egyes rész fel ada tok ban a meg bí zó ol da lán tör té nõ tel -
jes kö rû le bo nyo lí tás és mû sza ki el len õri fel ada tok el lá tá sa. 

A szer zõ dé ses fel adat az aláb bi fõ ré szek bõl ál l:
– a ki vi te le zõk ál tal el ké szí tett ter vek fe lül vizs gá la ta, szük -

sé ges egyez te té sek el vég zé se,
– a Ma gyar Ál lam kincs tár tól már el nyert pá lyá za ti pén zek

el szá mo lá sá hoz szük sé ges do ku men tu mok fe lül vizs gá la -
ta, szük sé ges pénz ügyi el len õr zé se,

– a ki vi te le zés 2006 ta va szán (már ci us–má jus) tör té nõ meg -
in dí tá sa, a ki vi te le zés so rán fo lya ma tos mû sza ki ellen õr -
zés,

– a köz be szer zé si el já rá sok hoz kap cso ló dó 15/2004. IM
ren de let sze rin ti hir det mé nyek el ké szí té se.

15 db út fel újí tás hoz nyúj tan dó le bo nyo lí tói és mû sza ki el len -
õri fel ada tok 15 rész fel adat ban.

II.6) TEL JES BE CSÜLT ÉR TÉK (áfa nél kül)
64 750 000 Ft
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IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA

IV.1.1) A köz be szer zé si tör vény IV. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén

Nyílt: X
Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –

IV.1.2) A köz be szer zé si tör vény V. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló/hir det ménnyel meg hir de -

tett tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
A hir det mény faj tá ja
Aján la ti/Rész vé te li fel hí vás: –
Idõ sza kos elõ ze tes tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

IV.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett
el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa (adott eset ben): – 

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: X

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

V.1) AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE ÉS A SZER ZÕ DÉS ÉR -
TÉ KE

V.1.1) A nyer tes aján lat te võ ne ve és cí me

A szer zõ dés szá ma: 1
Szer ve zet/Sze mély: FÕ BER Rt.
Cím zett: FÕ BER Rt.
Cím: Rum bach Se bes tyén u. 14.
Pos tai irá nyí tó szám: 1075
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: –
Te le fax: 341-5171
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül)

Az el len szol gál ta tás össze ge: 1 435 000 Ft
A leg ala cso nyabb: 1 435 000 Ft /
a leg ma ga sabb: 2 000 000 Ft
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat
Pénz nem: HUF

V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás
(adott eset ben): –

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés tel je sí té sé hez?

NEM: X
IGEN: –

Ha igen, a szer zõ dés al vál lal ko zók, illetve har ma dik sze mé -
lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek vagy ará nyá -
nak (ré szé nek) a meg je lö lé se

Ér ték (áfa nél kül): –
Pénz nem: –
Arány (rész): …%
Nem is mert: –

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me
(adott eset ben): – 

A szer zõ dés szá ma: 2
Szer ve zet/Sze mély: Met ró ber Kft.
Cím zett: Met ró ber Kft.
Cím: Ke re pe si út 29/C
Pos tai irá nyí tó szám: 1087
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: –
Te le fax: 210-8882
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül)

Az el len szol gál ta tás össze ge: 663 000 Ft
A leg ala cso nyabb: 663 000 Ft /
a leg ma ga sabb: 2 000 000 Ft
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat
Pénz nem: HUF

V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás
(adott eset ben): –

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés tel je sí té sé hez?

NEM: X
IGEN: –
Ha igen, a szer zõ dés al vál lal ko zók, illetve har ma dik sze mé -

lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek vagy ará nyá -
nak (ré szé nek) a meg je lö lé se

Ér ték (áfa nél kül): –
Pénz nem: –
Arány (rész): …%
Nem is mert: –

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me
(adott eset ben): – 

A szer zõ dés szá ma: 3
Szer ve zet/Sze mély: Met ró ber Kft.
Cím zett: Met ró ber Kft.
Cím: Ke re pe si út 29/C
Pos tai irá nyí tó szám: 1087
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: –
Te le fax: 210-8882
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –
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V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül)

Az el len szol gál ta tás össze ge: 1 428 000 Ft
A leg ala cso nyabb: 1 428 000 Ft /
a leg ma ga sabb: 2 200 000 Ft
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat
Pénz nem: HUF

V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás
(adott eset ben): –

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés tel je sí té sé hez?

NEM: X
IGEN: –
Ha igen, a szer zõ dés al vál lal ko zók, illetve har ma dik sze mé -

lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek vagy ará nyá -
nak (ré szé nek) a meg je lö lé se

Ér ték (áfa nél kül): –
Pénz nem: –
Arány (rész): …%
Nem is mert: –

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me
(adott eset ben): – 

A szer zõ dés szá ma: 4
Szer ve zet/Sze mély: FÕ BER Rt.
Cím zett: FÕ BER Rt.
Cím: Rum bach Se bes tyén u. 14.
Pos tai irá nyí tó szám: 1075
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: –
Te le fax: 341-5171
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül)

Az el len szol gál ta tás össze ge: 1 435 000 Ft
A leg ala cso nyabb: 1 435 000 Ft /
a leg ma ga sabb: 2 100 000 Ft
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat
Pénz nem: HUF

V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás
(adott eset ben): –

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés tel je sí té sé hez?

NEM: X
IGEN: –
Ha igen, a szer zõ dés al vál lal ko zók, illetve har ma dik sze mé -

lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek vagy ará nyá -
nak (ré szé nek) a meg je lö lé se

Ér ték (áfa nél kül): –
Pénz nem: –
Arány (rész): …%
Nem is mert: –

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me
(adott eset ben): – 

A szer zõ dés szá ma: 5
Szer ve zet/Sze mély: KÖ MI–OVI BER Kon zor ci um
Cím zett: KÖ MI Kft.
Cím: Bé csi út 126–128.
Pos tai irá nyí tó szám: 1034
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: –
Te le fax: 463-0055
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül)

Az el len szol gál ta tás össze ge: 1 200 000 Ft
A leg ala cso nyabb: 1 200 000 Ft /
a leg ma ga sabb: 1 435 000 Ft
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat
Pénz nem: HUF

V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás
(adott eset ben): –

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés tel je sí té sé hez?

NEM: X
IGEN: –
Ha igen, a szer zõ dés al vál lal ko zók, illetve har ma dik sze mé -

lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek vagy ará nyá -
nak (ré szé nek) a meg je lö lé se

Ér ték (áfa nél kül): –
Pénz nem: –
Arány (rész): …%
Nem is mert: –

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me
(adott eset ben): – 

A szer zõ dés szá ma: 6
Szer ve zet/Sze mély: KÖMI–OVIBER Kon zor ci um
Cím zett: KÖMI Kft.
Cím: Bé csi út 126–128.
Pos tai irá nyí tó szám: 1034
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: –
Te le fax: 463-0055
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül)

Az el len szol gál ta tás össze ge: 770 000 Ft
A leg ala cso nyabb: 770 000 Ft /
a leg ma ga sabb: 2 000 000 Ft
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat
Pénz nem: HUF
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V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás
(adott eset ben): –

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés tel je sí té sé hez?

NEM: X
IGEN: –
Ha igen, a szer zõ dés al vál lal ko zók, illetve har ma dik sze mé -

lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek vagy ará nyá -
nak (ré szé nek) a meg je lö lé se

Ér ték (áfa nél kül): –
Pénz nem: –
Arány (rész): …%
Nem is mert: –

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me
(adott eset ben): – 

A szer zõ dés szá ma: 7
Szer ve zet/Sze mély: KÖ MI–OVI BER Kon zor ci um
Cím zett: KÖ MI Kft.
Cím: Bé csi út 126–128.
Pos tai irá nyí tó szám: 1034
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: –
Te le fax: 463-0055
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül)

Az el len szol gál ta tás össze ge: 829 000 Ft
A leg ala cso nyabb: 829 000 Ft /
a leg ma ga sabb: 2 000 000 Ft
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat
Pénz nem: HUF

V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás
(adott eset ben): –

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés tel je sí té sé hez?

NEM: X
IGEN: –
Ha igen, a szer zõ dés al vál lal ko zók, illetve har ma dik sze mé -

lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek vagy ará nyá -
nak (ré szé nek) a meg je lö lé se

Ér ték (áfa nél kül): –
Pénz nem: –
Arány (rész): …%
Nem is mert: –

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me
(adott eset ben): – 

A szer zõ dés szá ma: 8
Szer ve zet/Sze mély: Met ró ber Kft.
Cím zett: Met ró ber Kft.
Cím: Ke re pe si út 29/C

Pos tai irá nyí tó szám: 1087
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: –
Te le fax: 210-8882
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül)

Az el len szol gál ta tás össze ge: 1 224 000 Ft
A leg ala cso nyabb: 1 224 000 Ft /
a leg ma ga sabb: 2 000 000 Ft
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat
Pénz nem: HUF

V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás
(adott eset ben): –

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés tel je sí té sé hez?

NEM: X
IGEN: –
Ha igen, a szer zõ dés al vál lal ko zók, illetve har ma dik sze mé -

lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek vagy ará nyá -
nak (ré szé nek) a meg je lö lé se

Ér ték (áfa nél kül): –
Pénz nem: –
Arány (rész): …%
Nem is mert: –

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me
(adott eset ben): – 

A szer zõ dés szá ma: 9
Szer ve zet/Sze mély: KÖ MI–OVI BER Kon zor ci um
Cím zett: KÖ MI Kft.
Cím: Bé csi út 126–128.
Pos tai irá nyí tó szám: 1034
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: –
Te le fax: 463-0055
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül)

Az el len szol gál ta tás össze ge: 800 000 Ft
A leg ala cso nyabb: 800 000 Ft /
a leg ma ga sabb: 2 000 000 Ft
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat
Pénz nem: HUF

V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás
(adott eset ben): –

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés tel je sí té sé hez?

NEM: X
IGEN: –
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Ha igen, a szer zõ dés al vál lal ko zók, illetve har ma dik sze mé -
lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek vagy ará nyá -
nak (ré szé nek) a meg je lö lé se

Ér ték (áfa nél kül): –
Pénz nem: –
Arány (rész): …%
Nem is mert: –

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me
(adott eset ben): – 

A szer zõ dés szá ma: 10
Szer ve zet/Sze mély: KÖ MI–OVI BER Kon zor ci um
Cím zett: KÖ MI Kft.
Cím: Bé csi út 126–128.
Pos tai irá nyí tó szám: 1034
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: –
Te le fax: 463-0055
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül)

Az el len szol gál ta tás össze ge: 700 000 Ft
A leg ala cso nyabb: 700 000 Ft /
a leg ma ga sabb: 2 000 000 Ft
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat
Pénz nem: HUF

V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás
(adott eset ben): –

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés tel je sí té sé hez?

NEM: X
IGEN: –
Ha igen, a szer zõ dés al vál lal ko zók, illetve har ma dik sze mé -

lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek vagy ará nyá -
nak (ré szé nek) a meg je lö lé se

Ér ték (áfa nél kül): –
Pénz nem: –
Arány (rész): …%
Nem is mert: –

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me
(adott eset ben): – 

A szer zõ dés szá ma: 11
Szer ve zet/Sze mély: KÖ MI–OVI BER Kon zor ci um
Cím zett: KÖ MI Kft.
Cím: Bé csi út 126–128.
Pos tai irá nyí tó szám: 1034
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: –
Te le fax: 463-0055
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül)

Az el len szol gál ta tás össze ge: 890 000 Ft
A leg ala cso nyabb: 890 000 Ft /
a leg ma ga sabb: 1 860 000 Ft
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat
Pénz nem: HUF

V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás
(adott eset ben): –

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés tel je sí té sé hez?

NEM: X
IGEN: –
Ha igen, a szer zõ dés al vál lal ko zók, illetve har ma dik sze mé -

lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek vagy ará nyá -
nak (ré szé nek) a meg je lö lé se

Ér ték (áfa nél kül): –
Pénz nem: –
Arány (rész): …%
Nem is mert: –

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me
(adott eset ben): – 

A szer zõ dés szá ma: 12
Szer ve zet/Sze mély: FÕ BER Rt.
Cím zett: FÕ BER Rt.
Cím: Rum bach Se bes tyén u. 14.
Pos tai irá nyí tó szám: 1075
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: –
Te le fax: 341-5171
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül)

Az el len szol gál ta tás össze ge: 1 435 000 Ft
A leg ala cso nyabb: 1 435 000 Ft /
a leg ma ga sabb: 2 450 000 Ft
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat
Pénz nem: HUF

V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás
(adott eset ben): –

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés tel je sí té sé hez?

NEM: X
IGEN: –
Ha igen, a szer zõ dés al vál lal ko zók, illetve har ma dik sze mé -

lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek vagy ará nyá -
nak (ré szé nek) a meg je lö lé se

Ér ték (áfa nél kül): –
Pénz nem: –
Arány (rész): …%
Nem is mert: –
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V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me
(adott eset ben): – 

A szer zõ dés szá ma: 13
Szer ve zet/Sze mély: FÕ BER Rt.
Cím zett: FÕ BER Rt.
Cím: Rum bach Se bes tyén u. 14.
Pos tai irá nyí tó szám: 1075
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: –
Te le fax: 341-5171
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül)

Az el len szol gál ta tás össze ge: 1 435 000 Ft
A leg ala cso nyabb: 1 435 000 Ft /
a leg ma ga sabb: 2 100 000 Ft
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat
Pénz nem: HUF

V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás
(adott eset ben): –

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés tel je sí té sé hez?

NEM: X
IGEN: –
Ha igen, a szer zõ dés al vál lal ko zók, illetve har ma dik sze mé -

lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek vagy ará nyá -
nak (ré szé nek) a meg je lö lé se

Ér ték (áfa nél kül): –
Pénz nem: –
Arány (rész): …%
Nem is mert: –

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me
(adott eset ben): – 

A szer zõ dés szá ma: 14
Szer ve zet/Sze mély: FÕ BER Rt.
Cím zett: FÕ BER Rt.
Cím: Rum bach Se bes tyén u. 14.
Pos tai irá nyí tó szám: 1075
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: –
Te le fax: 341-5171
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül)

Az el len szol gál ta tás össze ge: 1 435 000 Ft
A leg ala cso nyabb: 1 435 000 Ft /
a leg ma ga sabb: 1 980 000 Ft
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat
Pénz nem: HUF

V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás
(adott eset ben): –

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés tel je sí té sé hez?

NEM: X
IGEN: –
Ha igen, a szer zõ dés al vál lal ko zók, illetve har ma dik sze mé -

lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek vagy ará nyá -
nak (ré szé nek) a meg je lö lé se

Ér ték (áfa nél kül): –
Pénz nem: –
Arány (rész): …%
Nem is mert: –

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me
(adott eset ben): – 

A szer zõ dés szá ma: 15
Szer ve zet/Sze mély: Met ró ber Kft.
Cím zett: Met ró ber Kft.
Cím: Ke re pe si út 29/C
Pos tai irá nyí tó szám: 1087
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: –
Te le fax:  210-8882
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül)

Az el len szol gál ta tás össze ge: 969 000 Ft
A leg ala cso nyabb: 969 000 Ft /
a leg ma ga sabb: 1 920 000 Ft
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat
Pénz nem: HUF

V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás
(adott eset ben): –

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés tel je sí té sé hez?

NEM: X
IGEN: –
Ha igen, a szer zõ dés al vál lal ko zók, illetve har ma dik sze mé -

lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek vagy ará nyá -
nak (ré szé nek) a meg je lö lé se

Ér ték (áfa nél kül): –
Pénz nem: –
Arány (rész): …%
Nem is mert: –

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me
(adott eset ben): – 

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X
IGEN: –
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VI.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL AZ AK TÁ HOZ REN -
DELT HI VAT KO ZÁ SI SZÁM: –

VI.3) AZ ERED MÉNY HIR DE TÉS DÁ TU MA (adott eset -
ben)
2006/03/09 (év/hó/nap)

VI.4) A BENYÚJTOTT AJÁNLATOK SZÁMA: 60

VI.5) A SZER ZÕ DÉST MEG HIR DET TÉK-E AZ EU RÓ -
PAI UNIÓ HI VA TA LOS LAP JÁ BAN?
Igen: –
Nem: X
Ha igen, ad ja meg a hir det mény re vo nat ko zó hi vat ko zást
A hir det mény szá ma a Hi va ta los Lap tar ta lom jegy zé ké ben
2005/S 242-238968 (év/hó/nap:), 2005/12/16

VI.6) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: X
IGEN: – 
Ha igen, kér jük fel tün tet ni a pro jekt/prog ram ne vét és bár -

mely egyéb hasz nál ha tó hi vat ko zá si ada tot: –

VI.7) EGYÉB INFORMÁCIÓK

1) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja: 2006. már ci us 20.
2) Ha az el já rás ered mény te len, illetve szer zõ dés kö tés re

nem ke rül sor, en nek in do ka: – 
3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény

96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se: 
– FÕ BER Rt.: kis-, kö zép vál lal ko zás,
– Met ró ber Kft.: kis-, kö zép vál lal ko zás,
– KÖ MI Kft.: kis vál lal ko zás
– OVI BER Kft.: kis vál lal ko zás.
4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot te võ

ne ve, cí me és az el len szol gál ta tás össze ge (adott eset ben): –
5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján lat té tel

le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján lat szá ma: 
– Met ró ber Kft., 1087 Bu da pest, Ke re pe si út 29/C, Ma gyar -

or szág, 15 rész aján lat,
– FÕ BER Rt. 1075 Bu da pest, Rum bach Se bes tyén u. 14.,

Ma gyar or szág, 15 rész aján lat,
– KÖ MI–OVI BER Kon zor ci um, 1034 Bu da pest, Bé csi út

126–128., Ma gyar or szág, 15 rész aján lat.
6) Az ered mény hir de tés idõ pont ja: 2006. már ci us 9.,

15.30 óra.

VI.8) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/03/29 (év/hó/nap)

Budapest Fõváros Önkormányzata
tájékoztatója az eljárás eredményérõl

(8010/2006)

Épí té si be ru há zás: –
Épí té si kon cesszió: –
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: X

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ
I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍ ME
Szer ve zet: Bu da pest Fõ vá ros Ön kor mány za ta

Cím zett: Bu da pest Fõ vá ros Ön kor mány za ta 
Fõ pol gár mes te ri Hi va ta lá nak Köz le ke dé si Ügy osz tá lya
Cím: Vá ros ház u. 9–11. II. eme let 267. szo ba
Pos tai irá nyí tó szám: 1052
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 327-1131
Te le fax: 327-1881
E-ma il: hu szargy@bu da pest.hu
In ter net cím (URL): –

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) A SZER ZÕ DÉS TÍ PU SA
Épí té si be ru há zás: –
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: X
Épí té si kon cesszió: –
Szol gál ta tá si ka te gó ria: –

II.2) EZ EGY KE RET MEG ÁL LA PO DÁS?
NEM: X
IGEN: –

II.3) NÓ MENK LA TÚ RA

II.3.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
74.27.61.00-5 Mû sza ki ellen õr zõ szol gál ta tás
To váb bi tár gyak: 
74.23.22.10-9 Mély- és ma gas épí té si ki vi te le zés sel kap cso -

la tos mennyi ség fel mé ré si szol gál ta tá sok
74.23.30.00-1 Kü lön fé le mér nö ki szol gál ta tá sok
74.23.36.00-7 Mér nö ki tá mo ga tá si szol gál ta tá sok

II.4) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL A SZER ZÕ DÉS HEZ
REN DELT EL NE VE ZÉS: 
Bu da pest tö meg köz le ke dé si út bur ko la ta i nak bur ko lat fel újí -

tá sa le bo nyo lí tói mun kái

II.5) MEG HA TÁ RO ZÁS (TÁRGY ÉS MENNYI SÉG)
Meg bí zá si szer zõ dés, mely tár gya a „Bu da pest fõ út vo na la i -

nak bur ko lat fel újí tá sa” tár gyú [K. É. – 97/2005 szám (VI -
II. 24.)] köz be szer zé si el já rás sal azo nos, egyes rész fel ada tok -
ban a meg bí zó ol da lán tör té nõ tel jes kö rû le bo nyo lí tás és mû -
sza ki el len õri fel ada tok el lá tá sa. 

A szer zõ dé ses fel adat az aláb bi fõ ré szek bõl ál l:
– a ki vi te le zõk ál tal el ké szí tett ter vek fe lül vizs gá la ta, szük -

sé ges egyez te té sek el vég zé se,
– a Ma gyar Ál lam kincs tár tól már el nyert pá lyá za ti pén zek

el szá mo lá sá hoz szük sé ges do ku men tu mok fe lül vizs gá la -
ta, szük sé ges pénz ügyi el len õr zé se,

– a ki vi te le zés 2006 ta va szán (már ci us–má jus) tör té nõ meg -
in dí tá sa, a ki vi te le zés so rán fo lya ma tos mû sza ki ellen õr -
zés,

– a köz be szer zé si el já rá sok hoz kap cso ló dó 15/2004. IM
ren de let sze rin ti hir det mé nyek el ké szí té se.

24 db út fel újí tás hoz nyúj tan dó le bo nyo lí tói és mû sza ki el len -
õri fel ada tok 14 rész fel adat ban.

1. rész fel adat: 4 db út fel újí tás össze sen: 4820 fm és
28 480 m2

2. rész fel adat: 5 db ut ca össze sen: 2620 fm és 27 600 m2
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3 rész fel adat: a 6 ut ca össze sen: 5760 fm és 46 950 m2

4. rész fel adat: a 9 ut ca fel újí tá sa össze sen: 3590 fm és
25 000 m2.

II.6) TEL JES BE CSÜLT ÉR TÉK (áfa nél kül)
12 000 000 Ft

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA

IV.1.1) A köz be szer zé si tör vény IV. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén

Nyílt: X
Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –

IV.1.2) A köz be szer zé si tör vény V. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló/hir det ménnyel meg hir de -

tett tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
A hir det mény faj tá ja
Aján la ti/Rész vé te li fel hí vás: –
Idõ sza kos elõ ze tes tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

IV.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett
el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa (adott eset ben): – 

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: X

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

V.1) AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE ÉS A SZER ZÕ DÉS ÉR -
TÉ KE

V.1.1) A nyer tes aján lat te võ ne ve és cí me

A szer zõ dés szá ma: 1
Szer ve zet/Sze mély: Fõ vá ro si Köz te rü let-fenn tar tó Rt.
Cím zett: Fõ vá ro si Köz te rü let-fenn tar tó Rt.
Cím: Al föl di u. 7.
Pos tai irá nyí tó szám: 1081
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: –
Te le fax: 464-5964
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül)

Az el len szol gál ta tás össze ge: 2 286 000 Ft
A leg ala cso nyabb: 2 286 000 Ft /
a leg ma ga sabb: 6 000 000 Ft
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat
Pénz nem: HUF

V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás
(adott eset ben): –

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés tel je sí té sé hez?

NEM: X
IGEN: –
Ha igen, a szer zõ dés al vál lal ko zók, illetve har ma dik sze mé -

lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek vagy ará nyá -
nak (ré szé nek) a meg je lö lé se

Ér ték (áfa nél kül): –
Pénz nem: –
Arány (rész): …%
Nem is mert: –

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me
(adott eset ben): – 

A szer zõ dés szá ma: 2
Szer ve zet/Sze mély: Met ró ber Kft.
Cím zett: Met ró ber Kft.
Cím: Ke re pe si út 29/C
Pos tai irá nyí tó szám: 1087
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: –
Te le fax: 210-8882
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül)

Az el len szol gál ta tás össze ge: 2 550 000 Ft
A leg ala cso nyabb: 2 550 000 Ft /
a leg ma ga sabb: 7 287 500 Ft
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat
Pénz nem: HUF

V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás
(adott eset ben): –

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés tel je sí té sé hez?

NEM: X
IGEN: –
Ha igen, a szer zõ dés al vál lal ko zók, illetve har ma dik sze mé -

lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek vagy ará nyá -
nak (ré szé nek) a meg je lö lé se

Ér ték (áfa nél kül): –
Pénz nem: –
Arány (rész): …%
Nem is mert: –

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me
(adott eset ben): – 

A szer zõ dés szá ma: 3
Szer ve zet/Sze mély: Met ró ber Kft.
Cím zett: Met ró ber Kft.
Cím: Ke re pe si út 29/C
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Pos tai irá nyí tó szám: 1087
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: –
Te le fax: 210-8882
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül)

Az el len szol gál ta tás össze ge: 2 499 000 Ft
A leg ala cso nyabb: 2 499 000 Ft /
a leg ma ga sabb: 8 745 000 Ft
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat
Pénz nem: HUF

V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás
(adott eset ben): –

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés tel je sí té sé hez?

NEM: X
IGEN: –
Ha igen, a szer zõ dés al vál lal ko zók, illetve har ma dik sze mé -

lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek vagy ará nyá -
nak (ré szé nek) a meg je lö lé se

Ér ték (áfa nél kül): –
Pénz nem: –
Arány (rész): …%
Nem is mert: –

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me
(adott eset ben): – 

A szer zõ dés szá ma: 4
Szer ve zet/Sze mély: Re form út Rt.
Cím zett: Re form út Rt.
Cím: IV. u. 32.
Pos tai irá nyí tó szám: 1172
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: –
Te le fax: 413-0881
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül)

Az el len szol gál ta tás össze ge: 2 400 000 Ft
A leg ala cso nyabb: 2 400 000 Ft /
a leg ma ga sabb: 13 616 666 Ft
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat
Pénz nem: HUF

V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás
(adott eset ben): –

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés tel je sí té sé hez?

NEM: X
IGEN: –

Ha igen, a szer zõ dés al vál lal ko zók, illetve har ma dik sze mé -
lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek vagy ará nyá -
nak (ré szé nek) a meg je lö lé se

Ér ték (áfa nél kül): –

Pénz nem: –

Arány (rész): …%

Nem is mert: –

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me
(adott eset ben): – 

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?

NEM: X

IGEN: –

VI.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL AZ AK TÁ HOZ REN -
DELT HI VAT KO ZÁ SI SZÁM: –

VI.3) AZ ERED MÉNY HIR DE TÉS DÁ TU MA (adott eset -
ben)
2006/03/09 (év/hó/nap)

VI.4) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 26

VI.5) A SZER ZÕ DÉST MEG HIR DET TÉK-E AZ EU RÓ -
PAI UNIÓ HI VA TA LOS LAP JÁ BAN?
Nem: –
Igen: X
Ha igen, ad ja meg a hir det mény re vo nat ko zó hi vat ko zást
A hir det mény szá ma a Hi va ta los La p tar ta lom jegy zé ké ben
2005/S 242-238977 (év/hó/nap:), 2005/12/16

VI.6) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?

NEM: X

IGEN: – 

VI.7) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

1) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja: 2006. már ci us 17.

2) Ha az el já rás ered mény te len, illetve szer zõ dés kö tés re
nem ke rül sor, en nek in do ka: – 

3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény
96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se: 

– Re form út Kft.: kis vál lal ko zás,
– Met ró ber Kft.: kis-, kö zép vál lal ko zás,
– FKF Rt.: kö zép vál lal ko zás.
4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot te võ

ne ve, cí me és az el len szol gál ta tás össze ge (adott eset ben): –

5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján lat té tel
le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján lat szá ma: 

– Met ró ber Kft., Ma gyar or szág, 1087 Bu da pest, Ke re pe si
út 29/C, 4 rész aján lat,

– Fõ vá ro si Köz te rü let-fenn tar tó Rt., Ma gyar or szág, 1081
Bu da pest, Al föl di u. 7., 4 rész aján lat,

– ÁMI Kft., Ma gyar or szág, 1117 Bu da pest, Dom bó vá ri út
17–19., 4 rész aján lat,

– KÖMI–OVIBER Kon zor ci um, Ma gyar or szág, 1034 Bu -
da pest, Bé csi út 126–128., 4 rész aján lat.

– Re form út Kft., Ma gyar or szág, 1172 Bu da pest, IV. u. 32.,
2 rész aján lat,
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– Ép-To tál Kft., Ma gyar or szág, 1213 Bu da pest, Dam ja nich
u. 87., 4 rész aján lat,

– Ca nor In ter na ti o nal Kft., Ma gyar or szág, 1125 Bu da pest,
Nóg rá di u. 8., 4 rész aján lat.

6) Az ered mény hir de tés idõ pont ja: 2006. már ci us 9.,
15.30 óra.

VI.8) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/03/13 (év/hó/nap)

Budapest Fõváros Önkormányzata
tájékoztatója az eljárás eredményérõl

(8202/2006)

Épí té si be ru há zás: –
Épí té si kon cesszió: –
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: X

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍ ME
Szer ve zet: Bu da pest Fõ vá ros Ön kor mány za ta
Cím zett: Bu da pest Fõ vá ros Ön kor mány za ta 
Fõ pol gár mes te ri Hi va ta lá nak Köz le ke dé si Ügy osz tá lya
Cím: Vá ros ház u. 9–11. II. eme let 267. szo ba
Pos tai irá nyí tó szám: 1052
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 327-1131
Te le fax: 327-1881
E-ma il: hu szargy@bu da pest.hu
In ter net cím (URL): –

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) A SZER ZÕ DÉS TÍ PU SA
Épí té si be ru há zás: –
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: X
Épí té si kon cesszió: –
Szol gál ta tá si ka te gó ria: –

II.2) EZ EGY KE RET MEG ÁL LA PO DÁS?
NEM: X
IGEN: –

II.3) NÓ MENK LA TÚ RA

II.3.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
74.27.61.00-5 Mû sza ki ellen õr zõ szol gál ta tás
To váb bi tár gyak: 
74.23.22.10-9
74.23.30.00-1
74.23.36.00-7

II.4) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL A SZER ZÕ DÉS HEZ
REN DELT EL NE VE ZÉS: –

II.5) MEG HA TÁ RO ZÁS (TÁRGY ÉS MENNYI SÉG)
Meg bí zá si szer zõ dés, mely tár gya a Bu da pest 2006. évi út -

fel újí tá si mun kái kö zül a tel jes pá lya szer ke zet tel tör té nõ fel újí -
tá sok nál a tel jes kö rû le bo nyo lí tás és mû sza ki el len õri fel ada tok 
el lá tá sa.

A szer zõ dé ses fel adat az aláb bi fõ ré szek bõl ál l:
– a ki vi te le zõi köz be szer zé si el já rás ban va ló köz re mû kö -

dés, az aján la tok ér té ke lé se, a 15/2004. IM ren de let sze -
rin ti hir det mé nyek el ké szí té se,

– a ki vi te li ter vek fe lül vizs gá la ta, szük sé ges egyez te té sek
el vég zé se, jó vá ha gyá sok, en ge dé lyek be szer zé se,

– a re gi o ná lis fej lesz té si ta nács nál a 2006. évi út fel újí tá sok
tá mo ga tá sá hoz szük sé ges pá lyá za ti anyag össze ál lí tá sa,
majd az el szá mo lá sá hoz szük sé ges do ku men tu mok fe lül -
vizs gá la ta, szük sé ges pénz ügyi el len õr zé se,

– a ki vi te le zés elõ ké szí té se, a köz mû épí té sek ko or di ná lá sa,
a ki vi te le zés so rán fo lya ma tos mû sza ki ellen õr zés,

– 6 rész fel adat ban 20 db út fel újí tás hoz (96 850 m2) nyúj tan -
dó le bo nyo lí tói és mû sza ki el len õri fel ada tok.

II.6) TEL JES BE CSÜLT ÉR TÉK (áfa nél kül)
20 532 000 Ft

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA

IV.1.1) A köz be szer zé si tör vény IV. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén

Nyílt: X

IV.1.2) A köz be szer zé si tör vény V. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló/hir det ménnyel meg hir de -

tett tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
A hir det mény faj tá ja
Aján la ti/Rész vé te li fel hí vás: –
Idõ sza kos elõ ze tes tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

IV.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett
el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa (adott eset ben): – 

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: X

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

V.1) AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE ÉS A SZER ZÕ DÉS ÉR -
TÉ KE

V.1.1) A nyer tes aján lat te võ ne ve és cí me

A szer zõ dés szá ma: 1
Szer ve zet/Sze mély: Uti ber Kft.
Cím zett: Uti ber Kft.
Cím: Csó ka u. 7–13.
Pos tai irá nyí tó szám: 1115
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: –
Te le fax: –
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –
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V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül)

Az el len szol gál ta tás össze ge: 2 262 000 Ft
A leg ala cso nyabb: 2 262 000 Ft /
a leg ma ga sabb: 3 714 000 Ft
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat
Pénz nem: HUF

V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás
(adott eset ben): –

V.2) ALVÁLLALKOZÁSOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés tel je sí té sé hez?

NEM: X
IGEN: –

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me
(adott eset ben): – 

A szer zõ dés szá ma: 2
Szer ve zet/Sze mély: Uti ber Kft.
Cím zett: Uti ber Kft.
Cím: Csó ka u. 7–13.
Pos tai irá nyí tó szám: 1115
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: –
Te le fax: –
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül)

Az el len szol gál ta tás össze ge: 2 262 000 Ft
A leg ala cso nyabb: 2 262 000 Ft /
a leg ma ga sabb: 2 778 000 Ft
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat
Pénz nem: HUF

V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás
(adott eset ben): –

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés tel je sí té sé hez?

NEM: X
IGEN: –

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me
(adott eset ben): – 

A szer zõ dés szá ma: 3

Szer ve zet/Sze mély: Fõ vá ro si Köz te rü let-fenn tar tó Rt.

Cím zett: Fõ vá ro si Köz te rü let-fenn tar tó Rt.

Cím: Al föl di u. 7.

Pos tai irá nyí tó szám: 1081

Vá ros/Köz ség: Bu da pest

Or szág: Ma gyar or szág

Te le fon: –

Te le fax: 464-5965

E-ma il: –

In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül)

Az el len szol gál ta tás össze ge: 3 030 833
A leg ala cso nyabb: 3 030 833 /
a leg ma ga sabb: 3 958 500
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat
Pénz nem: HUF

V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás
(adott eset ben): –

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés tel je sí té sé hez?

NEM: X
IGEN: –

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me
(adott eset ben): – 

A szer zõ dés szá ma: 4
Szer ve zet/Sze mély: KÖ MI–OVI BER Kon zor ci um
Cím zett: KÖ MI Kft.
Cím: Bé csi út 126–128.
Pos tai irá nyí tó szám: 1033
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: –
Te le fax: –
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül)

Az el len szol gál ta tás össze ge: 1 960 000
A leg ala cso nyabb: 1 960 000/
a leg ma ga sabb: 3 714 000
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat
Pénz nem: HUF

V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás
(adott eset ben): –

V.2) ALVÁLLALKOZÁSOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés tel je sí té sé hez?

NEM: X
IGEN: –

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me
(adott eset ben): – 

A szer zõ dés szá ma: 5
Szer ve zet/Sze mély: Met ró ber Kft.
Cím zett: Met ró ber Kft.
Cím: Ke re pe si út 29/C
Pos tai irá nyí tó szám: 1087
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: –
Te le fax: 210-8882
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –
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V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül)

Az el len szol gál ta tás össze ge: 3 714 000
A leg ala cso nyabb: 3 714 000 /
a leg ma ga sabb: 5 990 000
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat
Pénz nem: HUF

V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás
(adott eset ben): –

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés tel je sí té sé hez?

NEM: X
IGEN: –

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me
(adott eset ben): – 

A szer zõ dés szá ma: 6
Szer ve zet/Sze mély: KÖ MI–OVI BER
Cím zett: KÖ MI Kft.
Cím: Bé csi út 126–128.
Pos tai irá nyí tó szám: 1033
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: –
Te le fax: –
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül)

Az el len szol gál ta tás össze ge: 375 000
A leg ala cso nyabb: 375 000 /
a leg ma ga sabb: 2 412 000
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat
Pénz nem: HUF

V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás
(adott eset ben): –

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés tel je sí té sé hez?

NEM: X
IGEN: –

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me
(adott eset ben): – 

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X
IGEN: –

VI.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL AZ AK TÁ HOZ REN -
DELT HI VAT KO ZÁ SI SZÁM: –

VI.3) AZ ERED MÉNY HIR DE TÉS DÁ TU MA (adott eset -
ben)
2006/03/27 (év/hó/nap)

VI.4) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 32

VI.5) A SZER ZÕ DÉST MEG HIR DET TÉK-E AZ EU RÓ -
PAI UNIÓ HI VA TA LOS LAP JÁ BAN?
Nem: –
Igen: X
Ha igen, ad ja meg a hir det mény re vo nat ko zó hi vat ko zást
A hir det mény szá ma a Hi va ta los La p tar ta lom jegy zé ké ben
2005/S 245-241652 (év/hó/nap:), 2005/12/21

VI.6) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: X
IGEN: – 

VI.7) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

1) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja: 2006. áp ri lis 7.
2) Ha az el já rás ered mény te len, illetve szer zõ dés kö tés re

nem ke rül sor, en nek in do ka: – 
3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény

96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se: –
4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot te võ

ne ve, cí me és az el len szol gál ta tás össze ge (adott eset ben): aján -
lat ké rõ nem je lölt meg má so dik leg ked ve zõbb aján la tot te võt.

5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján lat té tel
le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján lat szá ma: 

– Met ró ber Kft., 1087 Bu da pest, Ke re pe si út 29/C, Ma gyar -
or szág, 6 rész aján lat,

– Uti ber Kft., 1115 Bu da pest, Csó ka u. 7–13., Ma gyar or -
szág, 5 rész aján lat,

– KÖ MI–OVI BER Kon zor ci um, 1034 Bu da pest, Bé csi út
126–128., Ma gyar or szág, 6 rész aján lat.

– Fõ vá ro si Köz te rü let-fenn tar tó Rt., 1081 Bu da pest, Al föl -
di u. 7., Ma gyar or szág, 6 rész aján lat,

– Ép-To tál Kft.,, 1213 Bu da pest, Dam ja nich u. 87.,  Ma -
gyar or szág3 rész aján lat,

– Ca nor In ter na ti o nal Kft., 1125 Bu da pest, Nóg rá di u. 8.,
Ma gyar or szág, 6 rész aján lat.

6) Egy sze rû sí tett el já rást meg in dí tó hir det mény köz zé té te -
lé nek nap ja és hi vat ko zás a hir det mény re (adott eset ben): –

7) Az aján lat ké rõ tár gya lás nél kü li vagy tár gya lá sos egy sze -
rû sí tett el já rást al kal ma zott? (adott eset ben): – 

8) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett el -
já rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá sá nak
nap ja: –

9) Az ered mény hir de tés idõ pont ja: 2006. már ci us 27.

VI.8) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/03/30 (év/hó/nap)

Budapest-Zugló Önkormányzata
tájékoztatója az eljárás eredményérõl

(8080/2006)

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PONT(OK)
Hi va ta los név: Bu da pest-Zug ló Ön kor mány za ta
Pos tai cím: Pé ter vá rad u. 2.
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1145
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Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: dr. Nagy Tün de
Te le fon: 467-2331
Fax: 467-2309
E-ma il: nagy.tun de@zug lo.hu
In ter net cím(ek) (adott eset ben)
Az aján lat ké rõ ál ta lá nos cí me (URL): www.zug lo.hu
A fel hasz ná lói ol dal cí me (URL): –

I.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ TÍ PU SA
Köz pon ti szin tû: –
Köz jo gi szer ve zet: –
Re gi o ná lis/he lyi szin tû: X
Egyéb: –

I.3) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ MÁS AJÁN LAT KÉ RÕK NE -
VÉ BEN FOLY TAT JA-E LE A KÖZ BE SZER ZÉ SI EL JÁ -
RÁST?
Igen: –
Nem: X

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS
II.1.1) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés
Vál lal ko zá si szer zõ dés

II.1.2) A szer zõ dés tí pu sa, va la mint a tel je sí tés he lye
[Csak azt a ka te gó ri át vá lassza – épí té si be ru há zás, áru be -

szer zés vagy szol gál ta tás –, ame lyik a leg in kább meg fe lel a
szer zõ dés vagy köz be szer zés(ek) tár gyá nak]

a) Épí té si be ru há zás: –
Ki vi te le zés: –
Ter ve zés és ki vi te le zés: –
Ki vi te le zés bár mi lyen esz köz zel, mó don, az aján lat ké rõ ál tal 

meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ en: –
Épí té si kon cesszió: –
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –
b) Áru be szer zés: –
Adás vé tel: –
Lí zing: –
Bér let: –
Rész let vé tel: –
Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: –
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –
c) Szol gál ta tás: X
Szol gál ta tá si ka te gó ria szá ma 6 
(Az 1–27. szol gál ta tá si ka te gó ri á kat lásd a Kbt. 3. és 4. mel -

lék le té ben)
A tel je sí tés he lye:
Bu da pest-Zug ló Pol gár mes te ri Hi va tal
1145 Pé ter vá rad u. 2.
NUTS-kód: HU101

II.1.3) A hir det mény a kö vet ke zõk va la me lyi ké vel kap cso -
la tos (adott eset ben)

Ke ret meg ál la po dás meg kö té se: –
Ke ret meg ál la po dá son ala pu ló szer zõ dés meg kö té se: –
Di na mi kus be szer zé si rend sze ren (DBR) ala pu ló szer zõ dé -

sek: –

II.1.4) A szer zõ dés vagy a köz be szer zés(ek) tár gya, mennyi -
sé ge

„Bu da pest-Zug ló Ön kor mány za tá nak és az ön kor mány zat tu -
laj do ná ban ál ló, a do ku men tá ci ó ban meg je lölt in téz mé nyek
(pol gár mes te ri hi va tal és in téz mé nyei, egész ség ügyi szol gá lat és
a hoz zá tar to zó in téz mé nyek, gaz da sá gi mû sza ki el lá tó szol gá lat, 
ön ál ló an gaz dál ko dó is ko lák, ön kor mány za ti la ká sok és he lyi sé -
gek) alap-va gyon biz to sí tá sa (be le ért ve az üveg biz to sí tást is), be -
tö ré ses lo pás és rab lás biz to sí tá sa, illetve fe le lõs ség biz to sí tá sa”

II.1.5) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy:
66.33.70.00-1
To váb bi tárgy(ak):
66.33.62.00-6
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.2) A SZERZÕDÉS(EK) ÉRTÉKE
II.2.1) A szer zõ dés(ek) ér té ke
(Csak a vég le ges össz ér té ket kér jük meg ad ni, az összes szer -

zõ dést, részt és op ci ót be le ért ve; az egyes szer zõ dé sek re vo nat -
ko zó in for má ci ók kal kap cso lat ban az V. Az el já rás ered mé nye
meg ne ve zé sû sza kaszt kér jük ki töl te ni)

Ér ték 28 042 204
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –

III.2.2) Épí té si kon cesszió ese tén az el len szol gál ta tás le írá sa

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA

IV.1.1) Az el já rás faj tá ja

IV.1.1.1) A köz be szer zé si tör vény VI. fe je ze te sze rin ti el já -
rás ese tén:

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Ver seny pár be széd: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: X
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –

IV.1.1.2) A köz be szer zé si tör vény VII. fe je ze te sze rin ti el -
já rás ese tén

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló/hir det ménnyel meg hir de -

tett tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –

IV.1.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos el já rás, a hir det -
mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos, a hir det mény nél kü li
egy sze rû sí tett el já rás, illetve a gyor sí tott el já rás al kal ma zá sá -
nak in dok lá sa (adott eset ben):

A szol gál ta tás ter mé sze te miatt a szer zõ dé ses fel té te lek meg -
ha tá ro zá sa nem le het sé ges olyan pon tos ság gal, amely le he tõ vé
ten né a nyílt vagy a meg hí vá sos el já rás ban a leg ked ve zõbb
aján lat ki vá lasz tá sát, te kin tet tel ar ra, hogy a be szer zés tár gya
a 3. mel lék let 6. cso port já ba tar to zó pénz ügyi-biz to sí tá si szol -
gál ta tá sok kö ré be tar to zik.
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IV.1.1.4) A hir det mény faj tá ja
Aján la ti/rész vé te li fel hí vás: X
Idõ sza kos elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK

IV.2.1) Bí rá la ti szem pon tok (csak a meg fe le lõt je löl je meg)
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: X
vagy
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat: –

IV.2.2) Sor ke rült-e elekt ro ni kus ár lej tés re?
Igen: –
Nem: X

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám (adott eset ben)

1/1886/2005

IV.3.2) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó an ko ráb ban sor ke -
rült-e köz zé té tel re?

Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén (vá lassza a meg fe le lõ ro va tot):
Elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
vagy
Fel hasz ná lói ol da lon köz zé tett hir det mény: –
A hir det mény szá ma a H. L.-be n: 

/S– /  
/ /  (év/hó/nap)

Aján la ti/rész vé te li fel hí vás: –
vagy
Egy sze rû sí tett aján la ti fel hí vás (DBR): –
A hir det mény szá ma a H. L.-be n: –
Egyéb ko ráb bi köz zé té tel: –
A hir det mény szá ma a H. L.-be n: –

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

A szer zõ dés szá ma: 1/1886/2005
Meg ne ve zé se: Bu da pest-Zug ló Ön kor mány za tá nak és az ön -
kor mány zat tu laj do ná ban ál ló, a do ku men tá ci ó ban meg je lölt 
in téz mé nyek (pol gár mes te ri hi va tal és in téz mé nyei, egész -
ség ügyi szol gá lat és a hoz zá tar to zó in téz mé nyek, gaz da sá gi
mû sza ki el lá tó szol gá lat, ön ál ló an gaz dál ko dó is ko lák, ön -
kor mány za ti la ká sok és he lyi sé gek) alap-va gyon biz to sí tá sa
(be le ért ve az üveg biz to sí tást is), be tö ré ses lo pás és rab lás biz -
to sí tá sa, illetve fe le lõs ség biz to sí tá sa

V.1) A SZER ZÕ DÉS KÖ TÉS TER VE ZETT IDÕ PONT JA:
2006/03/31  (év/hó/nap)

V.2) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 2

V.3) A NYER TES AJÁN LAT TE VÕ NE VE ÉS CÍ ME
Hi va ta los név: Gro u pa ma Biz to sí tó Rt.
Pos tai cím: Dom bó vá ri út 10–11.
Vá ros/Köz ség: 1117
Pos tai irá nyí tó szám: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: –
Fax: –
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.4) A SZER ZÕ DÉS ÉR TÉ KÉ RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CIÓ (csak szá mok kal)
Az el len szol gál ta tás ere de ti leg be csült ér té ke (adott eset ben)
Ér ték 40 000 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –
Az el len szol gál ta tás szer zõ dés be li össze ge
Ér ték 28 042 240
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –
A leg ala cso nyabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat
28 042 240 /
a leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat
29 750 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –
Éves vagy ha vi ér ték ese tén kér jük meg ad ni:
az évek szá mát:  vagy a hó na pok szá mát: 

V.5) VA LÓ SZÍ NÛ SÍT HE TÕ-E AL VÁL LAL KO ZÓK, IL -
LETVE HAR MA DIK SZE MÉ LYEK IGÉNY BE VÉ TE LE
A SZER ZÕ DÉS TEL JE SÍ TÉ SÉ HEZ?
Igen: – 
Nem: X
Igen vá lasz ese tén je löl je meg a szer zõ dés al vál lal ko zók,

illetve har ma dik sze mé lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se 
ér té két vagy ará nyát (ré szét) (csak szá mok kal): –

Ér ték áfa nél kül: –
Pénz nem: –
Arány (rész): …(%)
Nem is mert: –
A szer zõ dés al vál lal ko zók, illetve har ma dik sze mé lyek

igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek/ará nyá nak meg -
je lö lé se (ha is mert)

V.6) A SZER ZÕ DÉST OLYAN AJÁN LAT TE VÕ VEL KÖ -
TÖT TÉK-E MEG, AKI TÖBB VÁL TO ZA TÚ AJÁN LA -
TOT TET T?
Igen: –
Nem: X

V.7) VOLT-E ÉR VÉNY TE LEN AJÁN LAT AZON AZ
ALA PON, HOGY AZ EL LEN SZOL GÁL TA TÁS KIRÍ -
VÓAN ALA CSONY VOLT?
Igen: –
Nem: X

VI. SZA KASZ: KI EGÉ SZÍ TÕ IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL ÉS/VAGY PROG RAM MAL KAP -
CSO LA TOS-E?
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén kér jük fel tün tet ni a pro jekt(ek) és/vagy

prog ram(ok) ne vét és bár mely egyéb hi vat ko zá si ada tot: –
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VI.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK (adott eset ben)

VI.2.1) Az ered mény hir de tés idõ pont ja 2006. már ci us 22.
12.00 óra.

VI.2.2) Ha az el já rás ered mény te len, illetve szer zõ dés kö tés -
re nem ke rül sor, en nek in do ka: –

VI.2.3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény
96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se

VI.2.4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot
te võ ne ve és cí me, va la mint az el len szol gál ta tás össze ge (adott
eset ben)

VI.2.5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján -
lat té tel le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján la tok szá ma

– Gro u pa ma Biz to sí tó Rt., 1117 Bu da pest, Dom bó vá -
ri út 10-11., Ma gyar or szág

– Al li anz Hun gá ria Biz to sí tó Rt., 1131 Bu da pest, Re it ter
Fe renc u. 132–138., Ma gyar or szág

VI.2.6) Az egy sze rû sí tett el já rást meg in dí tó hir det mény
köz zé té te lé nek nap ja és hi vat ko zás a hir det mény re (adott eset -
ben)

VI.2.7) Az aján lat ké rõ tár gya lás nél kü li vagy tár gya lá sos
egy sze rû sí tett el já rást al kal ma zott? (adott eset ben)

VI.2.8) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí -
tett el já rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá -
sá nak nap ja

VI.3) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/03/28 (év/hó/nap)

Budapesti Elektromos Mûvek Rt. 
tájékoztatója az eljárás eredményérõl

(8121/2006)

Áru be szer zés: X

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍ ME
Szer ve zet: Bu da pes ti Elekt ro mos Mû vek Rt. (EL MÛ Rt.)
Cím zett: EL MÛ Rt. Be szer zé si Igaz ga tó ság 
há ló za ti szol gál ta tá sok és nagy pro jek tek osz tá lya
Cím: Vá ci út 72–74.
Pos tai irá nyí tó szám: 1132
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 238-2350
Te le fax: 238-2208
E-ma il: be szer zes@el mu.hu
In ter net cím (URL): www.el mu.hu 

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) A SZER ZÕ DÉS TÍ PU SA
Áru be szer zés: X

II.2) EZ EGY KE RET MEG ÁL LA PO DÁS?
NEM: X

II.3) NÓ MENK LA TÚ RA

II.3.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV) 
Fõ szó jegy zék 
Fõ tárgy: 
31.17.00.00-8
To váb bi tár gyak: –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.4) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL A SZER ZÕ DÉS HEZ
REN DELT EL NE VE ZÉS
NAF/KÖF transz for má to rok be szer zé se

II.5) MEG HA TÁ RO ZÁS (TÁRGY ÉS MENNYI SÉG) 
7 + 3 da rab NAF/KÖF transz for má tor be szer zé se az aláb bi

bon tás ban:
4 da rab NAF/11 kV-os transz for má tor
5 da rab NAF/22 kV-os transz for má tor
1 da rab op ci ós jog fenn tart va 2008. de cem ber 31-ig.

II.6) TEL JES BE CSÜLT ÉR TÉK (áfa nél kül)
1 300 000 000 HUF

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA 

IV.1.1) A köz be szer zé si tör vény V. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén

Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: X
A hir det mény faj tá ja 
Idõ sza kos elõ ze tes tá jé koz ta tó: X

IV.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett 
el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa

IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: X

V. SZAKASZ: AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE

V.1) AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE ÉS A SZER ZÕ DÉS ÉR -
TÉ KE

V.1.1) A nyer tes aján lat te võ ne ve és cí me
NAF/11 kV-os transz for má tor rész aján la ti te rü le te

A szer zõ dés szá ma: 01
Szer ve zet/Sze mély: Starkst rom-Ge ra te bau GmbH
Cím zett: –
Cím: Ohm Stras se 10
Pos tai irá nyí tó szám: D-93055
Vá ros/Köz ség: Re gens burg
Or szág: Né met or szág
Te le fon: –
Te le fax: –
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók

Az el len szol gál ta tás össze ge 674 200 000 HUF
A leg ala cso nyabb 674 200 000 /
a leg ma ga sabb 677 500 000
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat. 
Pénz nem: HUF

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés tel je sí té sé hez?

NEM: X
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V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me: –

V.1) AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE ÉS A SZER ZÕ DÉS ÉR -
TÉ KE

V.1.1) A nyer tes aján lat te võ ne ve és cí me

NAF/22 kV-os transz for má tor rész aján la ti te rü le te

A szer zõ dés szá ma: 02

Szer ve zet/Sze mély: ABB Mér nö ki, Ke res ke del mi és Szol -
gál ta tó Kft.

Cím zett: –

Cím: Vá ci út 152–156.

Pos tai irá nyí tó szám: 1138

Vá ros/Köz ség: Bu da pest

Or szág: Ma gyar or szág

Te le fon: –

Te le fax: –

E-ma il: –

In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók

Az el len szol gál ta tás össze ge 654 000 000 HUF

A leg ala cso nyabb 654 000 000 /

a leg ma ga sabb 655 000 000

el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat. 

Pénz nem: HUF

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés tel je sí té sé hez?

IGEN: X
Transz for má tor-szál lí tás és alap ra he lye zés, arány

(rész): 10% alatt.

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me: –

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X

VI.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL AZ AK TÁ HOZ REN -
DELT HI VAT KO ZÁ SI SZÁM

VI.3) AZ ERED MÉNY HIR DE TÉS DÁ TU MA 2006/03/22
(év/hó/nap)

VI.4) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 6

VI.5) A SZER ZÕ DÉST MEG HIR DET TÉK-E AZ EU RÓ -
PAI UNIÓ HI VA TA LOS LAP JÁ BAN?
IGEN: X
A hir det mény szá ma a Hi va ta los La p tar ta lom jegy zé ké ben:
2005/S 183–181150 (év/hó/nap:) 2005/09/22 

VI.6) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: X

VI.7) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK 

1) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja 2006. már ci us 31.
2) Ha az el já rás ered mény te len, illetve szer zõ dés kö tés re nem 

ke rül sor, en nek in do ka: –

3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény
96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se

– Starkst rom-Ge ra te bau GmbH: nem tar to zik az 1999. évi
XCV. tör vény ha tá lya alá,

– ABB Mér nö ki, Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft.: nem tar -
to zik az 1996. évi XCV. tör vény ha tá lya alá.

4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot te võ ne -
ve, cí me és az el len szol gál ta tás össze ge

NAF/11 kV-os transz for má tor rész aján la ti te rü let: ABB
Mér nö ki, Ke res ke del mi és Szol gá la tó Kft., 1138 Buda pest,
Vá ci út 152–156., az el len szol gál ta tás össze -
ge 677 500 000 HUF + áfa.

NAF/22 kV-os transz for má tor rész aján la ti te rü let: Starkst -
rom-Ge ra te bau GmbH, Ohm Stras se 10, D-93055 Re -
gensburg, Né met or szág, az el len szol gál ta tás össze -
ge 655 000 000 HUF + áfa.

5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján lat té tel
le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján lat szá ma

– ABB Mér nö ki, Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft., 1138
Bu da pest, Vá ci út 152–156., Ma gyar or szág

– Ganz Tran se lekt ro Vil la mos sá gi Rt., 1061Bu da pest, Ki -
rály u. 16., Ma gyar or szág

– Starkst rom-Ge ra te bau GmbH, Ohm Stras se 10, D-93055
Re gens burg, Né met or szág.

Be nyúj tott rész aján la tok szá ma:
a) NAF/11 kV-os transz for má tor ese tén 3 aján lat,
b) NAF/22 kV-os transz for má to rok ese tén 3 aján lat.
A Ganz Tran se lekt ro Vil la mos sá gi Rt. ér vény te len aján la tot

tet t, mi vel az aján la ti do ku men tá ció fel té tel rend sze ré tõl el tért.
Fent ne ve zett aján lat te võ egyik rész aján la ti te rü le ten sem tud ta
vál lal ni az aján lat ké rõ ál tal kért szál lí tá si ha tár idõ ket.

6) Az egy sze rû sí tett el já rást meg in dí tó hir det mény köz zé té -
te lé nek nap ja és hi vat ko zás a hir det mény re

7) Az aján lat ké rõ tár gya lás nél kü li vagy tár gya lá sos egy sze -
rû sí tett el já rást al kal ma zott?

8) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett el já -
rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá sá nak
nap ja

VI.8) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/03/29 (év/hó/nap)

Budapesti Közlekedési Zrt.
tájékoztatója az eljárás eredményérõl

(8188/2006)

Épí té si be ru há zás: –
Épí té si kon cesszió: –
Áru be szer zés: X
Szol gál ta tás: –

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ
I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍ ME
Szer ve zet: Bu da pes ti Köz le ke dé si 
Zárt kö rû en Mû kö dõ Rész vény tár sa ság (BKV Zrt.)
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Cím zett: Bu da pes ti Köz le ke dé si 
Zárt kö rû en Mû kö dõ Rész vény tár sa ság (BKV Zrt.) 
Be ru há zá si és Köz be szer zé si Igaz ga tó ság
Köz be szer zé si Iro da
Cím: Akác fa ut ca 15.
Pos tai irá nyí tó szám: 1072
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 322-6438
Te le fax: 322-6438
E-ma il: koz be szer zes@bkv.hu
In ter net cím (URL): www.bkv.hu/koz be szer zes

II. SZAKASZ: A SZERZÕDÉS TÁRGYA

I.1) A SZER ZÕ DÉS TÍ PU SA
Épí té si be ru há zás: –
Áru be szer zés: X
Szol gál ta tás: –
Épí té si kon cesszió: –
Szol gál ta tá si ka te gó ria: –

II.2) EZ EGY KE RET MEG ÁL LA PO DÁS?
NEM: X
IGEN: –

II.3) NÓ MENK LA TÚ RA

II.3.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
30.19.21.13-6
To váb bi tár gyak: –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.4) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL A SZER ZÕ DÉS HEZ
REN DELT EL NE VE ZÉS
Szál lí tá si ke ret szer zõ dés nyom ta tó, fax és fény má so ló gép

kel lék anya gok szál lí tá sá ra.

II.5) MEG HA TÁ RO ZÁS (TÁRGY ÉS MENNYI SÉG)
Nyom ta tó, fax és fény má so ló gép kel lék anya gok: 9200 db
  I. rész: Fény má so ló gép kel lék anya gok: 900 db
 II. rész: Fax gép kel lék anya gok: 500 db
III. rész: Ri coh nyom ta tók kel lék anya gai: 500 db
IV. rész: Hew lett Pac kard nyom ta tók kel lék anya gai: 6600 db
 V. rész: Egyéb nyom ta tók kel lék anya gai: 700 db
A szál lí tan dó mennyi sé gek a szer zõ dés idõ tar ta ma alatt

±20%-k al vál toz hat nak.

II.6) TEL JES BE CSÜLT ÉR TÉK (áfa nél kül)
270 000 000 Ft

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA

IV.1.2) A köz be szer zé si tör vény V. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló/hir det ménnyel meg hir de -

tett tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
A hir det mény faj tá ja
Aján la ti/Rész vé te li fel hí vás: X
Idõ sza kos elõ ze tes tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

IV.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett
el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa (adott eset ben)

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
(B) Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat: X
B1) a kö vet ke zõ rész szem pon tok és súly szá mok alap ján
rész szem pon tok súly szá mok
1. aján la ti ár a tel jes szer zõ dé ses idõ szak ra 0,7
2. fel hasz nált fes ték pat ro nok és to ne rek

 vissza vásárlásának ér té ke 0,2
3. fi ze té si ha tár idõ vál la lá sa (mi ni mum 30 nap) 0,1

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

V.1) AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE ÉS A SZER ZÕ DÉS ÉR -
TÉ KE

V.1.1) A nyer tes aján lat te võ ne ve és cí me

I. rész:
A szer zõ dés szá ma: BKV Zrt. 63/T-84/A/2005.
Szer ve zet/Sze mély: Co py-Co Iro da gép Ke res ke del mi Kft.
Cím zett: Co py-Co Iro da gép Ke res ke del mi Kft.
Cím: Kõ fa ra gó u. 5.
Pos tai irá nyí tó szám: 1085
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 338-4039
Te le fax: 318-9023
E-ma il: co py-co@inext.hu
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül)

Az el len szol gál ta tás össze ge: 13 125 352 Ft/3 év
A leg ala cso nyabb: 13 125 352 Ft/3 év /
a leg ma ga sabb: 17 753 743 Ft/3 év 
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat.
Pénz nem: HUF

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés tel je sí té sé hez?

NEM: –
IGEN: X

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me

– Co lors pect rum Kft., 1087 Bu da pest, Kõ bá nyai út 21.
– ITV Al ba tec Kft., 8000 Szé kes fe hér vár, Jan csár köz 12.

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

V.1) AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE ÉS A SZER ZÕ DÉS ÉR -
TÉ KE

V.1.1) A nyer tes aján lat te võ ne ve és cí me

II. rész:
A szer zõ dés szá ma: BKV Zrt. 63/T-84/A/2005.
Szer ve zet/Sze mély: Co py-Co Iro da gép Ke res ke del mi Kft.
Cím zett: Co py-Co Iro da gép Ke res ke del mi Kft.
Cím: Kõ fa ra gó u. 5.
Pos tai irá nyí tó szám: 1085
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
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Te le fon: 338-4039
Te le fax: 318-9023
E-ma il: co py-co@inext.hu
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül)

Az el len szol gál ta tás össze ge: 9 028 519 Ft/3 év
A leg ala cso nyabb: 9 028 519 Ft/3 év /
a leg ma ga sabb: 12 319 338 Ft/3 év
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat.
Pénz nem: HUF

V.2) ALVÁLLALKOZÁSOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés tel je sí té sé hez?

NEM: –
IGEN: X

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me

– Co lors pect rum Kft., 1087 Bu da pest, Kõ bá nyai út 21.
– ITV Al ba tec Kft., 8000 Szé kes fe hér vár, Jan csár köz 12.

V. SZAKASZ: AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE

V.1) AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE ÉS A SZER ZÕ DÉS ÉR -
TÉ KE

V.1.1) A nyer tes aján lat te võ ne ve és cí me

III. rész:
A szer zõ dés szá ma: BKV Zrt. 63/T-84/B/2005.
Szer ve zet/Sze mély: Lan soft In for ma ti kai Kft.
Cím zett: Lan soft In for ma ti kai Kft.
Cím: Kül sõ vá sár tér 18.
Pos tai irá nyí tó szám: 4025
Vá ros/Köz ség: Deb re cen
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 288-6622
Te le fax: 288-6622
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül)

Az el len szol gál ta tás össze ge: 46 021 152 Ft/3 év
A leg ala cso nyabb: 33 007 165 Ft/3 év /
a leg ma ga sabb: 54 596 965 Ft/3 év
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat.
Pénz nem: HUF

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés tel je sí té sé hez?

NEM: X
IGEN: –

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me: –

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

V.1) AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE ÉS A SZER ZÕ DÉS ÉR -
TÉ KE

V.1.1) A nyer tes aján lat te võ ne ve és cí me

IV. rész:
A szer zõ dés szá ma: BKV Zrt. 63/T-84/A/2005.

Szer ve zet/Sze mély: Co py-Co Iro da gép Ke res ke del mi Kft.
Cím zett: Co py-Co Iro da gép Ke res ke del mi Kft.
Cím: Kõ fa ra gó u. 5.
Pos tai irá nyí tó szám: 1085
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 338-4039
Te le fax: 318-9023
E-ma il: co py-co@inext.hu
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül)

Az el len szol gál ta tás össze ge: 149 337 637 Ft/3 év
A leg ala cso nyabb: 149 337 637 Ft/3 év /
a leg ma ga sabb: 186 047 623 Ft/3 év
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat.
Pénz nem: HUF

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés tel je sí té sé hez?

NEM: –
IGEN: X

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me

– Co lors pect rum Kft., 1087 Bu da pest, Kõ bá nyai út 21.
– ITV Al ba tec Kft., 8000 Szé kes fe hér vár, Jan csár köz 12.

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

V.1) AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE ÉS A SZER ZÕ DÉS ÉR -
TÉ KE

V.1.1) A nyer tes aján lat te võ ne ve és cí me

V. rész:
A szer zõ dés szá ma: BKV Zrt. 63/T-84/A/2005
Szer ve zet/Sze mély: Co py-Co Iro da gép Ke res ke del mi Kft.
Cím zett: Co py-Co Iro da gép Ke res ke del mi Kft.
Cím: Kõ fa ra gó u. 5.
Pos tai irá nyí tó szám: 1085
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 338-4039
Te le fax: 318-9023
E-ma il: co py-co@inext.hu
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül)

Az el len szol gál ta tás össze ge: 9 366 262 Ft
A leg ala cso nyabb: 9 366 262 Ft/3 év /
a leg ma ga sabb: 13 911 983 Ft/3 év
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat.
Pénz nem: HUF

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés tel je sí té sé hez?

NEM: –
IGEN: X
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V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me

– Co lors pect rum Kft., 1087 Bu da pest, Kõ bá nyai út 21.
– ITV Al ba tec Kft., 8000 Szé kes fe hér vár, Jan csár köz 12.

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X
IGEN: –

VI.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL AZ AK TÁ HOZ REN -
DELT HI VAT KO ZÁ SI SZÁM
BKV Zrt. 63/T-84/2005.

VI.3) AZ ERED MÉNY HIR DE TÉS DÁ TU MA (adott eset -
ben)
2006/03/22 (év/hó/nap)

VI.4) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 38

VI.5) A SZER ZÕ DÉST MEG HIR DET TÉK-E AZ EU RÓ -
PAI UNIÓ HI VA TA LOS LAP JÁ BAN?
NEM: –
IGEN: X
Ha igen, ad ja meg a hir det mény re vo nat ko zó hi vat ko zást
A hir det mény szá ma a Hi va ta los La p tar ta lom jegy zé ké ben:
2005/S 48-046549 (év/hó/nap:) 2005/03/09

VI.6) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: X
IGEN: –
Ha igen, kér jük fel tün tet ni a pro jekt/prog ram ne vét és bár -

mely egyéb hasz nál ha tó hi vat ko zá si ada tot

VI.7) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

1) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja: 2006. áp ri lis 20.
3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény

96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se:
– Co py-Co Kft.: mik ro vál lal ko zás
– Lan soft Kft.: kis vál lal ko zás
4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot te võ ne -

ve, cí me és az el len szol gál ta tás össze ge:
I. rész: Lan soft In for ma ti kai Kft., 4025 Deb re cen, Kül sõ vá -

sár tér 18.
Az el len szol gál ta tás össze ge: 17 753 743 Ft + áfa/3 év
II. rész: I-COM Iro da-Kom mu ni ká ció Kft., 1046 Bu da pest,

Kis s Er nõ u. 2.
Az el len szol gál ta tás össze ge: 10 608 587 Ft + áfa/3 év
III. rész: M & T Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft., 1125 Bu -

da pest, Is ten he gyi út 50/A
Az el len szol gál ta tás össze ge: 33 007 165 Ft + áfa/3 év
IV. rész: Lan soft In for ma ti kai Kft., 4025 Deb re cen, Kül sõ

vá sár tér 18.
Az el len szol gál ta tás össze ge: 186 047 623 Ft + áfa/3 év
V. rész: Lan soft In for ma ti kai Kft., 4025 Deb re cen, Kül sõ vá -

sár tér 18.
Az el len szol gál ta tás össze ge: 13 450 184 Ft + áfa/3 év
5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján lat té tel

le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján lat szá ma:
– ÁBP Ápisz-Bu da Pi ért Zrt., 1149 Bu da pest, Mo gyo ró di út

32., Ma gyar or szág, be nyúj tott rész aján lat szá ma: 5
– Ko ni ca Mi nol ta Ma gyar or szág Üz le ti Meg ol dá sok Kft.,

1117 Bu da pest, Gal va ni út 4., Ma gyar or szág, be nyúj tott
rész aján lat szá ma: 1

– Ri coh Hun ga ry Kft., 1138 Bu da pest, Vá ci út 140., Ma -
gyar or szág, be nyúj tott rész aján lat szá ma: 

– E-Se lect ra de Com pu ter Kft., 1106 Bu da pest, Fe hér út 10., 
Ma gyar or szág, be nyúj tott rész aján lat szá ma: 1

– M & T Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft., 1125 Bu da pest,
Is ten he gyi út 50/A, Ma gyar or szág, be nyúj tott rész aján lat
szá ma: 5

– Co py-Co Kft., 1085 Bu da pest, Kõ fa ra gó u. 5., Ma gyar or -
szág, be nyúj tott rész aján lat szá ma: 5

– Lan soft In for ma ti kai Kft., 4025 Deb re cen, Kül sõ vá sár tér
18., Ma gyar or szág, be nyúj tott rész aján lat szá ma: 5

– I-COM Kft., 1046 Bu da pest, Kis s Er nõ u. 2., Ma gyar or -
szág, be nyúj tott rész aján lat szá ma: 5

– Mû szer tech ni ka Rend szer ház Kft., 1145 Bu da pest, Új vi lág
u. 50–52., Ma gyar or szág, be nyúj tott rész aján lat szá ma: 5

– Print Rex Kft., 1141 Bu da pest, Fo ga ras sy út 193., Ma -
gyar or szág, be nyúj tott rész aján lat szá ma: 5

VI.8) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/03/29 (év/hó/nap)

Budapesti Közlekedési Zrt.
tájékoztatója az eljárás eredményérõl

(8373/2006)

Épí té si be ru há zás: –
Épí té si kon cesszió: –
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: X

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍ ME
Szer ve zet: Bu da pes ti Köz le ke dé si 
Zárt kö rû en Mû kö dõ Rész vény tár sa ság (BKV Zrt.)
Cím zett: Bu da pes ti Köz le ke dé si 
Zárt kö rû en Mû kö dõ Rész vény tár sa ság (BKV Zrt.) 
Be ru há zá si és Köz be szer zé si Igaz ga tó ság
Köz be szer zé si Iro da
Cím: Akác fa ut ca 15. II. 255.
Pos tai irá nyí tó szám: 1072
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 461-6500/115-82
Te le fax: 322-6438
E-ma il: hol lo nea@bkv.hu
In ter net cím (URL): www.bkv.hu/koz be szer zes

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) A SZER ZÕ DÉS TÍ PU SA
Épí té si be ru há zás: –
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: X
Épí té si kon cesszió: –
Szol gál ta tá si ka te gó ria: 12

II.2) EZ EGY KE RET MEG ÁL LA PO DÁS?
NEM: X
IGEN: –
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II.3) NÓ MENK LA TÚ RA

II.3.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
71.21.00.00-4
To váb bi tár gyak: –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.4) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL A SZER ZÕ DÉS HEZ
REN DELT EL NE VE ZÉS

II.5) MEG HA TÁ RO ZÁS (TÁRGY ÉS MENNYI SÉG)
„ELEKT RA Bu da pest Elekt ro ni kus Jegy rend szer” ta nács -

adói te vé keny sé ge

II.6) TEL JES BE CSÜLT ÉR TÉK (áfa nél kül)
300 000 000 Ft

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA

IV.1.2) A köz be szer zé si tör vény V. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló/hir det ménnyel meg hir de -

tett tár gya lá sos: X
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
A hir det mény faj tá ja:
Aján la ti/Rész vé te li fel hí vás: –
Idõ sza kos elõ ze tes tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: X

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: –
vagy:
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat a kö vet ke zõ rész -

szem pon tok és súly szá mok alap ján: X
A rész szem pon tok tar tal mi ele me i nek pont szá ma: 0–100
rész szem pon tok súly szá mok
1. aján la ti ár 40%
2. pro jekt me nedzs ment mód szer tan meg fe le -

lõ sé ge 20%
3. szoft ver ta nács adá si mód szer tan meg fe le lõ -

sé ge 10%
4. rend szer ta nács adá si mód szer tan meg fe le -

lõ sé ge 10%
5. biz ton sá gi ta nács adá si mód szer tan meg fe -

le lõ sé ge 10%
6. szak em be rek mun ka ó ra rá for dí tá sa 10%

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

V.1) AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE ÉS A SZER ZÕ DÉS ÉR -
TÉ KE

V.1.1) A nyer tes aján lat te võ ne ve és cí me

A szer zõ dés szá ma: BKV Rt. 63/T-72/2005
Szer ve zet/Sze mély: AAM Rt.
Cím zett: AAM Rt.
Cím: Pen te lei Mol nár u. 3.
Pos tai irá nyí tó szám: 1025
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 465-2070
Te le fax: 465-2070

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül)

Az el len szol gál ta tás össze ge: 257 840 000
A leg ala cso nyabb: 257 840 000 /
a leg ma ga sabb: 278 080 000
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat.
Pénz nem: HUF

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés tel je sí té sé hez?

NEM: X
IGEN: –
Ha igen, a szer zõ dés al vál lal ko zók, illetve har ma dik sze mé -

lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek vagy ará nyá -
nak (ré szé nek) a meg je lö lé se

Ér ték (áfa nél kül): –
Pénz nem: –
Arány (rész): …%
Nem is mert: –

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me
(adott eset ben)

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X
IGEN: –

VI.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL AZ AK TÁ HOZ REN -
DELT HI VAT KO ZÁ SI SZÁM
BKV Zrt. 63/T-72/2005

VI.3) AZ ERED MÉNY HIR DE TÉS DÁ TU MA (adott eset -
ben)
2006/03/29 (év/hó/nap)

VI.4) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 2

VI.5) A SZER ZÕ DÉST MEG HIR DET TÉK-E AZ EU RÓ -
PAI UNIÓ HI VA TA LOS LAP JÁ BAN?
NEM: –
IGEN: X
Ha igen, ad ja meg a hir det mény re vo nat ko zó hi vat ko zást
A hir det mény szá ma a Hi va ta los La p tar ta lom jegy zé ké ben:
2005/S 132-130989 (év/hó/nap:) 2005/07/12

VI.6) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: X
IGEN: –
Ha igen, kér jük fel tün tet ni a pro jekt/prog ram ne vét és bár -

mely egyéb hasz nál ha tó hi vat ko zá si ada tot

VI.7) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

1) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja (adott eset ben):
2006. áp ri lis 10.

2) Ha az el já rás ered mény te len, illetve szer zõ dés kö tés re nem 
ke rül sor, en nek in do ka: –

3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény
96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se: kö zép vál lal ko -
zás nak mi nõ sül.

4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot te võ ne -
ve, cí me és az el len szol gál ta tás össze ge (adott eset ben): –
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5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján lat té tel
le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján lat szá ma:

– AAM Rt., 1025 Bu da pest, Pen te lei Mol nár u. 3., Ma gyar -
or szág

– HRK Con sul ting Ta nács adó Kft., 1121 Bu da pest, Már -
ton he gyi út 20/C, Ma gyar or szág

6) Az egy sze rû sí tett el já rást meg in dí tó hir det mény köz zé té -
te lé nek nap ja és hi vat ko zás a hir det mény re (adott eset ben): –

7) Az aján lat ké rõ tár gya lás nél kü li vagy tár gya lá sos egy sze -
rû sí tett el já rást al kal ma zott? (adott eset ben): –

8) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett el já -
rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá sá nak
nap ja: –

VI.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA
2006/03/31 (év/hó/nap)

Budapesti Közlekedési Zrt.
tájékoztatója az eljárás eredményérõl

(8455/2006)

Épí té si be ru há zás: –
Épí té si kon cesszió: –
Áru be szer zés: X
Szol gál ta tás: –

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRÕ

I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍ ME
Szer ve zet: Bu da pes ti Köz le ke dé si 
Zárt kö rû en Mû kö dõ Rész vény tár sa ság (BKV Zrt.)
Cím zett: Bu da pes ti Köz le ke dé si 
Zárt kö rû en Mû kö dõ Rész vény tár sa ság (BKV Zrt.) 
Be ru há zá si és Köz be szer zé si Igaz ga tó ság
Köz be szer zé si Iro da
Cím: Akác fa ut ca 15. 
Pos tai irá nyí tó szám: 1072
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 322-6438
Te le fax: 322-6438
E-ma il: koz be szer zes@bkv.hu
In ter net cím (URL): www.bkv.hu/koz be szer zes

II. SZAKASZ: A SZERZÕDÉS TÁRGYA

II.1) A SZER ZÕ DÉS TÍ PU SA
Épí té si be ru há zás: –
Áru be szer zés: X
Szol gál ta tás: –
Épí té si kon cesszió: –
Szol gál ta tá si ka te gó ria: –

II.2) EZ EGY KE RET MEG ÁL LA PO DÁS?
NEM: X
IGEN: –

II.3) NÓ MENK LA TÚ RA

II.3.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
22.00.00.00-0

To váb bi tár gyak: 
22.12.00.00-7
22.44.00.00-6
22.46.20.00-6
22.86.10.00-3
22.86.11.00-4
22.86.12.00-5
22.86.30.00-7
22.90.00.00-9
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.4) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL A SZER ZÕ DÉS HEZ
REN DELT EL NE VE ZÉS
Vál lal ko zá si ke ret szer zõ dés nyom da ipa ri ter mé kek szál lí tá -

sá ra.

II.5) MEG HA TÁ RO ZÁS (TÁRGY ÉS MENNYI SÉG)
I. rész:
Ki ad vá nyok
– Szó ró anya gok (for gal mi vál to zá sok, me net ren dek).

1 450 000 db
– Tá jé koz ta tók (hir det mé nyek, is mer te tõ anya gok): 

200 000 db
II. rész:
Ál ta lá nos, illetve spe ci fi kus ve ze tõi uta sí tá sok, sza bály za -

tok, kör le ve lek (VU, FHU, GVHU stb.)
– A/4 egy ol da las nyom dai fe lü let: 5800 ol dal
– A/4  ol da las nyom dai fe lü let: 6300 ol dal
– A/4 szí nes egy ol da las nyom dai fe lü let: 1200 ol dal
– A/3 két ol da las nyom dai fe lü let: 75 000 ol dal
– A/3 180 gr-os kar ton bo rí tó (nyom va): 2000 ol dal
III. rész:
Ál ta lá nos nyom tat vá nyok
– Ok le ve lek, nyil ván tar tó la pok, je lent ke zé sek, mun ka ta sa -

kok, zsák zá ró cím kék, név jegy kár tyák, nyi lat ko za tok, ro -
vancs lap stb.: 500 000 db

– Me net le ve lek, jár mû la pok, mun ka je gyek: 35 000 tömb
– El szá mo lá sok, jegy zõ köny vek: 147 000 gar ni tú ra
– Fény má solt anya gok A/4, 1 ol da las: 950 000 ol dal
– Fény má solt anya gok A/4, 2 ol da las: 280 000 ol dal
– Fény má solt anya gok A/3, 1 ol da las: 10 000 ol dal
– Fény má solt anya gok A/3, 2 ol da las: 10 000 ol dal
IV. rész:
Pos ta en ge dély hez kö tött nyom tat vá nyok:
– Csek kes szám la le vél: 1 540 000 db
– Tér ti ve vény: 410 000 db
V. rész:
Bo rí té kok (C/4, C/5, C/6, LA/4): 1 000 000 db
A szál lí tan dó mennyi sé gek a szer zõ dés idõ tar ta ma alatt

±20%-k al vál toz nak.

II.6) TEL JES BE CSÜLT ÉR TÉK (áfa nél kül)
260 000 000 Ft

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA

IV.1.2) A köz be szer zé si tör vény V. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén

Nyílt: X
Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló/hir det ménnyel meg hir de -

tett tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –
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Egy sze rû sí tett el já rás: –
A hir det mény faj tá ja:
Aján la ti/Rész vé te li fel hí vás: X
Idõ sza kos elõ ze tes tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

IV.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett
el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa (adott eset ben)

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
(B) Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat: X
B1) a kö vet ke zõ rész szem pon tok és súly szá mok alap ján
rész szem pon tok súly szá mok
1. aján la ti ár a tel jes szer zõ dé ses idõ szak ra 0,9
2. az elõ írt nál ked ve zõbb szál lí tá si ha tár idõ

(na pok ban) 0,1

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

V.1) AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE ÉS A SZER ZÕ DÉS ÉR -
TÉ KE

V.1.1) A nyer tes aján lat te võ ne ve és cí me

I. rész: ki ad vá nyok
A szer zõ dés szá ma: BKV Zrt. 63/T-82/A/2005.
Szer ve zet/Sze mély: XXL-Pa pír Ke res ke del mi Kft.
Cím zett: XXL-Pa pír Ke res ke del mi Kft.
Cím: Fü re di út 67/B IX. 37.
Pos tai irá nyí tó szám: 4032
Vá ros/Köz ség: Deb re cen
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 52/541-169
Te le fax: 52/541-168
E-ma il: xxxlpa pir@axe le ro.hu
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül)

Az el len szol gál ta tás össze ge: 52 947 117 Ft/3 év
A leg ala cso nyabb: 52 947 117 Ft/3 év /
a leg ma ga sabb: 83 500 542 Ft/3 év 
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat.
Pénz nem: HUF

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés tel je sí té sé hez?

NEM: X
IGEN: –

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me: –

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

V.1) AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE ÉS A SZER ZÕ DÉS ÉR -
TÉ KE

V.1.1) A nyer tes aján lat te võ ne ve és cí me

II. rész: ál ta lá nos, illetve spe ci fi kus ve ze tõi uta sí tá sok, sza -
bály za tok, kör le ve lek

A szer zõ dés szá ma: BKV Zrt. 63/T-82/A/2005.
Szer ve zet/Sze mély: XXL-Pa pír Ke res ke del mi Kft.
Cím zett: XXL-Pa pír Ke res ke del mi Kft.
Cím: Fü re di út 67/B IX. 37.
Pos tai irá nyí tó szám: 4032

Vá ros/Köz ség: Deb re cen
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 52/541-169
Te le fax: 52/541-168
E-ma il: xxxlpa pir@axe le ro.hu
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül)

Az el len szol gál ta tás össze ge: 1 761 751 Ft/3 év
A leg ala cso nyabb: 1 761 751 Ft/3 év /
a leg ma ga sabb: 51 385 285 Ft/3 év
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat.
Pénz nem: HUF

V.2) ALVÁLLALKOZÁSOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés tel je sí té sé hez?

NEM: X
IGEN: –

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me: –

V. SZAKASZ: AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE

V.1) AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE ÉS A SZER ZÕ DÉS ÉR -
TÉ KE

V.1.1) A nyer tes aján lat te võ ne ve és cí me

III. rész: ál ta lá nos nyom tat vá nyok
A szer zõ dés szá ma: BKV Zrt. 63/T-82/A/2005.
Szer ve zet/Sze mély: XXL-Pa pír Ke res ke del mi Kft.
Cím zett: XXL-Pa pír Ke res ke del mi Kft.
Cím: Fü re di út 67/B IX. 37.
Pos tai irá nyí tó szám: 4032
Vá ros/Köz ség: Deb re cen
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 52/541-169
Te le fax: 52/541-168
E-ma il: xxxlpa pir@axe le ro.hu
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül)

Az el len szol gál ta tás össze ge: 50 657 403 Ft/3 év
A leg ala cso nyabb: 48 319 570 Ft/3 év /
a leg ma ga sabb: 326 536 665 Ft/3 év
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat.
Pénz nem: HUF

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés tel je sí té sé hez?

NEM: X
IGEN: –

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me: –

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

V.1) AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE ÉS A SZER ZÕ DÉS ÉR -
TÉ KE

V.1.1) A nyer tes aján lat te võ ne ve és cí me

IV. rész: pos tai en ge dély hez kö tött nyom tat vá nyok
A szer zõ dés szá ma: BKV Zrt. 63/T-82/B/2005.
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Szer ve zet/Sze mély: Díj be sze dõ Rt.
Cím zett: Díj be sze dõ Rt.
Cím: Va hot u. 8.
Pos tai irá nyí tó szám: 1119
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 371-4600
Te le fax: 203-4476
E-ma il: pa ta ki-kar toly ne@dbrt.hu
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül)

Az el len szol gál ta tás össze ge: 27 558 464 Ft/3 év
A leg ala cso nyabb: 27 558 464 Ft/3 év /
a leg ma ga sabb: 47 210 407 Ft/3 év
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat.
Pénz nem: HUF

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés tel je sí té sé hez?

NEM: X
IGEN: –

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me: –

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

V.1) AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE ÉS A SZER ZÕ DÉS ÉR -
TÉ KE

V.1.1) A nyer tes aján lat te võ ne ve és cí me

V. rész: bo rí té kok
A szer zõ dés szá ma: BKV Rt. 63/T-82/A/2005
Szer ve zet/Sze mély: XXL-Pa pír Ke res ke del mi Kft.
Cím zett: XXL-Pa pír Ke res ke del mi Kft.
Cím: Fü re di út 67/B IX. 37.
Pos tai irá nyí tó szám: 4032
Vá ros/Köz ség: Deb re cen
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 52/541-169
Te le fax: 52/541-168
E-ma il: xxxlpa pir@axe le ro.hu
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül)

Az el len szol gál ta tás össze ge: 12 822 011 Ft
A leg ala cso nyabb: 12 822 011 Ft/3 év /
a leg ma ga sabb: 18 331 819 Ft/3 év
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat.
Pénz nem: HUF

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés tel je sí té sé hez?

NEM: X
IGEN: –

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me: –

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X
IGEN: –

VI.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL AZ AK TÁ HOZ REN -
DELT HI VAT KO ZÁ SI SZÁM
BKV Zrt. 63/T-82/2005

VI.3) AZ ERED MÉNY HIR DE TÉS DÁ TU MA (adott eset -
ben)
2006/03/23 (év/hó/nap)

VI.4) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 28

VI.5) A SZER ZÕ DÉST MEG HIR DET TÉK-E AZ EU RÓ -
PAI UNIÓ HI VA TA LOS LAP JÁ BAN?
NEM: –
IGEN: X
Ha igen, ad ja meg a hir det mény re vo nat ko zó hi vat ko zást
A hir det mény szá ma a Hi va ta los La p tar ta lom jegy zé ké ben:
2005/S 52-050367 (év/hó/nap:) 2005/03/15

VI.6) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: X
IGEN: –

VI.7) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

1) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja: 2006. áp ri lis 21
3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény

96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se:
– XXL pa pír Kft.: mik ro vál lal ko zás
– Díj be sze dõ Rt.: nem tar to zik a tör vény ha tá lya alá
4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot te võ ne -

ve, cí me és az el len szol gál ta tás össze ge:
I. rész: ki ad vá nyok:
Vo lán Elekt ro ni kai Rt., 1113 Bu da pest, Ka ro li na út 65.
Az el len szol gál ta tás össze ge: 61 725 273 Ft/3 év
II. rész: ál ta lá nos, illetve spe ci fi kus ve ze tõi uta sí tá sok, sza -

bály za tok és kör le ve lek
Eg ri Nyom da Kft., 3300 Eger, Vin cel lér is ko la u. 3.
Az el len szol gál ta tás össze ge: 2 975 640 Ft/3 év
III. rész: ál ta lá nos nyom tat vá nyok
Ál la mi Nyom da Nyrt., 1102 Bu da pest, Ha lom u. 5.
Az el len szol gál ta tás össze ge: 48 319 570 Ft/3 év
IV. rész: pos tai en ge dély hez kö tött nyom tat vá nyok
Ál la mi Nyom da Nyrt., 1102 Bu da pest, Ha lom u. 5.
Az el len szol gál ta tás össze ge: 29 471 731 Ft/3 év
V. rész: bo rí té kok
Pát ria Nyom da Rt., 1117 Bu da pest, Hu nya di J. út 7.
Az el len szol gál ta tás össze ge: 17 181 772 Ft/3 év
5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján lat té tel

le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján lat szá ma:
– ECO NO-Press Ipar i, Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft.,

1135 Bu da pest, Jász u. 33–35., Ma gyar or szág, be nyúj tott
rész aján lat szá ma: 4 db

– Gra fi ka Press Nyom da ipa ri Rt., 1101 Bu da pest, Mo no ri u. 
1–3., Ma gyar or szág, be nyúj tott rész aján lat szá ma: 1 db

– START Re ha bi li tá ci ós Vál la lat és In téz mé nyei, 4400
Nyír egy há za, Buj tos u. 32., Ma gyar or szág, be nyúj tott
rész aján lat szá ma: 1 db

– Folp rint Gyors nyom da Kft., 1119 Bu da pest, Thán Ká roly
u. 25., Ma gyar or szág, be nyúj tott rész aján lat szá ma: 2 db
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– Ál la mi Nyom da Nyrt., 1102 Bu da pest, Ha lom u. 5., Ma -
gyar or szág, be nyúj tott rész aján lat szá ma: 3 db

– Ko má ro mi Nyom da és Ki adó Kft., 2900 Ko má rom, Ig -
mán di út 1., Ma gyar or szág, be nyúj tott rész aján lat szá ma:
1 db

– Díj be sze dõ Rt., 1119 Bu da pest, Va hot u. 8., Ma gyar or -
szág, be nyúj tott rész aján lat szá ma: 1 db

– XXL-Pa pír Kft., 4027 Deb re cen, Fü re di u. 7/B. IX. 37.,
Ma gyar or szág, be nyúj tott rész aján lat szá ma: 5 db

– Vo lán Elekt ro ni ka Rt., 1113 Bu da pest, Ka ro li na út 65.,
Ma gyar or szág, be nyúj tott rész aján lat szá ma: 1 db

– Pát ria Nyom da Rt., 1117 Bu da pest, Hu nya di J. út 7., Ma -
gyar or szág, be nyúj tott rész aján lat szá ma: 5 db

– Eg ri Nyom da Kft., 3300 Eger, Vin cel lér is ko la u. 3., Ma -
gyar or szág, be nyúj tott rész aján lat szá ma: 2 db

– MÁV Jegy nyom da Kft., 1062 Bu da pest, Pod ma nicz ky u.
32., Ma gyar or szág, be nyúj tott rész aján lat szá ma: 2 db

VI.8) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/03/30 (év/hó/nap)

Dudar Község Önkormányzata
tájékoztatója az eljárás eredményérõl

(8367/2006)

Épí té si be ru há zás: –
Épí té si kon cesszió: –
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: –

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍ ME
Szer ve zet: Du dar Köz ség Ön kor mány za ta
Cím zett: Si mon Mi hály pol gár mes ter
Cím: Rá kó czi u. 19.
Pos tai irá nyí tó szám: 8416
Vá ros/Köz ség: Du dar
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 88/487-002
Te le fax: 88/487-005
E-ma il: du darpmh@in vi tel.hu
In ter net cím (URL): –

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) A SZER ZÕ DÉS TÍ PU SA
Épí té si be ru há zás: X
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: –
Épí té si kon cesszió: –
Szol gál ta tá si ka te gó ria: –

II.2) EZ EGY KE RET MEG ÁL LA PO DÁS?
NEM: X
IGEN: –

II.3) NÓ MENK LA TÚ RA

II.3.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV) 
Fõ szó jegy zék 
Fõ tárgy: 
45.23.32.20-7
To váb bi tár gyak: 
45.23.32.21-4
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.4) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL A SZER ZÕ DÉS HEZ
REN DELT EL NE VE ZÉS
Du dar ön kor mány za ti ut cák bur ko lat fel újí tá sa

II.5) MEG HA TÁ RO ZÁS (TÁRGY ÉS MENNYI SÉG) 
Du dar ön kor mány za ti ut cák bur ko lat fel újí tá sa
– bur ko lat fel újí tás: 22 873 m2

– sze gély ja ví tás, pót lás: 120 m
– ak na fed la pok szint re eme lé se: 101 db

II.6) TEL JES BE CSÜLT ÉR TÉK (áfa nél kül)
82 000 000 Ft

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA 

IV.1.1) A köz be szer zé si tör vény IV. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –

IV.1.2) A köz be szer zé si tör vény V. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén 

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló/hir det ménnyel meg hir de -

tett tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
A hir det mény faj tá ja 
Aján la ti/Rész vé te li fel hí vás: X
Idõ sza kos elõ ze tes tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

IV.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett
el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa (adott eset ben)

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: X

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

V.1) AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE ÉS A SZER ZÕ DÉS ÉR -
TÉ KE

V.1.1) A nyer tes aján lat te võ ne ve és cí me

A szer zõ dés szá ma: –
Szer ve zet/Sze mély: Stra bag Zrt.
Cím zett: –
Cím: Sze ge di út 35–37.
Pos tai irá nyí tó szám: 1135
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
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Te le fon: –
Te le fax: –
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül) 

Az el len szol gál ta tás össze ge 71 482 250 HUF
A leg ala cso nyabb 71 482 250 HUF /
a leg ma ga sabb 103 466 454 HUF
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat. 
Pénz nem: HUF

V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás
(adott eset ben)

V.2) ALVÁLLALKOZÁSOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés tel je sí té sé hez?

NEM: X
IGEN: –
Ha igen, a szer zõ dés al vál lal ko zók, illetve har ma dik sze mé -

lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek vagy ará nyá -
nak (ré szé nek) a meg je lö lé se

Ér ték (áfa nél kül): –
Pénz nem: –
Arány (rész): …%
Nem is mert: –

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me
(adott eset ben)

VI. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

VI.1) A HIRDETMÉNY NEM KÖTELEZÕ JELLEGÛ?
NEM: X
IGEN: –

VI.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL AZ AK TÁ HOZ REN -
DELT HI VAT KO ZÁ SI SZÁM: –

VI.3) AZ ERED MÉNY HIR DE TÉS DÁ TU MA (adott eset -
ben) 
2006/03/24 (év/hó/nap)

VI.4) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 6

VI.5) A SZER ZÕ DÉST MEG HIR DET TÉK-E AZ EU RÓ -
PAI UNIÓ HI VA TA LOS LAP JÁ BAN?
NEM: X
IGEN: –
Ha igen, ad ja meg a hir det mény re vo nat ko zó hi vat ko zást
A hir det mény szá ma a Hi va ta los La p tar ta lom jegy zé ké ben:

/S -
(év/hó/nap:) / /

VI.6) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: X
IGEN: –
Ha igen, kér jük fel tün tet ni a pro jekt/prog ram ne vét és bár -

mely egyéb hasz nál ha tó hi vat ko zá si ada tot

VI.7) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK 

1) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja (adott eset ben) 2006. 
áp ri lis 3.

2) Ha az el já rás ered mény te len, illetve szer zõ dés kö tés re nem 
ke rül sor, en nek in do ka: –

3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény
96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se: a Stra bag Zrt.
nem tar to zik a mik ro-, kis- és kö zép vál lal ko zá sok kö ré be.

4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot te võ ne -
ve, cí me és az el len szol gál ta tás össze ge (adott eset ben): Be ton -
út Zrt., szék hely 1133 Bu da pest, Pan nó nia u. 59–61. Az el len -
szol gál ta tás össze ge brut tó 88 266 972 Ft.

5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján lat té tel
le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján lat szá ma

– Stra bag Zrt., szék hely 1135 Bu da pest, Sze ge di út 35–37.
– Be ton út Zrt., szék hely 1133 Bu da pest, Pan nó -

nia út 59–61.
– Hoff mann Rt., szék hely 8900 Za la eger szeg, Köz tár sa -

ság u. 1/A
– Hód út Kft., szék hely 6800 Hód me zõ vá sár hely, Lá -

zár u. 10.
– Vegy ép szer Zrt., szék hely 1151 Bu da pest, Mo gyo -

ród u. 42.
– Út ép park Bt., szék hely 8000 Szé kes fe hér vár, Sós tói út 7.
6) Az egy sze rû sí tett el já rást meg in dí tó hir det mény köz zé té -

te lé nek nap ja és hi vat ko zás a hir det mény re (adott eset ben): –
7) Az aján lat ké rõ tár gya lás nél kü li vagy tár gya lá sos egy sze -

rû sí tett el já rást al kal ma zott? (adott eset ben)
8) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett el já -

rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá sá nak
nap ja

VI.8) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/03/31 (év/hó/nap)

Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht.
tájékoztatója az eljárás eredményérõl

(8212/2006)

Épí té si be ru há zás: –
Épí té si kon cesszió: –
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: X

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍ ME
Szer ve zet: Edu ca tio Tár sa dal mi Szol gál ta tó Kht.
Cím zett: Ro vó Ti bor
Cím: Vá ci út 37.
Pos tai irá nyí tó szám: 1134 
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 477-3278
Te le fax: 477-3136
E-ma il: koz be szer zes@edukht.hu
In ter net cím (URL): –

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) A SZER ZÕ DÉS TÍ PU SA
Épí té si be ru há zás: –
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Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: X
Épí té si kon cesszió: –
Szol gál ta tá si ka te gó ria 7
Szol gál ta tá si kon cesszió: –

II.2) EZ EGY KE RET MEG ÁL LA PO DÁS?
NEM: X

II.3) NÓ MENK LA TÚ RA

II.3.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV) 
Fõ szó jegy zék 
Fõ tárgy: 
72.26.20.00-9
To váb bi tár gyak: 
72.21.20.00-4

II.4) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL A SZER ZÕ DÉS HEZ
REN DELT EL NE VE ZÉS

Di gi tá lis tan anya gok ké szí té se in for ma ti ka mû velt ség te rü -
let re alap- és kö zép fo kon.

II.5) MEG HA TÁ RO ZÁS (TÁRGY ÉS MENNYI SÉG) 
Vál lal ko zá si szer zõ dés
A szer zõ dés tár gya:
1. Ok ta tá si prog ram cso mag fej lesz tõ és le ját szó esz köz fej -

lesz té se (op ci ós vé tel)
2. A NAT kö ve tel mé nye i nek meg fe le lõ in for ma ti ka mû velt -

sé gi te rü let ok ta tá si prog ram cso mag já nak el ké szí té se az SDT
(Su li net Di gi tá lis Tu dás bá zis) sé má nak és a mel lék le tek nek
meg fe le lõ en:

– pe da gó gi ai kon cep ció,
– tan terv (prog ram terv),
– tan me net (mo dul le írás),
– a tan esz köz fog lal ko zás szin tû tan anya ga: a Su li net Di gi -

tá lis Tu dás bá zis ban még nem fel lel he tõ di gi tá lis tan esz -
kö zök fej lesz té se az in for ma ti ka té ma kör ben az 1–12. év -
fo lya mok szá má ra,

– mé ré si és ér té ke lé si rend szer.
3. A rész vé te li do ku men tá ci ó nak meg fe le lõ en a meg adott

tan tár gyak min den év fo lya má ra ké szül jön az in fo kom mu ni ká -
ci ós tech no ló gia (IKT) ki emelt fi gye lem be vé te lé vel:

– pe da gó gi ai kon cep ció,
– tan terv (prog ram terv),
– tan me net (mo dul le írás),
– a tan esz köz fog lal ko zás szin tû té ma lis tá ja (konk rét tan -

esz köz: hi vat ko zás a meg lé võ SDT-tar tal mak ra és egyéb
szem lél te tõ esz kö zök re, nyom ta tott, illetve di gi tá lis tar -
tal mak ra, illetve ki egé szí tõ fel ada tok az SDT-té má nak
meg fe le lõ en az adott in for ma ti kai té ma fel hasz nál ha tó sá -
gá ra az adott tan tárgy IKT-val tá mo ga tott fel dol go zá sá -
ban),

– mé ré si és ér té ke lé si rend szer (fi gye lem be vé ve az SDT
ké zi könyv ben meg fo gal ma zott le he tõ sé ge ket),

– a pe da gó gus fel ké szü lé sét se gí tõ rend sze rek és esz kö zök
(az adott tan tárgy IKT-ala pú fel hasz ná lá sá hoz 30 óra ter -
je del mû pe da gó gus-to vább kép zé si mo dul el ké szí té se).

Az in for ma ti ka ál ta lá nos fej lesz té si el vá rá sa it, az SDT-ben
fel dol go zott mû velt sé gi te rü le tek tan tár gya i nak lis tá ját, az SDT 
ké zi köny vet, a prog ram cso mag de fi ní ci ós do ku men tá ci ót, az
aján lat ké rõ ren del ke zé sé re ál ló pe da gó gus-to vább kép zé si mo -
du lok lis tá ját és az in for ma ti ka tan tárgy té ma lis tá ját az aján lat -
ké rõ a rész vé te li sza kasz ban kü lön do ku men tá ci ó ban biz to sít ja, 

a kö ve tel mé nyek to váb bi rész le tes le írá sát és az ok ta tá si prog -
ram cso mag fej lesz tõ- és le ját szó esz köz-spe ci fi ká ci ó ját aján lat -
ké rõ az aján la ti sza kasz ban biz to sít ja.

Tel jes mennyi ség:
– egy da rab ok ta tá si prog ram cso mag fej lesz tõ esz köz
– egy da rab ok ta tá si prog ram cso mag le ját szó esz köz
– új tan anyag: 700 db (–30%) SDT-fog lal ko zás
– meg lé võ tar tal mak hoz fel ada tok: 300 db (–30%) db
– to váb bi fej lesz tõi/szak ér tõi óra: 600 (–30%)

II.6) TEL JES BE CSÜLT ÉR TÉK (áfa nél kül)
225 000 000 Ft

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA 

IV.1.1) A köz be szer zé si tör vény IV. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén

Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: X

IV.1.2) A köz be szer zé si tör vény V. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén 

IV.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett
el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat a kö vet ke zõ rész -

szem pon tok és súly szá mok alap ján: X
rész szem pon tok súly szá mok
1. aján la ti ár 100
2. meg hi ú su lá si köt bér kö te le zõn fe lü li mér -

téke 5
3. ké se del mi köt bér kö te le zõn fe lü li mér té ke 5
4. tel je sí té si ga ran cia 5
5. pe da gó gi ai kon cep ció mi nõ ség e 20
6. szak mai hát tér 20
7. mennyi sé gi szem pon tok (az aján lat té te li

do ku men tá ció alap ján) 40

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

V.1) AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE ÉS A SZER ZÕ DÉS ÉR -
TÉ KE

V.1.1) A nyer tes aján lat te võ ne ve és cí me

A szer zõ dés szá ma
Szer ve zet/Sze mély: Edu web Mul ti mé dia Rt.
Cím zett: Asze nov Aszen Van kov, Már ki Lász ló
Cím: Ko csis u. 1.
Pos tai irá nyí tó szám: 1119
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 887-6452
Te le fax: 887-6451
E-ma il: mar kil@edu web.hu
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül) 

Az el len szol gál ta tás össze ge 208 000 000 Ft
A leg ala cso nyabb 208 000 000 Ft /
a leg ma ga sabb 238 300 000 Ft
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat. 
Pénz nem: HUF
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V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás (adott 
eset ben)

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés tel je sí té sé hez?

NEM: X
Ha igen, a szer zõ dés al vál lal ko zók, illetve har ma dik sze mé -

lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek vagy ará nyá -
nak (ré szé nek) a meg je lö lé se

Ér ték (áfa nél kül): –
Pénz nem: –
Arány (rész): …%
Nem is mert: –

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X

VI.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL AZ AK TÁ HOZ REN -
DELT HI VAT KO ZÁ SI SZÁM: –

VI.3) AZ ERED MÉNY HIR DE TÉS DÁ TU MA 2006. már -
cius 27. (év/hó/nap)

VI.4) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 2

VI.5) A SZER ZÕ DÉST MEG HIR DET TÉK-E AZ EU RÓ -
PAI UNIÓ HI VA TA LOS LAP JÁ BAN?
IGEN: X
Ha igen, ad ja meg a hir det mény re vo nat ko zó hi vat ko zást
A hir det mény szá ma a Hi va ta los La p tar ta lom jegy zé ké ben:
2005/S 217-214340 (év/hó/nap:) 2005/11/11

VI.6) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
IGEN: X
Az Edu ca tio Kht. tag ja az NFT Hu mán erõ for rás ope ra tív

prog ram já nak 3.1.1 al in téz ke dé sé nek köz pon ti prog ram já ban
részt ve võ ked vez mé nye zet ti kon zor ci um nak. A szer zõ dés rész e
az al in téz ke dés köz pon ti prog ram já ban ta lál ha tó fel adat terv nek.
Je len rész vé te li fel hí vás ban meg fo gal ma zott fel ada tok fi nan szí -
ro zá sa az NFT HE FOP 3.1.1 in téz ke dés (HE FOP-3.1.1-
 K.-2004-08-0001/1.0) ter hé re tör té nik, az aján lat ké rõ köz pon ti
prog ram ter vé ben meg ha tá ro zott fel ada tai és kö te le zett sé gei
alap ján.

VI.7) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK 

1) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja (adott eset ben):
2006. áp ri lis 5.

2) Ha az el já rás ered mény te len, illetve szer zõ dés kö tés re nem 
ke rül sor, en nek in do ka

3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény
96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se

4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot te võ ne -
ve, cí me és az el len szol gál ta tás össze ge: SZÁ MALK Ok ta tá si
és In for ma ti kai Rt., 1115 Bu da pest, Ete le út 68. Az el len szol -
gál ta tás net tó össze ge 238 300 000 Ft + áfa.

5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján lat té tel
le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján lat szá ma

– Edu web Mul ti mé dia Tech no ló gia és Táv ok ta tá si Rt.,
1119 Bu da pest, Ko csis u. 1.

– SZÁ MALK Ok ta tá si és In for ma ti kai Rt., 1115 Bu da pest,
Ete le út 68.

6) Az egy sze rû sí tett el já rást meg in dí tó hir det mény köz zé té -
te lé nek nap ja és hi vat ko zás a hir det mény re

7) Az aján lat ké rõ tár gya lás nél kü li vagy tár gya lá sos egy sze -
rû sí tett el já rást al kal ma zott?

8) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett el já -
rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá sá nak
nap ja

VI.8) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/03/29 (év/hó/nap)

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
tájékoztatója az eljárás eredményérõl

(8460/2006)

Épí té si be ru há zás: X
Épí té si kon cesszió: –
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: –
Szol gál ta tá si kon cesszió: –

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ
I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍ ME
Szer ve zet: Eger Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta
Cím zett: Nagy Ró bert 
Vá ros- és Te rü let fej lesz té si Iro da ve ze tõ je
Cím: Do bó tér 2.
Pos tai irá nyí tó szám: 3300
Vá ros/Köz ség: Eger
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 36/523-730
Te le fax: 36/523-786
E-ma il: va rosf@ph.eger.hu
In ter net cím (URL): www.eger.hu

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA
II.1) A SZER ZÕ DÉS TÍ PU SA
Épí tés: X

II.2) EZ EGY KE RET MEG ÁL LA PO DÁS?
NEM: X
IGEN: –

II.3) NÓ MENK LA TÚ RA

II.3.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
45.00.00.00-7

II.4) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL A SZER ZÕ DÉS HEZ
REN DELT EL NE VE ZÉS: 
Hu nya di Má tyás Ál ta lá nos Is ko la át ala kí tá si és bõ ví té si

mun kái

II.5) MEG HA TÁ RO ZÁS (TÁRGY ÉS MENNYI SÉG)
Épí té si vál lal ko zá si szer zõ dés a Hu nya di Má tyás Ál ta lá nos

Is ko la át ala kí tá si és bõ ví té si mun ká i ra
– 4 db szak tan te rem bõ ví té se
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– 2 db tan te rem bõ ví té se
– 1 db szá mí tás tech ni kai te rem bõ ví té se
– 1 db au la át ala kí tá sa
– 1 db ta ná ri szo ba át ala kí tá sa
– épü let aka dály men te sí té se
– 28 m ke rí tés meg épí té se
– 11 db gép ko csi par ko ló ki épí té se,
– szo ciá lis he lyi sé gek bõ ví té se.

II.6) TEL JES BE CSÜLT ÉR TÉK (áfa nél kül)
100 mil lió fo rint

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA

IV.1.1) A köz be szer zé si tör vény VI. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén

Nyílt: X

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

V.1) AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE ÉS A SZER ZÕ DÉS ÉR -
TÉ KE

V.1.1) A nyer tes aján lat te võ ne ve és cí me

A szer zõ dés szá ma: –
Szer ve zet/Sze mély: Ni vo ber Épí tõ ipa ri és Ki vi te le zõ Kft.
Cím zett: Papp Ist ván
Cím: Tör vény ház út 15.
Pos tai irá nyí tó szám: 3300
Vá ros/Köz ség: Eger
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 36/516-245
Te le fax: 36/516-245
E-ma il: ni vo ber@axe le ro.hu
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül)

Az el len szol gál ta tás össze ge: 58 255 669 Ft + áfa
A leg ala cso nyabb összeg: 58 255 669 Ft + áfa /
a leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat:
90 308 126 Ft + áfa
Pénz nem: HUF

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés tel je sí té sé hez?

NEM: –
IGEN: X
Ha igen, a szer zõ dés al vál lal ko zók, illetve har ma dik sze mé -

lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek vagy ará nyá -
nak (ré szé nek) a meg je lö lé se

Ér ték (áfa nél kül): –
Pénz nem: –
Arány (rész): …%
Nem is mert: X

VI. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X
IGEN: –

VI.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL AZ AK TÁ HOZ REN -
DELT HI VAT KO ZÁ SI SZÁM: –

VI.3) AZ ERED MÉNY HIR DE TÉS DÁ TU MA (adott eset -
ben)
2006/03/24 (év/hó/nap)

VI.4) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 5

VI.5) A SZER ZÕ DÉS MEG HIR DE TÉ SE A KÖZ BE -
SZER ZÉ SI ÉR TE SÍ TÕ BEN
Eger Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta aján la ti fel hí vá sa

nyílt el já rás meg in dí tá sá ra, K. É. – 2109/2006, Köz be szer zé si
Ér te sí tõ XII. év fo lyam 12. szám, 2006/01/27.

K. É. – 18863/2005, 2005/10/21

VI.6) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: X
IGEN: – 

VI.7) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

1) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja (adott eset ben):
2006. áp ri lis 3.

2) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény
96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se: az el já rás nyer te se 
a Kbt. 96. §-ának (2) be kez dé se alap ján kis vál lal ko zás nak mi -
nõ sül.

3) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot te võ
ne ve, cí me és az el len szol gál ta tás össze ge: La kó ház épí tõ Épí tõ -
ipa ri és Ke res ke del mi Kft., 3170 Szé csény, Var sá nyi út 4/A,
64 214 104 Ft + áfa.

4) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is):
– Ka rancs Ép ker Kft., 3100 Sal gó tar ján, Fü le ki út 71., Ma -

gyar or szág
– La kó ház épí tõ Épí tõ ipa ri és Ke res ke del mi Kft., 3170 Szé -

csény, Var sá nyi út 4/A, Ma gyar or szág
– Ze le-Bau Kft., 3350 Kál, Fõ út fel sõ 1., Ma gyar or szág
– Fenst herm Nyí lás zá ró gyár tó és Ke res ke del mi Kft., 3390

Fü ze sa bony, Hu nya di út 72., Ma gyar or szág
– Ni vo ber Épí tõ ipa ri Ter ve zõ és Ki vi te le zõ Kft., 3300 Eger, 

tör vény ház út 15., Ma gyar or szág.
5) Az aján lat ké rõ a köz be szer zé si tör vény 153. §-ának

(1) be kez dé sét al kal maz ta?:
NEM: X
IGEN: – 

VI.8) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/03/30 (év/hó/nap)

Erzsébetvárosi Egészségügyi Szolgálat
tájékoztatója az eljárás eredményérõl

(8019/2006)

Épí té si be ru há zás: –
Épí té si kon cesszió: –
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: X
Szol gál ta tá si kon cesszió: –
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I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍ ME
Szer ve zet: Er zsé bet vá ro si Egész ség ügyi Szol gá lat
Cím zett: –
Cím: Ka zin czy u. 37.
Pos tai irá nyí tó szám: 1075
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 268-9976
Te le fax: 268-9976
E-ma il: eresz@inext.hu
In ter net cím (URL): –
va la mint
Szer ve zet: Te réz vá ro si Egész ség ügyi Szol gá lat
Cím zett: –
Cím: Csen ge ry u. 25.
Pos tai irá nyí tó szám: 1074
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 322-3220
Te le fax: 322-1253
E-ma il: igaz ga to sag@tesz.co.hu
In ter net cím (URL): –

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) A SZER ZÕ DÉS TÍ PU SA
Épí té si be ru há zás: –
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: X
Épí té si kon cesszió: –
Szol gál ta tá si ka te gó ria: 25
Szol gál ta tá si kon cesszió: –

II.2) EZ EGY KE RET MEG ÁL LA PO DÁS?
NEM: X
IGEN: –

II.3) NÓ MENK LA TÚ RA

II.3.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
85.12.11.00-4
To váb bi tár gyak: –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.4) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL A SZER ZÕ DÉS HEZ
REN DELT EL NE VE ZÉS: –

II.5) MEG HA TÁ RO ZÁS (TÁRGY ÉS MENNYI SÉG)
Vál lal ko zá si szer zõ dés 
Bu da pest Fõ vá ros Te réz vá ros fel nõtt la kos sá gá nak éj sza kai

és ün nep na pi ügye le ti el lá tá sá ra.
– hét köz na po kon 20.00–8.00 órá ig ter je dõ idõ tar tam ban,
– hét vé gén, pén tek: 20.00 órá tól hét fõ 8.00 órá ig,
– ün nep na po kon a hét vé gi ügye le ti rend sze rin ti idõ tar tam ban.
Bu da pest Fõ vá ros Er zsé bet vá ros fel nõtt la kos sá gá nak dé li,

éj sza kai és ün nep na pi ügye le ti el lá tá sá ra.
– hét köz na po kon 12.00–16.00 órá ig, va la mint 20.00–8.00

órá ig ter je dõ idõ tar tam ban,
– hét vé gén, pén tek: 20.00 órá tól hét fõ 8.00 órá ig,
– ün nep na po kon a hét vé gi ügye le ti rend sze rin ti idõ tar tam -

ban.

Er zsé bet vá ros: a fel nõtt ügye let hez fi gye lem be ve he tõ lét -
szám:

19–60 év kö zöt ti ek: 49 718 fõ
15–18 év kö zöt ti ek fe le: 504 fõ
Össze sen: 50 222 fõ
Te réz vá ros: a fel nõtt ügye let hez fi gye lem be ve he tõ lét szám:
19–60 év kö zöt ti ek: 34 252 fõ
15–18 év kö zöt ti ek fe le: 360 fõ
Össze sen: 34 612 fõ
A mennyi ség a né pes ség szá má nak ala ku lá sá val vál toz hat

(±10%).

II.6) TEL JES BE CSÜLT ÉR TÉK (áfa nél kül)
51 383 mil lió fo rint

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA

IV.1.1) A köz be szer zé si tör vény VI. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: X

IV.1.2) A köz be szer zé si tör vény VII. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló/hir det ménnyel meg hir de -

tett tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
A hir det mény faj tá ja
Aján la ti/Rész vé te li fel hí vás: –
Idõ sza kos elõ ze tes tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

IV.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett
el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa (adott eset ben): – 

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: X
vagy
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat a kö vet ke zõ rész -

szem pon tok és súly szá mok alap ján: X

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

V.1) AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE ÉS A SZER ZÕ DÉS ÉR -
TÉ KE

V.1.1) A nyer tes aján lat te võ ne ve és cí me
In ter na ti o nal Am bu lan ce Kft., 1145 Bu da pest, Thö köly út 165.

A szer zõ dés szá ma: –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül)

Az el len szol gál ta tás össze ge: 4 644 706/hó
A leg ala cso nyabb: – /
a leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: – 
Pénz nem: HUF
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V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás
(adott eset ben): –

V.1.4) Szol gál ta tá si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta -
tás (adott eset ben): – 

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés tel je sí té sé hez?

NEM: –
IGEN: X
Ha igen, a szer zõ dés al vál lal ko zók, illetve har ma dik sze mé -

lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek vagy ará nyá -
nak (ré szé nek) a meg je lö lé se

Ér ték (áfa nél kül): –
Pénz nem: –
Arány (rész): 2%
Nem is mert: –

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me
(adott eset ben): – 

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X
IGEN: –

VI.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL AZ AK TÁ HOZ REN -
DELT HI VAT KO ZÁ SI SZÁM: –

VI.3) AZ ERED MÉNY HIR DE TÉS DÁ TU MA (adott eset -
ben)
2006/03/24 (év/hó/nap)

VI.4) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 1 aján lat

VI.5) A SZER ZÕ DÉS MEG HIR DE TÉ SE A KÖZ BE -
SZER ZÉ SI ÉR TE SÍ TÕ BEN (adott eset ben)
K. É. – 1913/2006, 2006/01/18

VI.6) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: X
IGEN: – 
Ha igen, kér jük fel tün tet ni a pro jekt/prog ram ne vét és bár -

mely egyéb hasz nál ha tó hi vat ko zá si ada tot: –

VI.7) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

1) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja: 2006. áp ri lis 3.
2) Ha az el já rás ered mény te len, illetve szer zõ dés kö tés re

nem ke rül sor, en nek in do ka: – 
3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény

96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se: mik ro vál lal ko zás.
4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot te võ

ne ve, cí me és az el len szol gál ta tás össze ge (adott eset ben): – 
5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján lat té tel

le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján lat szá ma: In ter na ti o nal
Am bu lan ce Kft., Ma gyar or szág, 1145 Bu da pest, Thö köly út
165.

6) Az aján lat ké rõ tár gya lás nél kü li vagy tár gya lá sos egy sze -
rû sí tett el já rást al kal ma zott? (adott eset ben): tár gya lás nél kü li.

7) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett el -
já rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá sá nak
nap ja: –

8) A köz be szer zé si tör vény 254. §-a vagy 283. §-a sze rin ti
tár gya lás kez de mé nye zé se ese tén a tár gya lás ered mé nye: –

9) Az aján lat ké rõ a köz be szer zé si tör vény 153. §-ának
(1) be kez dé sét al kal maz ta?:

NEM: –
IGEN: – 

VI.8) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/03/27 (év/hó/nap)

Foglalkoztatáspolitikai
és Munkaügyi Minisztérium

tájékoztatója az eljárás eredményérõl
(8564/2006)

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PONT(OK)
Hi va ta los név: Fog lal koz ta tás po li ti kai 
és Mun ka ügyi Mi nisz té rium
Pos tai cím: Al kot mány u. 3.
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1054
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: Bra un Zol tán né
Te le fon: 473-8158
Fax: 473-8102
E-ma il: bra un.zol tan ne@fmm.gov.hu
In ter net cím(ek) (adott eset ben)
Az aján lat ké rõ ál ta lá nos cí me (URL): 
A fel hasz ná lói ol dal cí me (URL):

I.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ TÍ PU SA
Köz pon ti szin tû: X
Köz jo gi szer ve zet: –
Re gi o ná lis/he lyi szin tû: –
Egyéb: –

I.3) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ MÁS AJÁN LAT KÉ RÕK NE -
VÉ BEN FOLY TAT JA-E LE A KÖZ BE SZER ZÉ SI EL JÁ -
RÁST?
Igen: –
Nem: X

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS
II.1.1) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés
Szak ér tõi, vizs ga el nö ki, szak mai szak ér tõi iga zol vá nyok el -

ké szí té se

II.1.2) A szer zõ dés tí pu sa, va la mint a tel je sí tés he lye
[Csak azt a ka te gó ri át vá lassza – épí té si be ru há zás, áru be -

szer zés vagy szol gál ta tás –, ame lyik a leg in kább meg fe lel a
szer zõ dés vagy köz be szer zés(ek) tár gyá nak]

a) Épí té si be ru há zás: –
Ki vi te le zés: –
Ter ve zés és ki vi te le zés: –
Ki vi te le zés bár mi lyen esz köz zel, mó don, az aján lat ké rõ ál tal 

meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ en: –
Épí té si kon cesszió: –
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –
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b) Áru be szer zés: –
Adás vé tel: –
Lí zing: –
Bér let: –
Rész let vé tel: –
Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: –
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –
c) Szol gál ta tás: X
Szol gál ta tá si ka te gó ria szá ma: –
(Az 1–27. szol gál ta tá si ka te gó ri á kat lásd a Kbt. 3. és 4. mel -

lék le té ben)
Szol gál ta tá si kon cesszió: –
A tel je sí tés he lye: 
Fog lal koz ta tás po li ti kai és Mun ka ügyi Mi nisz té rium, 1054

Bu da pest, Al kot mány u . 3., fszt. 30.
NUTS-kód: –

II.1.3) A hir det mény a kö vet ke zõk va la me lyi ké vel kap cso -
la tos (adott eset ben)

Ke ret meg ál la po dás meg kö té se: –
Ke ret meg ál la po dá son ala pu ló szer zõ dés meg kö té se: –
Di na mi kus be szer zé si rend sze ren (DBR) ala pu ló szer zõ dé -

sek: –

II.1.4) A szer zõ dés vagy a köz be szer zés(ek) tár gya, mennyi -
sé ge

Szak ér tõi, vizs ga el nö ki, szak mai szak ér tõi iga zol vá nyok el -
ké szí té se, 350 db

II.1.5) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy:
78.31.10.00-0
To váb bi tárgy(ak): –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.2) A SZER ZÕ DÉS(EK) ÉR TÉ KE
II.2.1) A szer zõ dés(ek) ér té ke
(Csak a vég le ges össz ér té ket kér jük meg ad ni, az összes szer -

zõ dést, részt és op ci ót be le ért ve; az egyes szer zõ dé sek re vo nat -
ko zó in for má ci ók kal kap cso lat ban az V. Az el já rás ered mé nye
meg ne ve zé sû sza kaszt kér jük ki töl te ni)

Ér ték: –
Pénz nem: –
Áfa nél kül: –
Áfá val: –
Áfa (%): –

III.2.2) Épí té si kon cesszió ese tén az el len szol gál ta tás le -
írása: – 

III.2.3) Szol gál ta tá si kon cesszió ese tén az el len szol gál ta tás
le írá sa: – 

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA

IV.1.1) Az el já rás faj tá ja

IV.1.1.1) A köz be szer zé si tör vény VI. fe je ze te sze rin ti el já -
rás ese tén:

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Ver seny pár be széd: –

Egy sze rû sí tett el já rás: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: X

IV.1.1.2) A köz be szer zé si tör vény VII. fe je ze te sze rin ti el já -
rás ese tén

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló/hir det ménnyel meg hir de -

tett tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –

IV.1.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos el já rás, a hir det -
mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos, a hir det mény nél kü li
egy sze rû sí tett el já rás, illetve a gyor sí tott el já rás al kal ma zá sá -
nak in dok lá sa (adott eset ben): –

IV.1.1.4) A hir det mény faj tá ja
Aján la ti/rész vé te li fel hí vás: –
Idõ sza kos elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK

IV.2.1) Bí rá la ti szem pon tok (csak a meg fe le lõt je löl je meg)
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: X

IV.2.2) Sor ke rült-e elekt ro ni kus ár lej tés re?
Igen: –
Nem: X

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám (adott eset ben): 

2273-1/2006, 2273-2/2006, 2273-3/2006

IV.3.2) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó an ko ráb ban sor ke -
rült-e köz zé té tel re?

Igen: –
Nem: X

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

A szer zõ dés szá ma: –
Meg ne ve zé se: –

V.1) A SZER ZÕ DÉS KÖ TÉS DÁ TU MA
/  (év/hó/nap)

V.2) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 
Nem nyúj tot tak be aján la tot

V.4) A SZER ZÕ DÉS ÉR TÉ KÉ RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CIÓ (csak szá mok kal)

VI. SZA KASZ: KI EGÉ SZÍ TÕ IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL ÉS/VAGY PROG RAM MAL KAP -
CSO LA TOS-E?
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén kér jük fel tün tet ni a pro jekt(ek) és/vagy

prog ram(ok) ne vét és bár mely egyéb hi vat ko zá si ada tot: – 

VI.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK (adott eset ben)
VI.2.1) Az ered mény hir de tés idõ pont ja (adott eset ben): –
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VI.2.2) Ha az el já rás ered mény te len, illetve szer zõ dés kö tés -
re nem ke rül sor, en nek in do ka: az el já rás ered mény te len, mert
egyik aján lat te võ sem nyúj tott be aján la tot.

VI.2.3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény
96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se: –

VI.2.5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján -
lat té tel le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján la tok szá ma: –

VI.2.6) Az egy sze rû sí tett el já rást meg in dí tó hir det mény köz -
zé té te lé nek nap ja és hi vat ko zás a hir det mény re (adott eset ben): –

VI.2.7) Az aján lat ké rõ tár gya lás nél kü li vagy tár gya lá sos
egy sze rû sí tett el já rást al kal ma zott? (adott eset ben): –

VI.2.8) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí -
tett el já rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá -
sá nak nap ja: 2006. már ci us 16.

VI.3) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/04/03 (év/hó/nap)

Fõvárosi Csatornázási Mûvek Rt.
tájékoztatója az eljárás eredményérõl

(8379/2006)

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PONT(OK)
Hi va ta los név: Fõ vá ro si Csa tor ná zá si Mû vek Rt.
Pos tai cím: Asz ta los Sán dor u. 4.
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1087
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: Mér nö ki Szol gál ta tá sok Fõ osz tá lya
Te le fon: 459-1668
Fax: 455-4253
E-ma il: szi la gyij@fcsm.hu
In ter net cím(ek) (adott eset ben)
Az aján lat ké rõ ál ta lá nos cí me (URL): www.fcsm.hu
A fel hasz ná lói ol dal cí me (URL): –

I.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ TÍ PU SA
Köz pon ti szin tû: –
Köz jo gi szer ve zet: –
Re gi o ná lis/he lyi szin tû: –
Egyéb: X

I.3) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ MÁS AJÁN LAT KÉ RÕK NE -
VÉ BEN FOLY TAT JA-E LE A KÖZ BE SZER ZÉ SI EL JÁ -
RÁST?
Igen: –
Nem: X

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS
II.1.1) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés
Vál lal ko zá si szer zõ dés

II.1.2) A szer zõ dés tí pu sa, va la mint a tel je sí tés he lye
[Csak azt a ka te gó ri át vá lassza – épí té si be ru há zás, áru be -

szer zés vagy szol gál ta tás –, ame lyik a leg in kább meg fe lel a
szer zõ dés vagy köz be szer zés(ek) tár gyá nak]

a) Épí té si be ru há zás: X
Ki vi te le zés: X

Ter ve zés és ki vi te le zés: –
Ki vi te le zés bár mi lyen esz köz zel, mó don, az aján lat ké rõ ál tal 

meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ en: –
Épí té si kon cesszió: –
A tel je sí tés he lye
A mun ká la to kat a Fõ vá ro si Csa tor ná zá si Mû vek Rt. mû kö dé -

si te rü le tén (Bu da pest, Bu da örs, Nagy ko vá csi és Tel ki ön kor -
mány za tok te rü le tén) kell vé gez ni.

NUTS-kód: –
b) Áru be szer zés: –
Adás vé tel: –
Lí zing: –
Bér let: –
Rész let vé tel: –
Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: –
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –
c) Szol gál ta tás: –
Szol gál ta tá si ka te gó ria szá ma: –
(Az 1–27. szol gál ta tá si ka te gó ri á kat lásd a Kbt. 3. és 4. mel -

lék le té ben)
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –

II.1.3) A hir det mény a kö vet ke zõk va la me lyi ké vel kap cso -
la tos (adott eset ben)

Ke ret meg ál la po dás meg kö té se: –
Ke ret meg ál la po dá son ala pu ló szer zõ dés meg kö té se: –
Di na mi kus be szer zé si rend sze ren (DBR) ala pu ló szer zõ dé -

sek: –

II.1.4) A szer zõ dés vagy a köz be szer zés(ek) tár gya, mennyi -
sé ge

Kb. 2500 mun ka he lyen csa tor na üzem za var-el há rí tás utá ni
asz falt bur ko lat hely re ál lí tá sa

II.1.5) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy:
45.23.32.23-8
To váb bi tárgy(ak): –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.2) A SZER ZÕ DÉS(EK) ÉR TÉ KE
II.2.1) A szer zõ dés(ek) ér té ke
(Csak a vég le ges össz ér té ket kér jük meg ad ni, az összes szer -

zõ dést, részt és op ci ót be le ért ve; az egyes szer zõ dé sek re vo nat -
ko zó in for má ci ók kal kap cso lat ban az V. Az el já rás ered mé nye
meg ne ve zé sû sza kaszt kér jük ki töl te ni)

Ér ték 100 000 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): 20,0

III.2.2) Épí té si kon cesszió ese tén az el len szol gál ta tás le írá sa

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA

IV.1.1) Az el já rás faj tá ja

IV.1.1.1) A köz be szer zé si tör vény IV. fe je ze te sze rin ti el já -
rás ese tén:

Nyílt: X
Meg hí vá sos: –
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Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Ver seny pár be széd: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –

IV.1.1.2) A köz be szer zé si tör vény V. fe je ze te sze rin ti el já -
rás ese tén

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló/hir det ménnyel meg hir de -

tett tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –

IV.1.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos el já rás, a hir det -
mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos, a hir det mény nél kü li
egy sze rû sí tett el já rás, illetve a gyor sí tott el já rás al kal ma zá sá -
nak in dok lá sa (adott eset ben): –

IV.1.1.4) A hir det mény faj tá ja
Aján la ti/rész vé te li fel hí vás: X
Idõ sza kos elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK

IV.2.1) Bí rá la ti szem pon tok (csak a meg fe le lõt je löl je meg)
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: –
vagy
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat: X
a kö vet ke zõ rész szem pon tok alap ján
rész szem pon tok súly szá mok
1. mun ka kez dés – a meg ren de lés tõl szá mít va

(óra) 20
2. ga ran cia a tör vény ben elõ írt há rom éven fe -

lül, de ma xi mum össze sen hat év (hó) 20
3. 0–5 m2 te rü le ten vég zett hely re ál lí tás 5 cm

vas tag ság ban net tó ár (Ft/m2) 15
4. 5–20 m2 te rü le ten vég zett hely re ál lí tás 5 cm 

vas tag ság ban net tó ár (Ft/m2) 15
5. 20 m2 te rü let fe lett vég zett hely re ál lí -

tás 5 cm vas tag ság ban net tó ár (Ft/m2) 10
6. asz falt bon tás net tó ár (Ft/m2) 5
7. ki ter melt tör me lék el szál lí tá sa net tó ár

(Ft/m3) 5
8. szél vá gás net tó ár (Ft/fm) 5
9. ki egyen lí tõ ré teg min den to váb bi 1 cm vas -

tag ság ban net tó ár (Ft/m2) 5

IV.2.2) Sor ke rült-e elekt ro ni kus ár lej tés re?
Igen: –
Nem: X

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám (adott eset ben)

IV.3.2) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó an ko ráb ban sor ke -
rült-e köz zé té tel re?

Igen: –
Nem: –
Igen vá lasz ese tén (vá lassza a meg fe le lõ ro va tot):
Elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
vagy
Fel hasz ná lói ol da lon köz zé tett hir det mény: –
A hir det mény szá ma a H. L.-be n: –

Aján la ti/rész vé te li fel hí vás: –
vagy
Egy sze rû sí tett aján la ti fel hí vás (DBR): –
A hir det mény szá ma a H. L.-be n: –
Egyéb ko ráb bi köz zé té tel: –
A hir det mény szá ma a H. L.-be n: –

V. SZAKASZ: AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE

A szer zõ dés szá ma: –
Meg ne ve zé se: –

V.1) A SZER ZÕ DÉS KÖ TÉS TER VE ZETT IDÕ PONT JA:
2005/04/07 (év/hó/nap)

V.2) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 2

V.3) A NYERTES AJÁNLATTEVÕ NEVE ÉS CÍME
Hi va ta los név: Bi tu men Szö vet ke zet
Pos tai cím: Ka szá ló u. 101.
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1173
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: –
Fax: –
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.4) A SZER ZÕ DÉS ÉR TÉ KÉ RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CIÓ (csak szá mok kal)
Az el len szol gál ta tás ere de ti leg be csült ér té ke (adott eset ben)
Ér ték: 100 000 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): 20,0
Az el len szol gál ta tás szer zõ dés be li össze ge
Ér ték: 100 000 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): 20,0
A leg ala cso nyabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: – /
a leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: –
Pénz nem: –
Áfa nél kül: –
Áfá val: –
Áfa (%): –
Éves vagy ha vi ér ték ese tén kér jük meg ad ni:
az évek szá mát: 1 vagy a hó na pok szá mát: 

V.5) VA LÓ SZÍ NÛ SÍT HE TÕ-E AL VÁL LAL KO ZÓK, IL -
LETVE HAR MA DIK SZE MÉ LYEK IGÉNY BE VÉ TE LE
A SZER ZÕ DÉS TEL JE SÍ TÉ SÉ HEZ?
Igen: X
Nem: –
Igen vá lasz ese tén je löl je meg a szer zõ dés al vál lal ko zók,

illetve har ma dik sze mé lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se 
ér té két vagy ará nyát (ré szét) (csak szá mok kal): –

Ér ték áfa nél kül: –
Pénz nem: –
Arány (rész): …(%)
Nem is mert: X
A szer zõ dés al vál lal ko zók, illetve har ma dik sze mé lyek

igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek/ará nyá nak meg -
je lö lé se (ha is mert)
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V.6) A SZER ZÕ DÉST OLYAN AJÁN LAT TE VÕ VEL KÖ -
TÖT TÉK-E MEG, AKI TÖBB VÁL TO ZA TÚ AJÁN LA -
TOT TET T?
Igen: –
Nem: X

V.7) VOLT-E ÉR VÉNY TE LEN AJÁN LAT AZON AZ
ALA PON, HOGY AZ EL LEN SZOL GÁL TA TÁS KIRÍ -
VÓAN ALA CSONY VOLT?
Igen: –
Nem: X
(E sza kasz ból szük ség ese tén több pél dány hasz nál ha tó)

VI. SZA KASZ: KI EGÉ SZÍ TÕ IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL ÉS/VAGY PROG RAM MAL KAP -
CSO LA TOS-E?
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén kér jük fel tün tet ni a pro jekt(ek) és/vagy

prog ram(ok) ne vét és bár mely egyéb hi vat ko zá si ada tot: –

VI.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK (adott eset ben)
VI.2.1) Az ered mény hir de tés idõ pont ja: 2006. már ci us 28.
VI.2.2) Ha az el já rás ered mény te len, illetve szer zõ dés kö tés -

re nem ke rül sor, en nek in do ka: –
VI.2.3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény

96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se: kis- és kö zép vál -
lal ko zás nak mi nõ sül.

VI.2.4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot
te võ ne ve és cí me, va la mint az el len szol gál ta tás össze ge (adott
eset ben): –

VI.2.5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján -
lat té tel le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján la tok szá ma: 

– Bi tu men Szö vet ke zet, 1173 Bu da pest, Ka szá ló u. 101.,
Ma gyar or szág,

– Fõ vá ro si Köz te rü let-fenn tar tó Rt., 1087 Bu da pest, Al föl -
di u. 7., Ma gyar or szág.

VI.2.6) Az egy sze rû sí tett el já rást meg in dí tó hir det mény köz -
zé té te lé nek nap ja és hi vat ko zás a hir det mény re (adott eset ben)

VI.2.7) Az aján lat ké rõ tár gya lás nél kü li vagy tár gya lá sos
egy sze rû sí tett el já rást al kal ma zott? (adott eset ben)

VI.2.8) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí -
tett el já rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá -
sá nak nap ja

VI.3) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/03/21 (év/hó/nap)

Fõvárosi Önkormányzat
Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház

tájékoztatója az eljárás eredményérõl
(8045/2006)

Épí té si be ru há zás: X
Épí té si kon cesszió: –
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: –
Szol gál ta tá si kon cesszió: –

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍ ME
Szer ve zet: Fõ vá ro si Ön kor mány zat 
Jahn Fe renc Dél-pes ti Kór ház
Cím zett: dr. Ge rõ Gá bor fõ igaz ga tó
Cím: Kö ves u. 1.
Pos tai irá nyí tó szám: 1204 
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 284-7610
Te le fax: 284-7591
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) A SZER ZÕ DÉS TÍ PU SA
Épí té si be ru há zás: X
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: –
Épí té si kon cesszió: –
Szol gál ta tá si ka te gó ria: –
Szol gál ta tá si kon cesszió: –

II.2) EZ EGY KE RET MEG ÁL LA PO DÁS?
NEM: X
IGEN: –

II.3) NÓ MENK LA TÚ RA

II.3.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV) 
Fõ szó jegy zék 
Fõ tárgy: 
45.21.51.40-0
To váb bi tár gyak: –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.4) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL A SZER ZÕ DÉS HEZ
REN DELT EL NE VE ZÉS
Ho tel épü let észa ki hom lok za tán nyí lás zá ró cse re.

II.5) MEG HA TÁ RO ZÁS (TÁRGY ÉS MENNYI SÉG) 
Tárgy: ho tel épü let észa ki hom lok zat nyí lá szá ró i nak cse ré je:

IX. eme let tõl az V. eme le tig be zá ró lag. Eme le ten ként 12 ×
560 cm ×190 cm be fog la ló mé re tû, né gyes osz tá sú nyí ló–bu kó
va sa la tú sza lag ab lak, 2  × 560 cm × 90 cm be fog la ló mé re tû, né -
gyes osz tá sú bu kó va sa la tú, táv nyi tós sza lag ab lak.

Op ció to váb bi 30%.

II.6) TEL JES BE CSÜLT ÉR TÉK (áfa nél kül)
40 000 000 Ft

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA 

IV.1.1) A köz be szer zé si tör vény VI. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén

Nyílt: X
Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
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IV.1.2) A köz be szer zé si tör vény VII. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén 

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló/hir det ménnyel meg hir de -

tett tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
A hir det mény faj tá ja 
Aján la ti/Rész vé te li fel hí vás: –
Idõ sza kos elõ ze tes tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

IV.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett
el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa (adott eset ben): –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: –
vagy:
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat a kö vet ke zõ rész -

szem pon tok és súly szá mok alap ján: X
B1) a kö vet ke zõ rész szem pon tok és súly szá mok alap ján
rész szem pon tok súly szá mok
1. brut tó el len szol gál ta tás 10
2. tel je sí té si ha tár idõ (70–100 nap) 3
3. ga ran cia 5
4. ked ve zõbb mû sza ki tar ta lom lég zá rás, víz -

zá rás, hõ át bo csá tá si té nye zõ te kin te té ben 3

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

V.1) AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE ÉS A SZER ZÕ DÉS ÉR -
TÉ KE

V.1.1) A nyer tes aján lat te võ ne ve és cí me

A szer zõ dés szá ma: –
Szer ve zet/Sze mély: –
Cím zett: –
Cím: –
Pos tai irá nyí tó szám: –
Vá ros/Köz ség: –
Or szág: –
Te le fon: –
Te le fax: –
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül) 

Az el len szol gál ta tás össze ge: –
A leg ala cso nyabb: – /
a leg ma ga sabb: –
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat. 
Pénz nem: –

V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás (adott 
eset ben): –

V.1.4) Szol gál ta tá si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás
(adott eset ben): –

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés tel je sí té sé hez?

NEM: X
IGEN: –

Ha igen, a szer zõ dés al vál lal ko zók, illetve har ma dik sze mé -
lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek vagy ará nyá -
nak (ré szé nek) a meg je lö lé se

Ér ték (áfa nél kül): –
Pénz nem: –
Arány (rész): …%
Nem is mert: –

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me
(adott eset ben)

(Eb bõl a sza kasz ból szük ség sze rint több pél dány hasz nál ha tó)

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

Az ere de ti ered mény hir de tés idõ pont ja 2006. már ci us 13.
A ha lasz tást kö ve tõ új idõ pont: 2006. már ci us 27.

VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X
IGEN: –

VI.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL AZ AK TÁ HOZ REN -
DELT HI VAT KO ZÁ SI SZÁM: –

VI.3) AZ ERED MÉNY HIR DE TÉS DÁ TU MA (adott eset -
ben) 2006/03/27 (év/hó/nap)

VI.4) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 9

VI.5) A SZER ZÕ DÉS MEG HIR DE TÉ SE A KÖZ BE SZER -
ZÉ SI ÉR TE SÍ TÕ BEN (adott eset ben)
2006. ja nu ár 9-én K. É. – 25291 szá mon.

VI.6) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: X
IGEN: –
Ha igen, kér jük fel tün tet ni a pro jekt/prog ram ne vét és bár -

mely egyéb hasz nál ha tó hi vat ko zá si ada tot: –

VI.7) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK 

1) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja (adott eset ben): az
ere de ti idõ pont 2006. már ci us 21-én 9.00 óra, a ha lasz tást kö ve -
tõ új idõ pont 2006. áp ri lis 4-én 9.00 óra.

2) Ha az el já rás ered mény te len, illetve szer zõ dés kö tés re nem 
ke rül sor, en nek in do ka: a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság
D.211-5/2006. szá mú ha tá ro za ta alap ján a Kbt. 92. § g) pont ja
sze rint az el já rást ered mény te len né nyil vá ní tot ta az aján lat ké rõ, 
új el já rás in dí tá sá ról ké sõb bi idõ pont ban in téz ke dik.

3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény
96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se: –

4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot te võ ne -
ve, cí me és az el len szol gál ta tás össze ge (adott eset ben): –

5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján lat té tel
le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján lat szá ma

1. Nap su gár 8051 Bt., szék he lye 8051 Sár ke resz tes, Jó zsef
At ti la u. 19.

2. In teg rál Al kán Kft., szék he lye 9028 Gyõr, Fe hér vá -
ri út 75.

3. Fe hér Ab lak Kft., szék he lye 1016 Bu da pest, Hegy al -
ja út 23.

4. T-T Ab lak Kft., szék he lye 7400 Ka pos vár, Irá nyi Dá -
niel u. 10.

5. Spi di-Bau Kft., szék he lye 3527 Mis kolc, Be se nyõi u. 8.
6. Ab lak rend szer Kft., szék he lye 8060 Mór, Ve le gi u. 1/A
7. Cse ke Kft., szék he lye 8991 Tes kánd, Pe tõ fi u. 5.
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8. Con fec tor Kft., szék he lye 1028 Bu da pest, Tár kony u. 9.
9. FÕ-ÉP Kft., szék he lye 8900 Za la eger szeg,

Hock J. u. 90/B
6) Az aján lat ké rõ tár gya lás nél kü li vagy tár gya lá sos egy sze -

rû sí tett el já rást al kal ma zott? (adott eset ben)
7) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett el já -

rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá sá nak
nap ja: –

8) A köz be szer zé si tör vény 254. §-a vagy 283. §-a sze rin ti
tár gya lás kez de mé nye zé se ese tén a tár gya lás ered mé nye: –

9) Az aján lat ké rõ a köz be szer zé si tör vény 153. §-ának
(1) be kez dé sét al kal maz ta?

NEM: –
IGEN: –

VI.8) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/05/08 (év/hó/nap)

Fõvárosi Önkormányzat
Köz le ke dé si Ügy osz tá ly

tájékoztatója az eljárás eredményérõl
(8204/2006)

Épí té si be ru há zás: –
Épí té si kon cesszió: –
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: X

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRÕ

I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍ ME
Szer ve zet: Bu da pest Fõ vá ros Ön kor mány za ta
Cím zett: Bu da pest Fõ vá ros Ön kor mány za ta 
Fõ pol gár mes te ri Hi va ta lá nak Köz le ke dé si Ügy osz tá lya
Cím: Vá ros ház u. 9–11. II. eme let 267. szo ba
Pos tai irá nyí tó szám: 1052
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 327-1131
Te le fax: 327-1881
E-ma il: hu szargy@bu da pest.hu
In ter net cím (URL): –

II. SZAKASZ: A SZERZÕDÉS TÁRGYA

II.1) A SZERZÕDÉS TÍPUSA
Épí té si be ru há zás: –
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: X
Épí té si kon cesszió: –
Szol gál ta tá si ka te gó ria: –

II.2) EZ EGY KERETMEGÁLLAPODÁS?
NEM: X
IGEN: –

II.3) NÓMENKLATÚRA

II.3.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
74.23.20.00-4
To váb bi tár gyak: 
74.23.22.00-6

II.4) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL A SZER ZÕ DÉS HEZ
REN DELT EL NE VE ZÉS: 
2006. évi út fel újí tá sok B cso port ja ki vi te li ter ve i nek el ké szí -

té se

II.5) MEG HA TÁ RO ZÁS (TÁRGY ÉS MENNYI SÉG)
Ter ve zé si szer zõ dés Bu da pest 2006. évi út fel újí tá si mun kák

B cso port ki vi te li ter ve i nek, va la mint az út fel újí tá sok hoz kap -
cso ló dó ke rék pá ros köz le ke dé si lé te sít mé nyek ki vi te li ter ve i -
nek el ké szí té se.

Ezen be lül fõbb fel ada tok:
– ki vi te li szin tû aján la ti ter vek el ké szí té se
– köz mû egyez te tés
– for ga lom tech ni kai ke ze lõi vé le mény be szer zé se
– üze mel te tõi vé le mény be szer zé se
– meg ren de lõ vel tör té nõ egyez te tés
– mun ka vég zé si fel té te lek is mer te té se
– költ ség ve tés-ki írás ké szí té se
– ter ve zõi mû ve ze tés, szük sé ges mó do sí tá sok el vég zé se.
A fel újí tá si mun kák nem ha tó sá gi en ge dély-kö te le sek. 27 db

út fel újí tás ki vi te li ter ve i nek, va la mint a B. mel lék let ben rész le -
te zett ut cák nál a kap cso ló dó ke rék pá rút ki vi te li ter ve i nek el ké -
szí té se össze sen 456 550 m2 fe lü let re.

II.6) TEL JES BE CSÜLT ÉR TÉK (áfa nél kül)
127 500 000 Ft

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA

IV.1.1) A köz be szer zé si tör vény IV. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén

Nyílt: X

IV.1.2) A köz be szer zé si tör vény V. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló/hir det ménnyel meg hir de -

tett tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
A hir det mény faj tá ja
Aján la ti/Rész vé te li fel hí vás: –
Idõ sza kos elõ ze tes tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

IV.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett
el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa (adott eset ben): – 

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: X

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

V.1) AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE ÉS A SZER ZÕ DÉS ÉR -
TÉ KE

V.1.1) A nyer tes aján lat te võ ne ve és cí me

A szer zõ dés szá ma: 1
Szer ve zet/Sze mély: Út-teszt Kft.
Cím zett: Út-teszt Kft.
Cím: Utas u. 4.
Pos tai irá nyí tó szám: 1025
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
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Te le fon: –
Te le fax: –
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül)

Az el len szol gál ta tás össze ge: 18 900 000 Ft
A leg ala cso nyabb: 18 900 000 Ft /
a leg ma ga sabb: 19 840 000
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat
Pénz nem: HUF

V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás
(adott eset ben): –

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés tel je sí té sé hez?

NEM: X
IGEN: –

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me
(adott eset ben): – 

A szer zõ dés szá ma: 2
Szer ve zet/Sze mély: Köz le ke dés Kft.
Cím zett: Köz le ke dés Kft.
Cím: Bé csi u. 5.
Pos tai irá nyí tó szám: 1052
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: –
Te le fax: –
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül)

Az el len szol gál ta tás össze ge: 12 800 000
A leg ala cso nyabb: 12 800 000 /
a leg ma ga sabb: 14 300 000 Ft
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat
Pénz nem: HUF

V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás
(adott eset ben): –

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés tel je sí té sé hez?

NEM: X
IGEN: –

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me
(adott eset ben): – 

A szer zõ dés szá ma: 3
Szer ve zet/Sze mély: Köz le ke dés Kft.
Cím zett: Köz le ke dés Kft.
Cím: Bé csi u. 5.
Pos tai irá nyí tó szám: 1052
Vá ros/Köz ség: Bu da pest

Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: –
Te le fax: –
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül)

Az el len szol gál ta tás össze ge: 9 300 000
A leg ala cso nyabb: 9 300 000 /
a leg ma ga sabb: 11 200 000 Ft
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat
Pénz nem: HUF

V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás
(adott eset ben): –

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés tel je sí té sé hez?

NEM: X
IGEN: –

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me
(adott eset ben): – 

A szer zõ dés szá ma: 4
Szer ve zet/Sze mély: FÕM TERV Rt.
Cím zett: FÕM TERV Rt.
Cím: Lö võ ház u. 37.
Pos tai irá nyí tó szám: 1024
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: –
Te le fax: –
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül)

Az el len szol gál ta tás össze ge: 26 960 000
A leg ala cso nyabb: 26 960 000 /
a leg ma ga sabb: 28 900 000 Ft
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat
Pénz nem: HUF

V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás
(adott eset ben): –

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés tel je sí té sé hez?

NEM: X
IGEN: –

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me
(adott eset ben): – 

A szer zõ dés szá ma: 5
Szer ve zet/Sze mély: Via Fut ura Kft.–Plan ning Kft. 
kö zös aján la ta
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Cím zett: Via Fut ura Kft.

Cím: Lö võ ház u. 39.

Pos tai irá nyí tó szám: 1024

Vá ros/Köz ség: Bu da pest

Or szág: Ma gyar or szág

Te le fon: –

Te le fax: –

E-ma il: –

In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül)

Az el len szol gál ta tás össze ge: 6 480 000

A leg ala cso nyabb: 6 480 000 /

a leg ma ga sabb: 10 340 000 Ft

el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat

Pénz nem: HUF

V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás
(adott eset ben): –

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés tel je sí té sé hez?

NEM: X

IGEN: –

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me
(adott eset ben): – 

A szer zõ dés szá ma: 6

Szer ve zet/Sze mély: FÕM TERV Rt.

Cím zett: FÕM TERV Rt.

Cím: Lö võ ház u. 37.

Pos tai irá nyí tó szám: 1024

Vá ros/Köz ség: Bu da pest

Or szág: Ma gyar or szág

Te le fon: –

Te le fax: –

E-ma il: –

In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül)

Az el len szol gál ta tás össze ge: 9 600 000

A leg ala cso nyabb: 9 60 000 /

a leg ma ga sabb: 11 980 000 Ft

el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat

Pénz nem: HUF

V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás
(adott eset ben): –

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés tel je sí té sé hez?

NEM: X

IGEN: –

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me
(adott eset ben): – 

A szer zõ dés szá ma: 7
Szer ve zet/Sze mély: Spe ci ál Terv Kft.
Cím zett: Spe ci ál Terv Kft.
Cím: Nim ród u. 7.
Pos tai irá nyí tó szám: 1031
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: –
Te le fax: –
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül)

Az el len szol gál ta tás össze ge: 8 890 000
A leg ala cso nyabb: 8 890 000 /
a leg ma ga sabb: 12 160 000 Ft
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat
Pénz nem: HUF

V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás
(adott eset ben): –

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés tel je sí té sé hez?

NEM: X
IGEN: –

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me
(adott eset ben): – 

A szer zõ dés szá ma: 8
Szer ve zet/Sze mély: FÕM TERV Rt.
Cím zett: FÕM TERV Rt.
Cím: Lö võ ház u. 37.
Pos tai irá nyí tó szám: 1024
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: –
Te le fax: –
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül)

Az el len szol gál ta tás össze ge: 12 160 000
A leg ala cso nyabb: 12 160 000 /
a leg ma ga sabb: 15 370 000 Ft
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat
Pénz nem: HUF

V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás
(adott eset ben): –

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés tel je sí té sé hez?

NEM: X
IGEN: –
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V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me
(adott eset ben): – 

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X
IGEN: –

VI.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL AZ AK TÁ HOZ REN -
DELT HI VAT KO ZÁ SI SZÁM: –

VI.3) AZ ERED MÉNY HIR DE TÉS DÁ TU MA (adott eset -
ben)
2006/03/27 (év/hó/nap)

VI.4) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 45

VI.5) A SZER ZÕ DÉST MEG HIR DET TÉK-E AZ EU RÓ -
PAI UNIÓ HI VA TA LOS LAP JÁ BAN?
Nem: –
Igen: X
Ha igen, ad ja meg a hir det mény re vo nat ko zó hi vat ko zást
A hir det mény szá ma a Hi va ta los La p tar ta lom jegy zé ké ben
2005/S 252-249286 (év/hó/nap:) 2005/12/31

VI.6) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: X
IGEN: – 

VI.7) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

1) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja: 2006. áp ri lis 7.
2) Ha az el já rás ered mény te len, illetve szer zõ dés kö tés re

nem ke rül sor, en nek in do ka: – 
3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény

96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se: –
4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot te võ

ne ve, cí me és az el len szol gál ta tás össze ge (adott eset ben):
aján lat ké rõ nem je lölt meg má so dik leg ked ve zõbb aján la tot
te võt.

5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján lat té tel
le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján lat szá ma: 

– Köz le ke dés Kft., 1052 Bu da pest, Bé csi út 5., Ma gyar or -
szág, 8 rész aján lat,

– Spe ci ál Terv Kft., 1031 Bu da pest, Nim ród u. 7.,  Ma gyar -
or szág,5 rész aján lat,

– Tan dem Kft., 1033 Bu da pest, Pol gár u. 12. I. 6., Ma gyar -
or szág, 2 rész aján lat,

– Ép-To tál Kft., 1213 Bu da pest, Dam ja nich u. 87., Ma gyar -
or szág, 3 rész aján lat,

– Via Fut ura Kft.–Plan ning Kft., 1024 Bu da pest, Lö võ ház
u. 39., Ma gyar or szág, 3 rész aján lat,

– Fõm terv Rt., Kft., 1024 Bu da pest, Lö võ ház u. 37., Ma -
gyar or szág, 8 rész aján lat,

– Tu ra-Terv Kft., 1066 Bu da pest, Jó kai u. 26., Ma gyar or -
szág, 8 rész aján lat,

– Út-Teszt Kft., 1025 Bu da pest, Utas u. 4., Ma gyar or szág,
8 rész aján lat.

6) Az ered mény hir de tés idõ pont ja: 2006. már ci us 27.

VI.8) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/03/27 (év/hó/nap)

Fõvárosi Vízmûvek Rt.
tájékoztatója az eljárás eredményérõl

(8371/2006)

Épí té si be ru há zás: X
Épí té si kon cesszió: –
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: –
Szol gál ta tá si kon cesszió: –

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍ ME
Szer ve zet: Fõ vá ro si Víz mû vek Rt.
Cím zett: Be szer zé si Osz tály
dr. Ko ros sy Eme se osz tály ve ze tõ
Cím: Vá ci út 23–27.
Pos tai irá nyí tó szám: 1134
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 465-2572
Te le fax: 465-2943
E-ma il: eme se.ko ros sy@viz mu vek.hu
In ter net cím (URL): –

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) A SZER ZÕ DÉS TÍ PU SA
Épí té si be ru há zás: X
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: –
Épí té si kon cesszió: –
Szol gál ta tá si ka te gó ria: –
Szol gál ta tá si kon cesszió: –

II.2) EZ EGY KE RET MEG ÁL LA PO DÁS?
NEM: X
IGEN: –

II.3) NÓ MENK LA TÚ RA

II.3.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
45.23.21.51-5
To váb bi tár gyak: 
45.23.21.00-3
45.23.13.00-8
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.4) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL A SZER ZÕ DÉS HEZ
REN DELT EL NE VE ZÉS: 
Vál lal ko zá si szer zõ dés nyílt ár kos csõ fek te tés ki vi te le zé se és 

szük ség sze rin ti ter ve zé se

II.5) MEG HA TÁ RO ZÁS (TÁRGY ÉS MENNYI SÉG)
Vál lal ko zá si szer zõ dés Ke re pe si út–Szer da he lyi u. nyílt ár -

kos csõ fek te tés ki vi te le zé se, szük ség ese tén ter ve zé se
Nyílt ár kos csõ fek te tés össze sen:
1. rész: 385 fm + 10% hossz ban,
2. rész: 327 fm + 10% hossz ban,
3. rész: 215 fm + 10% hossz ban,

II.6) TEL JES BE CSÜLT ÉR TÉK (áfa nél kül)
67 000 000 HUF
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IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA

IV.1.1) A köz be szer zé si tör vény VI. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –

IV.1.2) A köz be szer zé si tör vény VII. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló/hir det ménnyel meg hir de -

tett tár gya lá sos: X
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
A hir det mény faj tá ja
Aján la ti/Rész vé te li fel hí vás: X
Idõ sza kos elõ ze tes tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

IV.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett
el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa (adott eset ben): – 

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: X
vagy
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat a kö vet ke zõ rész -

szem pon tok és súly szá mok alap ján: –

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

V.1) AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE ÉS A SZER ZÕ DÉS ÉR -
TÉ KE

V.1.1) A nyer tes aján lat te võ ne ve és cí me

A szer zõ dés szá ma: 1
Szer ve zet/Sze mély: De po ná tor Kft.
Cím zett: –
Cím: Kos suth La jos u. 73.
Pos tai irá nyí tó szám: 2330
Vá ros/Köz ség: Du na ha rasz ti
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 286-0586
Te le fax: 286-1017
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

A szer zõ dés szá ma: 2
Szer ve zet/Sze mély: De po ná tor Kft.
Cím zett: –
Cím: Kos suth La jos u. 73.
Pos tai irá nyí tó szám: 2330
Vá ros/Köz ség: Du na ha rasz ti
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 286-0586
Te le fax: 286-1017
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül)

1. rész
Az el len szol gál ta tás össze ge: 29 890 000
A leg ala cso nyabb: 29 890 000 /
a leg ma ga sabb: 38 500 000
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat
Pénz nem: HUF
2. rész
Az el len szol gál ta tás össze ge: 13 700 000
A leg ala cso nyabb: 13 700 000 /
a leg ma ga sabb: 17 000 000
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat
Pénz nem: HUF
3. rész: – 

V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás
(adott eset ben): –

V.1.4) Szol gál ta tá si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta -
tás (adott eset ben): – 

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés tel je sí té sé hez?

NEM: –
IGEN: X
Ha igen, a szer zõ dés al vál lal ko zók, illetve har ma dik sze mé -

lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek vagy ará nyá -
nak (ré szé nek) a meg je lö lé se

Ér ték (áfa nél kül): –
Pénz nem: –
Arány (rész): …%
Nem is mert: X

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me
(adott eset ben): – 

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X
IGEN: –

VI.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL AZ AK TÁ HOZ REN -
DELT HI VAT KO ZÁ SI SZÁM: –

VI.3) AZ ERED MÉNY HIR DE TÉS DÁ TU MA (adott eset -
ben)
2006/03/27 (év/hó/nap)

VI.4) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 9

VI.5) A SZER ZÕ DÉS MEG HIR DE TÉ SE A KÖZ BE -
SZER ZÉ SI ÉR TE SÍ TÕ BEN (adott eset ben): – 

VI.6) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: X
IGEN: – 
Ha igen, kér jük fel tün tet ni a pro jekt/prog ram ne vét és bár -

mely egyéb hasz nál ha tó hi vat ko zá si ada tot: –

VI.7) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

1) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja: 2006. áp ri lis 5.
2) Ha az el já rás ered mény te len, illetve szer zõ dés kö tés re

nem ke rül sor, en nek in do ka: 3. rész fel adat te kin te té ben az el já -
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rás ered mény te len. In dok: a Kbt. 92. § c) pont ja sze rint egyik
aján lat te võ sem tet t az aján lat ké rõ ren del ke zé sé re ál ló anya gi
fe de zet mér té ké re te kin tet tel meg fe le lõ aján la tot.

3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény
96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se: 

– De po ná tor Kft., 2330 Du na ha rasz ti, Kos suth La jos u. 73.:
kis vál lal ko zás.

4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot te võ
ne ve, cí me és az el len szol gál ta tás össze ge (adott eset ben): 

1. rész fel adat: Sa de-Ma gyar or szág Mély épí tõ Kft., 1117 Bu -
da pest, Bu da fo ki út 72–74., aján la ti ár: 30 250 000 Ft + áfa.

2. rész fel adat: Sa de-Ma gyar or szág Mély épí tõ Kft., 1117 Bu -
da pest, Bu da fo ki út 72–74., aján la ti ár: 13 80 000 Ft + áfa.

5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján lat té tel
le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján lat szá ma: 

– Al ter ra Kft., 1103 Bu da pest, Sib rik M. út 30., 3 rész -
ajánlat,

– De po ná tor Kft., 2330 Du na ha rasz ti, Kos suth La jos u. 73.,
3 rész aján lat,

– Sa de-Ma gyar or szág Mély épí tõ Kft., 1117 Bu da pest, Bu -
da fo ki út 72–74., 3 rész aján lat.

6) Az aján lat ké rõ tár gya lás nél kü li vagy tár gya lá sos egy sze -
rû sí tett el já rást al kal ma zott? (adott eset ben): –

7) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett el -
já rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá sá nak
nap ja: –

8) A köz be szer zé si tör vény 254. §-a vagy 283. §-a sze rin ti
tár gya lás kez de mé nye zé se ese tén a tár gya lás ered mé nye: –

9) Az aján lat ké rõ a köz be szer zé si tör vény 153. §-ának
(1) be kez dé sét al kal maz ta?:

NEM: X
IGEN: – 

VI.8) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/03/31 (év/hó/nap)

Gottsegen György
Országos Kardiológiai Intézet

tájékoztatója az eljárás eredményérõl
(8023/2006)

Szol gál ta tás: X

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍ ME
Szer ve zet: Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet
Cím zett: Pet hõ né Tar nai Er zsé bet gaz da sá gi igaz ga tó
Cím: Hal ler u. 29.
Pos tai irá nyí tó szám: 1096
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 215-7240
Te le fax: 215-7240
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

II. SZAKASZ: A SZERZÕDÉS TÁRGYA

II.1) A SZERZÕDÉS TÍPUSA
Szol gál ta tás: X
Szol gál ta tá si ka te gó ria: 12

II.2) EZ EGY KERETMEGÁLLAPODÁS?
NEM: X

II.3) NÓMENKLATÚRA

II.3.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV) 
Fõ szó jegy zék 
Fõ tárgy: 
74.23.14.00-1
To váb bi tár gyak: 
74.23.21.20-1
74.23.14.30-0
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.4) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL A SZER ZÕ DÉS HEZ
REN DELT EL NE VE ZÉS
Az in té zet hõ ener ge ti kai rend sze ré nek fel újí tá sa és hõ ener -

gia-szol gál ta tás

II.5) MEGHATÁROZÁS (TÁRGY ÉS MENNYISÉG) 
Az in té zet hõ ener ge ti kai rend szer e fel újí tá sá nak meg ter ve -

zé se, a fel újí tás ki vi te le zé se a tár gya lá sok ered mé nye képp ki -
ala kí tott mû sza ki tar ta lom mal az aján lat te võ ál ta li fi nan szí ro -
zás ré vén, va la mint a fel újí tott rend szer rel hõ ener gia-szol gál ta -
tás. Össze sen kb. 24 000 GJ/év pri mer hõ ener gia-fel hasz ná lás.

II.6) TELJES BECSÜLT ÉRTÉK (áfa nél kül)
100 000 000 HUF

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA 

IV.1.1) A köz be szer zé si tör vény IV. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén

Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: X

IV.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett 
el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa: –

IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat a kö vet ke zõ rész -

szem pon tok és súly szá mok alap ján: X
rész szem pon tok súly szá mok
1. az át adott hõ ener gia egy sé gá ra (Ft/GJ) 30
2. a fu tam idõ alatt össze sen fi ze ten dõ hõ szol -

gál ta tá si alap díj és üze mel te té si, kar ban tar -
tá si áta lány díj össze gé nek egy év re esõ
át la ga, csök kent ve az aján lat ban sze rep lõ
ön fo gyasz tá sok (aján lat te võ ál tal fi ze ten -
dõ) dí ja i val, a meg aján lott ár vál to zá si kép -
let alap ján szá mít va (Ft/fu tam idõ) 30

3. a meg aján lott kor sze rû sí tés ered mé nye ként 
(a tár gya lás so rán el fo ga dott és rög zí tett)
ga ran tált fo gyasz tás ér té ke (GJ/év) 30

4. az üzem za va ri köt bér ér té ke, a mû sza -
ki-gaz da sá gi do ku men tá ció vo nat ko zó
pont jai ér tel mé ben (Ft/eset) 5

5. a szer zõ dés meg szû né se kor át adás ra ke rü lõ 
be ren de zé sek át adá si ér té ke (Ft) 5

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

V.1) AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE ÉS A SZER ZÕ DÉS ÉR -
TÉ KE

V.1.1) A nyer tes aján lat te võ ne ve és cí me: –

62. szám Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2006. V. 31.) 24443



V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül) 

Az el len szol gál ta tás össze ge: –

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés tel je sí té sé hez?: –

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X

VI.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL AZ AK TÁ HOZ REN -
DELT HI VAT KO ZÁ SI SZÁM:
2/13/2005

VI.3) AZ ERED MÉNY HIR DE TÉS DÁ TU MA 
2006/03/20 (év/hó/nap)

VI.4) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 3

VI.5) A SZER ZÕ DÉST MEG HIR DET TÉK-E AZ EU RÓ -
PAI UNIÓ HI VA TA LOS LAP JÁ BAN?
IGEN: X
Ha igen, ad ja meg a hir det mény re vo nat ko zó hi vat ko zást
A hir det mény szá ma a Hi va ta los La p tar ta lom jegy zé ké ben:
2005/S 178-176602 (év/hó/nap:) 2005/09/15

VI.6) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: X

VI.7) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK 

1) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja: –
2) Ha az el já rás ered mény te len, illetve szer zõ dés kö tés re nem 

ke rül sor, en nek in do ka: az el já rás a Kbt. 92. § c) pont ja alap ján
ered mény te len.

3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény
96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se: –

4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot te võ ne -
ve, cí me és az el len szol gál ta tás össze ge: –

5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján lat té tel
le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján lat szá ma: 

– Kip ca lor Ener ge ti kai Kft., 1106 Bu da pest, Jász be ré -
nyi út 24–36. Ma gyar or szág

– Kip szer Ka zán tech no ló gi ai Rt., 1106 Bu da pest, Jász be ré -
nyi út 24–36. Ma gyar or szág

– Pro met he us Tü ze lés tech ni kai Zrt., 1117 Bu da pest, Bu da -
fo ki út 91–93. Ma gyar or szág

VI.8) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/03/27 (év/hó/nap)

Gyál Város Önkormányzata
tájékoztatója az eljárás eredményérõl

(11359/2006)

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PONT(OK)
Hi va ta los név: Gyál Vá ros Ön kor mány za ta
Pos tai cím: Kõ rö si út 112–114.

Vá ros/Köz ség: Gyál
Pos tai irá nyí tó szám: 2360
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: Te rü let- és Vá ros fej lesz té si Iro da
Te le fon: 29/540-954
Fax: 29/340-028
E-ma il: fe her.me lin da@gya l.hu
In ter net cím(ek) (adott eset ben)
Az aján lat ké rõ ál ta lá nos cí me (URL): www.gya l.hu
A fel hasz ná lói ol dal cí me (URL): –

I.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ TÍ PU SA
Köz pon ti szin tû: –
Köz jo gi szer ve zet: –
Re gi o ná lis/he lyi szin tû: X
Egyéb: –

I.3) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ MÁS AJÁN LAT KÉ RÕK NE -
VÉ BEN FOLY TAT JA-E LE A KÖZ BE SZER ZÉ SI EL JÁ -
RÁST?
Igen: –
Nem: X

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS
II.1.1) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés
Bank i hi tel szer zõ dés

II.1.2) A szer zõ dés tí pu sa, va la mint a tel je sí tés he lye
[Csak azt a ka te gó ri át vá lassza – épí té si be ru há zás, áru be -

szer zés vagy szol gál ta tás –, ame lyik a leg in kább meg fe lel a
szer zõ dés vagy köz be szer zés(ek) tár gyá nak]

a) Épí té si be ru há zás: –
Ki vi te le zés: –
Ter ve zés és ki vi te le zés: –
Ki vi te le zés bár mi lyen esz köz zel, mó don, az aján lat ké rõ ál tal 

meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ en: –
Épí té si kon cesszió: –
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –
b) Áru be szer zés: –
Adás vé tel: –
Lí zing: –
Bér let: –
Rész let vé tel: –
Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: –
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –
c) Szol gál ta tás: X
Szol gál ta tá si ka te gó ria szá ma 06
(Az 1–27. szol gál ta tá si ka te gó ri á kat lásd a Kbt. 3. és 4. mel -

lék le té ben)
A tel je sí tés he lye
2360 Gyál, Kõ rö si út 112–114.
NUTS-kód: HU102

II.1.3) A hir det mény a kö vet ke zõk va la me lyi ké vel kap cso -
la tos (adott eset ben)

Ke ret meg ál la po dás meg kö té se: –
Ke ret meg ál la po dá son ala pu ló szer zõ dés meg kö té se: –
Di na mi kus be szer zé si rend sze ren (DBR) ala pu ló szer zõ dé -

sek: –
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II.1.4) A szer zõ dés vagy a köz be szer zés(ek) tár gya,
mennyi sé ge

Hi tel nyúj tás brut tó 590 mil lió Ft ér ték ben

II.1.5) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó sze det
Fõ tárgy:
66.13.00.00-0
Ki egé szí tõ szó sze det (adott eset ben): –

II.2) A SZERZÕDÉS(EK) ÉRTÉKE
II.2.1) A szer zõ dés(ek) ér té ke
(Csak a vég le ges össz ér té ket kér jük meg ad ni, az összes szer -

zõ dést, részt és op ci ót be le ért ve; az egyes szer zõ dé sek re vo nat -
ko zó in for má ci ók kal kap cso lat ban az V. Az el já rás ered mé nye
meg ne ve zé sû sza kaszt kér jük ki töl te ni)

Ér ték: 260 000 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): 0,0

III.2.2) Épí té si kon cesszió ese tén az el len szol gál ta tás le írá sa

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA

IV.1.1) Az el já rás faj tá ja

IV.1.1.1) A köz be szer zé si tör vény IV. fe je ze te sze rin ti el já -
rás ese tén:

Nyílt: X
Meg hí vá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Ver seny pár be széd: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –

IV.1.1.2) A köz be szer zé si tör vény V. fe je ze te sze rin ti el já rás 
ese tén

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló/hir det ménnyel meg hir de -

tett tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –

IV.1.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos el já rás, a hir det -
mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos, a hir det mény nél kü li
egy sze rû sí tett el já rás, illetve a gyor sí tott el já rás al kal ma zá sá -
nak in dok lá sa (adott eset ben): –

IV.1.1.4) A hir det mény faj tá ja
Aján la ti/rész vé te li fel hí vás: X
Idõ sza kos elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK

IV.2.1) Bí rá la ti szem pon tok (csak a meg fe le lõt je löl je meg)
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: X
vagy
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat: –
a kö vet ke zõ rész szem pon tok alap ján: –

IV.2.2) Sor ke rült-e elekt ro ni kus ár lej tés re?
Igen: –
Nem: X

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám (adott eset ben)

IV.3.2) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó an ko ráb ban sor ke -
rült-e köz zé té tel re?

Igen: X
Nem: –
Igen vá lasz ese tén (vá lassza a meg fe le lõ ro va tot):
Elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
vagy
Fel hasz ná lói ol da lon köz zé tett hir det mény: –
A hir det mény szá ma a H. L.-be n: –
Aján la ti/rész vé te li fel hí vás: X
vagy
Egy sze rû sí tett aján la ti fel hí vás (DBR): –
A hir det mény szá ma a H. L.-be n: 2006/S 55-057515
Egyéb ko ráb bi köz zé té tel: –
A hir det mény szá ma a H. L.-be n: –

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

A szer zõ dés szá ma: 1
Meg ne ve zé se: hi tel nyúj tás kör nye zet vé del mi cé lok ra

V.1) A SZER ZÕ DÉS KÖ TÉS TER VE ZETT IDÕ PONT JA:
2006/05/16 (év/hó/nap)

V.2) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 3

V.3) A NYER TES AJÁN LAT TE VÕ NE VE ÉS CÍ ME
Hi va ta los név: Ers te Bank Hun ga ry Rt.
Pos tai cím: Vá ci út 32.
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1132
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 268-4016
Fax: 268-4016
E-ma il: csa ba.haj ducz ky@ers te bank.hu
In ter net cím (URL): –

V.4) A SZER ZÕ DÉS ÉR TÉ KÉ RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CIÓ (csak szá mok kal)
Az el len szol gál ta tás ere de ti leg be csült ér té ke (adott eset ben)
Ér ték 80 000 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): 0,0
Az el len szol gál ta tás szer zõ dés be li össze ge
Ér ték 3 ha vi EU RI BOR + 1,05% ka mat/év
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): 0,0
A leg ala cso nyabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: – /
a leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: –
Pénz nem: –
Áfa nél kül: 
Áfá val: 
Áfa (%): 
Éves vagy ha vi ér ték ese tén kér jük meg ad ni:
az évek szá mát: 20 vagy a hó na pok szá mát: 
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V.5) VA LÓ SZÍ NÛ SÍT HE TÕ-E AL VÁL LAL KO ZÓK, IL -
LETVE HAR MA DIK SZE MÉ LYEK IGÉNY BE VÉ TE LE
A SZER ZÕ DÉS TEL JE SÍ TÉ SÉ HEZ?
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén je löl je meg a szer zõ dés al vál lal ko zók,

illetve har ma dik sze mé lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se 
ér té két vagy ará nyát (ré szét) (csak szá mok kal): –

Ér ték áfa nél kül: –
Pénz nem: –
Arány (rész): …(%)
Nem is mert: –
A szer zõ dés al vál lal ko zók, illetve har ma dik sze mé lyek

igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek/ará nyá nak meg -
je lö lé se (ha is mert)

V.6) A SZER ZÕ DÉST OLYAN AJÁN LAT TE VÕ VEL KÖ -
TÖT TÉK-E MEG, AKI TÖBB VÁL TO ZA TÚ AJÁN LA -
TOT TET T?
Igen: –
Nem: X

V.7) VOLT-E ÉR VÉNY TE LEN AJÁN LAT AZON AZ
ALA PON, HOGY AZ EL LEN SZOL GÁL TA TÁS KIRÍ -
VÓAN ALA CSONY VOLT?
Igen: –
Nem: X

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

A szer zõ dés szá ma: 2
Meg ne ve zé se: hi tel nyúj tás ál ta lá nos be ru há zá si cé lok ra

V.1) A SZER ZÕ DÉS KÖ TÉS TER VE ZETT IDÕ PONT JA:
2006/05/16 (év/hó/nap)

V.2) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 3

V.3) A NYER TES AJÁN LAT TE VÕ NE VE ÉS CÍ ME
Hi va ta los név: Ers te Bank Hun ga ry Rt.
Pos tai cím: Vá ci út 32.
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1132
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 268-4016
Fax: 268-4016
E-ma il: haj ducz ky.csa ba@ers te bank.hu
In ter net cím (URL): –

V.4) A SZER ZÕ DÉS ÉR TÉ KÉ RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CIÓ (csak szá mok kal)
Az el len szol gál ta tás ere de ti leg be csült ér té ke (adott eset ben)
Ér ték 80 000 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): 0,0
Az el len szol gál ta tás szer zõ dés be li össze ge
Ér ték 3 ha vi EU RI BOR + 1,54% ka mat/év
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): 0,0
A leg ala cso nyabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: – /
a leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: –
Pénz nem: –

Áfa nél kül: 
Áfá val: 
Áfa (%): 
Éves vagy ha vi ér ték ese tén kér jük meg ad ni:
az évek szá mát 20 vagy a hó na pok szá mát: 

V.5) VA LÓ SZÍ NÛ SÍT HE TÕ-E AL VÁL LAL KO ZÓK, IL -
LETVE HAR MA DIK SZE MÉ LYEK IGÉNY BE VÉ TE LE
A SZER ZÕ DÉS TEL JE SÍ TÉ SÉ HEZ?
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén je löl je meg a szer zõ dés al vál lal ko zók,

illetve har ma dik sze mé lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se 
ér té két vagy ará nyát (ré szét) (csak szá mok kal): –

Ér ték áfa nél kül: –
Pénz nem: –
Arány (rész): …(%)
Nem is mert: –
A szer zõ dés al vál lal ko zók, illetve har ma dik sze mé lyek

igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek/ará nyá nak meg -
je lö lé se (ha is mert)

V.6) A SZER ZÕ DÉST OLYAN AJÁN LAT TE VÕ VEL KÖ -
TÖT TÉK-E MEG, AKI TÖBB VÁL TO ZA TÚ AJÁN LA -
TOT TET T?
Igen: –
Nem: X

V.7) VOLT-E ÉR VÉNY TE LEN AJÁN LAT AZON AZ
ALA PON, HOGY AZ EL LEN SZOL GÁL TA TÁS KIRÍ -
VÓAN ALA CSONY VOLT?
Igen: –
Nem: X

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

A szer zõ dés szá ma: 3
Meg ne ve zé se: hi tel nyúj tás köz ok ta tá si cé lú be ru há zá sok ra

V.1) A SZER ZÕ DÉS KÖ TÉS TER VE ZETT IDÕ PONT JA:
2006/05/16 (év/hó/nap)

V.2) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 3

V.3) A NYER TES AJÁN LAT TE VÕ NE VE ÉS CÍ ME
Hi va ta los név: Ers te Bank Hun ga ry Rt.
Pos tai cím: Vá ci út 32.
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1132
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 268-4016
Fax: 268-4016
E-ma il: haj ducz ky.csa ba@ers te bank.hu
In ter net cím (URL): –

V.4) A SZER ZÕ DÉS ÉR TÉ KÉ RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CIÓ (csak szá mok kal)
Az el len szol gál ta tás ere de ti leg be csült ér té ke (adott eset ben)
Ér ték 80 000 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): 0,0
Az el len szol gál ta tás szer zõ dés be li össze ge
Ér ték 3 ha vi EU RI BOR + 1,54% ka mat/év
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
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Áfá val: –
Áfa (%): 0,0
A leg ala cso nyabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: – /
a leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: –
Pénz nem: –
Áfa nél kül: 
Áfá val: 
Áfa (%): 
Éves vagy ha vi ér ték ese tén kér jük meg ad ni:
az évek szá mát: 20 vagy a hó na pok szá mát: 

V.5) VA LÓ SZÍ NÛ SÍT HE TÕ-E AL VÁL LAL KO ZÓK, IL -
LETVE HAR MA DIK SZE MÉ LYEK IGÉNY BE VÉ TE LE
A SZER ZÕ DÉS TEL JE SÍ TÉ SÉ HEZ?
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén je löl je meg a szer zõ dés al vál lal ko zók,

illetve har ma dik sze mé lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se 
ér té két vagy ará nyát (ré szét) (csak szá mok kal): –

Ér ték áfa nél kül: –
Pénz nem: –
Arány (rész): …(%)
Nem is mert: –
A szer zõ dés al vál lal ko zók, illetve har ma dik sze mé lyek

igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek/ará nyá nak meg -
je lö lé se (ha is mert)

V.6) A SZER ZÕ DÉST OLYAN AJÁN LAT TE VÕ VEL KÖ -
TÖT TÉK-E MEG, AKI TÖBB VÁL TO ZA TÚ AJÁN LA -
TOT TET T?
Igen: –
Nem: X

V.7) VOLT-E ÉR VÉNY TE LEN AJÁN LAT AZON AZ
ALA PON, HOGY AZ EL LEN SZOL GÁL TA TÁS KIRÍ -
VÓAN ALA CSONY VOLT?
Igen: –
Nem: X

VI. SZA KASZ: KI EGÉ SZÍ TÕ IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL ÉS/VAGY PROG RAM MAL KAP -
CSO LA TOS-E?
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén kér jük fel tün tet ni a pro jekt(ek) és/vagy

prog ram(ok) ne vét és bár mely egyéb hi vat ko zá si ada tot: –

VI.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK (adott eset ben)
VI.2.1) Az ered mény hir de tés idõ pont ja: 2006. má jus 8-án

16.00 óra.
VI.2.2) Ha az el já rás ered mény te len, illetve szer zõ dés kö tés -

re nem ke rül sor, en nek in do ka: –
VI.2.3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény

96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se: nem mi nõ sül mik -
ro-, kis- vagy kö zép vál lal ko zás nak.

VI.2.4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot
te võ ne ve és cí me, va la mint az el len szol gál ta tás össze ge (adott
eset ben)

VI.2.5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján -
lat té tel le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján la tok szá ma:

1. Ers te Bank Hun ga ry Rt., 1132 Bu da pest, Vá ci út 32., Ma -
gyar or szág, há rom rész aján lat

2. CIB Bank Zrt., 1027 Bu da pest, Med ve u. 4–14., Ma gyar -
or szág, há rom rész aján lat

3. OTP Bank Rt., 1052 Bu da pest, Sem mel we is u. 11., Ma -
gyar or szág, há rom rész aján lat.

VI.2.6) Az egy sze rû sí tett el já rást meg in dí tó hir det mény
köz zé té te lé nek nap ja és hi vat ko zás a hir det mény re (adott eset -
ben)

VI.2.7) Az aján lat ké rõ tár gya lás nél kü li vagy tár gya lá sos
egy sze rû sí tett el já rást al kal ma zott? (adott eset ben)

VI.2.8) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí -
tett el já rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá -
sá nak nap ja

VI.3) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/05/26 (év/hó/nap)

Gyógyír XI. Kht.
tájékoztatója az eljárás eredményérõl

(8053/2006)

Épí té si be ru há zás: –
Épí té si kon cesszió: –
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: X
Szol gál ta tá si kon cesszió: –

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRÕ

I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍ ME
Szer ve zet: Gyógy ír XI. Kht.
Cím zett: –
Cím: Fe hér vá ri út 12.
Pos tai irá nyí tó szám: 1117
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 279-2180
Te le fax: 279-2176
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

II. SZAKASZ: A SZERZÕDÉS TÁRGYA

II.1) A SZER ZÕ DÉS TÍ PU SA
Épí té si be ru há zás: –
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: X
Szol gál ta tá si ka te gó ria 6
Épí té si kon cesszió: –
Szol gál ta tá si kon cesszió: –

II.2) EZ EGY KE RET MEG ÁL LA PO DÁS?
NEM: X
IGEN: –

II.3) NÓ MENK LA TÚ RA

II.3.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV) 
Fõ szó jegy zék 
Fõ tárgy: 
66.13.00.00-0
To váb bi tár gyak: –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –
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II.4) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL A SZER ZÕ DÉS HEZ
REN DELT EL NE VE ZÉS
Bank hi tel 2006.

II.5) MEG HA TÁ RO ZÁS (TÁRGY ÉS MENNYI SÉG) 
Hi tel ke ret biz to sí tá sa a Gyógy ír XI. Kht. ré szé re az aján la ti

do ku men tá ci ó ban meg adot tak sze rint.
A hi tel ke ret össze ge 150 mil lió Ft 15 éves fu tam idõ vel

(CHF ala pú).

II.6) TEL JES BE CSÜLT ÉR TÉK (áfa nél kül)
28 mil lió Ft

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA 

IV.1.1) A köz be szer zé si tör vény VI. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén

Nyílt: X
Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –

IV.1.2) A köz be szer zé si tör vény VII. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén 

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló/hir det ménnyel meg hir de -

tett tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
A hir det mény faj tá ja 
Aján la ti/Rész vé te li fel hí vás: –
Idõ sza kos elõ ze tes tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

IV.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett
el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa (adott eset ben): –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: X
vagy:
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat a kö vet ke zõ rész -

szem pon tok és súly szá mok alap ján: –

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

V.1) AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE ÉS A SZER ZÕ DÉS ÉR -
TÉ KE

V.1.1) A nyer tes aján lat te võ ne ve és cí me: OTP Bank Rt.,
1051 Bu da pest, Ná dor u. 16.

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül) 

Az el len szol gál ta tás össze ge: 18 030 126 Ft
A leg ala cso nyabb: – /
a leg ma ga sabb: –
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat. 
Pénz nem: HUF

V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás (adott 
eset ben): –

V.1.4) Szol gál ta tá si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás
(adott eset ben): –

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés tel je sí té sé hez?

NEM: X
IGEN: –
Ha igen, a szer zõ dés al vál lal ko zók, illetve har ma dik sze mé -

lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek vagy ará nyá -
nak (ré szé nek) a meg je lö lé se

Ér ték (áfa nél kül): –
Pénz nem: –
Arány (rész): …%
Nem is mert: –

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me
(adott eset ben): –

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X
IGEN: –

VI.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL AZ AK TÁ HOZ REN -
DELT HI VAT KO ZÁ SI SZÁM
Bank hi tel 2006.

VI.3) AZ ERED MÉNY HIR DE TÉS DÁ TU MA (adott eset -
ben) 
2006/03/24 (év/hó/nap)

VI.4) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 3 aján lat

VI.5) A SZER ZÕ DÉS MEG HIR DE TÉ SE A KÖZ BE SZER -
ZÉ SI ÉR TE SÍ TÕ BEN (adott eset ben)
K. É. – 25974/2005, 2006. ja nu ár 13.

VI.6) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: X
IGEN: –
Ha igen, kér jük fel tün tet ni a pro jekt/prog ram ne vét és bár -

mely egyéb hasz nál ha tó hi vat ko zá si ada tot

VI.7) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK 

1) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja (adott eset ben)
2006. áp ri lis 3.
2) Ha az el já rás ered mény te len, illetve szer zõ dés kö tés re nem 

ke rül sor, en nek in do ka: –
3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény

96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se: nem tar to zik a
Kkvt. ha tá lya alá.

4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot te võ ne -
ve, cí me és az el len szol gál ta tás össze ge (adott eset ben)

5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján lat té tel
le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján lat szá ma

– Ers te Bank Hun ga ry Rt., 1132 Bu da pest, Vá ci út 48.
– K & H Bank Rt., 1052 Bu da pest, Vi ga dó tér 1.
– OTP Bank Rt., 1051 Bu da pest, Ná dor u. 16.
6) Az aján lat ké rõ tár gya lás nél kü li vagy tár gya lá sos egy sze -

rû sí tett el já rást al kal ma zott? (adott eset ben)
7) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett el já -

rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá sá nak
nap ja: –
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8) A köz be szer zé si tör vény 254. §-a vagy 283. §-a sze rin ti
tár gya lás kez de mé nye zé se ese tén a tár gya lás ered mé nye: –

9) Az aján lat ké rõ a köz be szer zé si tör vény 153. §-ának
(1) be kez dé sét al kal maz ta?

NEM: –
IGEN: –

VI.8) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/03/27 (év/hó/nap)

Heves Megyei Rendõr-fõkapitányság
tájékoztatója az eljárás eredményérõl

(11968/2006)

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hi va ta los név: He ves Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság
Pos tai cím: Esz ter há zy tér 2.
Vá ros/Köz ség: Eger
Pos tai irá nyí tó szám: 3300
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: He ves Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság ve ze tõ je
Te le fon: 36/522-190
Fax: 36/522-150
E-ma il: –
In ter net cím(ek) (adott eset ben)
Az aján lat ké rõ ál ta lá nos cí me (URL): www.po li ce.hu
A fel hasz ná lói ol dal cí me (URL): –

I.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ TÍ PU SA
Köz pon ti szin tû: X
Köz jo gi szer ve zet: –
Re gi o ná lis/he lyi szin tû: –
Egyéb: –

I.3) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ MÁS AJÁN LAT KÉ RÕK NE -
VÉ BEN FOLY TAT JA-E LE A KÖZ BE SZER ZÉ SI EL JÁ -
RÁST?
Igen: –
Nem: X

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS
II.1.1) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés
A He ves Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság dol go zói ré szé re ét -

ke zé si utal vány, is ko la kez dé si tá mo ga tá si utal vány, va la mint
aján dék utal vány be szer zé se

II.1.2) A szer zõ dés tí pu sa, va la mint a tel je sí tés he lye
[Csak azt a ka te gó ri át vá lassza – épí té si be ru há zás, áru be -

szer zés vagy szol gál ta tás – ame lyik a leg in kább meg fe lel a szer -
zõ dés vagy köz be szer zés(ek) tár gyá nak]

a) Épí té si be ru há zás: –
Ki vi te le zés: –
Ter ve zés és ki vi te le zés: –
Ki vi te le zés bár mi lyen esz köz zel, mó don, az aján lat ké rõ ál tal 

meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ en: –
Épí té si kon cesszió: –
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –

b) Áru be szer zés: X
Adás vé tel: X
Lí zing: –
Bér let: –
Rész let vé tel: –
Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: –
A tel je sí tés he lye: 
He ves Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság, 3300 Eger, Esz ter há -

zy tér 2.
NUTS-kód: HU312
c) Szol gál ta tás: –
Szol gál ta tá si ka te gó ria szá ma: –
(Az 1–27. szol gál ta tá si ka te gó ri á kat lásd a Kbt. 3. és 4. mel -

lék le té ben)
Szol gál ta tá si kon cesszió: –
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –

II.1.3) A hir det mény a kö vet ke zõk va la me lyi ké vel kap cso -
la tos (adott eset ben)

Ke ret meg ál la po dás meg kö té se: –
Ke ret meg ál la po dá son ala pu ló szer zõ dés meg kö té se: –
Di na mi kus be szer zé si rend sze ren (DBR) ala pu ló szer zõ dé -

sek: –

II.1.4) A szer zõ dés vagy a köz be szer zés(ek) tár gya, mennyi -
sé ge

– 780 ±30% fõ ré szé re ét ke zé si utal vány (4500 Ft/fõ/hó)
– 154 ±30% fõ ré szé re aján dék utal vány (5000 Ft/fõ/hó)
– 154 ±30% fõ ré szé re aján dék utal vány (4000 Ft/fõ/hó)
– 6 ±30% fõ ré szé re aján dék utal vány (6000 Ft/fõ/hó)
– 500 ±30% fõ ré szé re is ko la kez dé si tá mo ga tási utal vány

(14 500 Ft/fõ/hó)

II.1.5) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó sze det
Fõ tárgy:
22.42.00.00-0
Ki egé szí tõ szó sze det (adott eset ben): –

II.2) A SZER ZÕ DÉS(EK) ÉR TÉ KE
II.2.1) A szer zõ dés(ek) ér té ke
(Csak a vég le ges össz ér té ket kér jük meg ad ni, az összes szer -

zõ dést, részt és op ci ót be le ért ve; az egyes szer zõ dé sek re vo nat -
ko zó in for má ci ók kal kap cso lat ban az V. Az el já rás ered mé nye
meg ne ve zé sû sza kaszt kér jük ki töl te ni)

Ér ték: 202 076 280
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –

III.2.2) Épí té si kon cesszió ese tén az el len szol gál ta tás le -
írása: – 

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA

IV.1.1) Az el já rás faj tá ja

IV.1.1.1) A köz be szer zé si tör vény IV. fe je ze te sze rin ti el já -
rás ese tén:

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Ver seny pár be széd: –
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Egy sze rû sí tett el já rás: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: X

IV.1.1.2) A köz be szer zé si tör vény V. fe je ze te sze rin ti el já rás 
ese tén

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló/hir det ménnyel meg hir de -

tett tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –

IV.1.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos el já rás, a hir det -
mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos, a hir det mény nél kü li
egy sze rû sí tett el já rás, illetve a gyor sí tott el já rás al kal ma zá sá -
nak in dok lá sa (adott eset ben): 

Aján lat ké rõ fen ti tárgy ban nyílt köz be szer zé si el já rást in dí -
tott, mely nek hir det mé nye 2005/09/30-án je len t meg az Euró -
pai Unió Hi va ta los Lap já ban. A köz be szer zé si el já rás so rán egy 
cég, a So dex ho Pass Hun gá ria Kft. vá sá rol ta meg az aján la ti do -
ku men tá ci ót, az aján lat té te li ha tár idõ re – 2005/11/22 – ne ve zett 
egy aján lat te võ nyúj tot ta be aján la tát.

A köz be szer zé si el já rást le zá ró dön tés a So dex ho Pass Hun -
gá ria Kft. aján lat te võ aján la tát a Kbt. 88. § (1) be kez dés f) pont -
ja alap ján ér vény te len nek, a köz be szer zé si el já rást pe dig a Kbt.
92. § b) pont ja alap ján ered mény te len nek nyil vá ní tot ta.

A Kbt. 125. § (1) be kez dé se ér tel mé ben aján lat ké rõ hir det -
mény köz zé té te le nél kül in du ló tár gya lá sos el já rást al kal maz -
hat a 124. § (2) be kez dés a) pont já ban fog lalt eset ben, ha a tár -
gya lás ra a nyílt vagy a meg hí vá sos el já rás – 88. § (1) be kez dés 
a)–e) pont ja alap ján nem érin tett – összes aján lat te võt meg -
hív ja.

IV.1.1.4) A hir det mény faj tá ja
Aján la ti/rész vé te li fel hí vás: –
Idõ sza kos elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK

IV.2.1) Bí rá la ti szem pon tok (csak a meg fe le lõt je löl je meg)
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: X
vagy
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat: –
a kö vet ke zõ rész szem pon tok alap ján

IV.2.2) Sor ke rült-e elekt ro ni kus ár lej tés re?
Igen: –
Nem: X

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám (adott eset ben): 

75-05-1718

IV.3.2) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó an ko ráb ban sor ke -
rült-e köz zé té tel re?

Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén (vá lassza a meg fe le lõ ro va tot):
Elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
vagy
Fel hasz ná lói ol da lon köz zé tett hir det mény: –
A hir det mény szá ma a H. L.-be n: –
Aján la ti/rész vé te li fel hí vás: –

vagy
Egy sze rû sí tett aján la ti fel hí vás (DBR): –
A hir det mény szá ma a H. L.-be n: –
Egyéb ko ráb bi köz zé té tel: –
A hir det mény szá ma a H. L.-be n: –

V. SZAKASZ: AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE

A szer zõ dés szá ma: 1
Meg ne ve zé se: szál lí tá si szer zõ dés

V.1) A SZER ZÕ DÉS KÖ TÉS TER VE ZETT IDÕ PONT JA:
2006/05/22 (év/hó/nap)

V.2) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 1

V.3) A NYER TES AJÁN LAT TE VÕ NE VE ÉS CÍ ME
Hi va ta los név: So dex ho Pass Hun gá ria Kft.
Pos tai cím: Fe hér út 1.
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1106
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 434-5850
Fax: 434-5800
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.4) A SZER ZÕ DÉS ÉR TÉ KÉ RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CIÓ (csak szá mok kal)
Az el len szol gál ta tás ere de ti leg be csült ér té ke (adott eset ben)
Ér ték: –
Pénz nem: –
Áfa nél kül: –
Áfá val: –
Áfa (%): –
Az el len szol gál ta tás szer zõ dés be li össze ge
Ér ték: 202 076 280
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –
A leg ala cso nyabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: – /
a leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: –
Pénz nem: –
Áfa nél kül: –
Áfá val: –
Áfa (%): –
Éves vagy ha vi ér ték ese tén kér jük meg ad ni:
az évek szá mát:  vagy a hó na pok szá mát: 

V.5) VA LÓ SZÍ NÛ SÍT HE TÕ-E AL VÁL LAL KO ZÓK, IL -
LETVE HAR MA DIK SZE MÉ LYEK IGÉNY BE VÉ TE LE
A SZER ZÕ DÉS TEL JE SÍ TÉ SÉ HEZ?
Igen: X
Nem: –
Igen vá lasz ese tén je löl je meg a szer zõ dés al vál lal ko zók,

illetve har ma dik sze mé lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se 
ér té két vagy ará nyát (ré szét) (csak szá mok kal): 

Ér ték áfa nél kül: –
Pénz nem: –
Arány (rész): …(%)
Nem is mert: X
A szer zõ dés al vál lal ko zók, illetve har ma dik sze mé lyek

igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek/ará nyá nak meg -
je lö lé se (ha is mert)

Nyer tes aján lat te võ az utal vá nyok ki szál lí tá sá ra kö t szer zõ -
dést har ma dik sze méllyel.
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V.6) A SZER ZÕ DÉST OLYAN AJÁN LAT TE VÕ VEL KÖ -
TÖT TÉK-E MEG, AKI TÖBB VÁL TO ZA TÚ AJÁN LA -
TOT TET T?
Igen: –
Nem: X

V.7) VOLT-E ÉR VÉNY TE LEN AJÁN LAT AZON AZ
ALA PON, HOGY AZ EL LEN SZOL GÁL TA TÁS KI RÍ VÓ -
AN ALA CSONY VOLT?
Igen: –
Nem: X
(E sza kasz ból szük ség ese tén több pél dány hasz nál ha tó)

VI. SZA KASZ: KI EGÉ SZÍ TÕ IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL ÉS/VAGY PROG RAM MAL KAP -
CSO LA TOS-E?
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén kér jük fel tün tet ni a pro jekt(ek) és/vagy

prog ram(ok) ne vét és bár mely egyéb hi vat ko zá si ada tot: – 

VI.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK (adott eset ben)
VI.2.1) Az ered mény hir de tés idõ pont ja: 2006. má jus 12.
VI.2.2) Ha az el já rás ered mény te len, illetve szer zõ dés kö tés -

re nem ke rül sor, en nek in do ka: –
VI.2.3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény

96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se: kö zép vál lal ko zás.
VI.2.4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot

te võ ne ve és cí me, va la mint az el len szol gál ta tás össze ge (adott
eset ben): –

VI.2.5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján -
lat té tel le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján la tok szá ma: So -
dex ho Pass Hun gá ria Kft., 1106 Bu da pest, Fe hér út 1., Ma gyar -
or szág.

VI.2.6) Az egy sze rû sí tett el já rást meg in dí tó hir det mény
köz zé té te lé nek nap ja és hi vat ko zás a hir det mény re (adott eset -
ben): –

VI.2.7) Az aján lat ké rõ tár gya lás nél kü li vagy tár gya lá sos
egy sze rû sí tett el já rást al kal ma zott? (adott eset ben): –

VI.2.8) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí -
tett el já rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá -
sá nak nap ja: 2006. feb ru ár 27.

VI.3) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/05/18 (év/hó/nap)

Hódmezõvásárhely
Megyei Jogú Város Önkormányzata

tájékoztatója az eljárás eredményérõl
(8189/2006)

Épí té si be ru há zás: X
Épí té si kon cesszió: –
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: –
Szol gál ta tá si kon cesszió: –

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍ ME
Szer ve zet: Hód me zõ vá sár hely Me gyei Jo gú Vá ros 
Ön kor mány za ta
Cím zett: Hód me zõ vá sár hely Me gyei Jo gú Vá ros 
Ön kor mány za ta Pol gár mes te ri Hi va tal Vá ros stra té gi ai Iro da
Cím: Kos suth tér 1. I. em. 19.
Pos tai irá nyí tó szám: 6800
Vá ros/Köz ség: Hód me zõ vá sár hely
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 62/530-166
Te le fax: 62/530-132
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

II. SZAKASZ: A SZERZÕDÉS TÁRGYA

II.1) A SZER ZÕ DÉS TÍ PU SA
Épí té si: X
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: –
Épí té si kon cesszió: –
Szol gál ta tá si ka te gó ria: –
Szol gál ta tá si kon cesszió: –

II.2) EZ EGY KE RET MEG ÁL LA PO DÁS?
NEM: X
IGEN: –

II.3) NÓ MENK LA TÚ RA

II.3.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
45.33.10.00-6
To váb bi tár gyak: 
74.23.21.20-1
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.4) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL A SZER ZÕ DÉS HEZ
REN DELT EL NE VE ZÉS: 
In téz mé nyi fû tés kor sze rû sí tés, Hód me zõ vá sár hely

II.5) MEG HA TÁ RO ZÁS (TÁRGY ÉS MENNYI SÉG)
Hód me zõ vá sár hely Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány zata

7 in téz mény cso port já nak fû tés kor sze rû sí té se vál lal ko zá si szer -
zõ dés ke re te in be lül.

II.6) TEL JES BE CSÜLT ÉR TÉK (áfa nél kül)
320 000 000 Ft

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA

IV.1.1) A köz be szer zé si tör vény VI. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén

Nyílt: X
Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –

IV.1.2) A köz be szer zé si tör vény VII. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén

Nyílt: –
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Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló/hir det ménnyel meg hir de -

tett tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
A hir det mény faj tá ja
Aján la ti/Rész vé te li fel hí vás: –
Idõ sza kos elõ ze tes tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

IV.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett
el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa (adott eset ben): – 

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: X
vagy
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat a kö vet ke zõ rész -

szem pon tok és súly szá mok alap ján: –

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

V.1) AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE ÉS A SZER ZÕ DÉS ÉR -
TÉ KE

V.1.1) A nyer tes aján lat te võ ne ve és cí me

A szer zõ dés szá ma: –
Szer ve zet/Sze mély: –
Cím zett: –
Cím: –
Pos tai irá nyí tó szám: –
Vá ros/Köz ség: –
Or szág: –
Te le fon: –
Te le fax: –
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül)

Az el len szol gál ta tás össze ge: –
A leg ala cso nyabb: – /
a leg ma ga sabb: –
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat
Pénz nem: HUF

V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás
(adott eset ben): –

V.1.4) Szol gál ta tá si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta -
tás (adott eset ben): – 

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés tel je sí té sé hez?

NEM: –
IGEN: –
Ér ték (áfa nél kül): –
Pénz nem: –
Arány (rész): …%
Nem is mert: –

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me
(adott eset ben): – 

(Eb bõl a sza kasz ból szük ség sze rint több pél dány használ -
ható)

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X
IGEN: –

VI.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL AZ AK TÁ HOZ REN -
DELT HI VAT KO ZÁ SI SZÁM: –

VI.3) AZ ERED MÉNY HIR DE TÉS DÁ TU MA (adott eset -
ben)
2006/03/24 (év/hó/nap)

VI.4) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 5 

VI.5) A SZER ZÕ DÉS MEG HIR DE TÉ SE A KÖZ BE -
SZER ZÉ SI ÉR TE SÍ TÕ BEN (adott eset ben)
K. É. – 24132/2005, Köz be szer zé si Ér te sí tõ 2. szám,

2006/01/04

VI.6) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: X
IGEN: – 
Ha igen, kér jük fel tün tet ni a pro jekt/prog ram ne vét és bár -

mely egyéb hasz nál ha tó hi vat ko zá si ada tot: –

VI.7) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

1) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja (adott eset ben): – 

2) Ha az el já rás ered mény te len, illetve szer zõ dés kö tés re
nem ke rül sor, en nek in do ka: az el já rás ered mény te len a Kbt.
92. § c) pont alap ján.

3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény
96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se: –

4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot te võ
ne ve, cí me és az el len szol gál ta tás össze ge (adott eset ben): –

5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján lat té tel
le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján lat szá ma: 33

1. CA MI NUS Rt., va la mint a Se bõk & Se bõk Kft. (8800
Nagy ka ni zsa, Te le ki út 116., Ma gyar or szág) kö zös aján la ta;
6 rész aján lat

2. Schne i der In vest ment Kft., (2318 Szi get szent már ton, Rá -
kó czi út 1., Ma gyar or szág); 7 rész aján lat

3. DO MI Épü let gé pé sze ti Egyé ni Cég (6725 Sze ged, Pul z u. 
10., Ma gyar or szág); 7 rész aján lat

4. COT HEC Ener ge ti kai Üze mel te tõ Kft., 9021 Gyõr, Ara di 
vér ta núk u. 8/1., Ma gyar or szág); 7 rész aján lat

5. Re gi o ná lis Fej lesz té si Vál la lat, 1118 Bu da pest, Szám adó
u. 19., Ma gyar or szág); 6 rész aján lat.

6) Az aján lat ké rõ tár gya lás nél kü li vagy tár gya lá sos egy sze -
rû sí tett el já rást al kal ma zott? (adott eset ben): –

7) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett el -
já rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá sá nak
nap ja: –

8) A köz be szer zé si tör vény 254. §-a vagy 283. §-a sze rin ti
tár gya lás kez de mé nye zé se ese tén a tár gya lás ered mé nye: –

9) Az aján lat ké rõ a köz be szer zé si tör vény 153. §-ának
(1) be kez dé sét al kal maz ta?:

NEM: –

IGEN: – 

VI.8) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/03/29 (év/hó/nap)
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Honvédelmi Minisztérium
Beszerzési és Biztonsági Beruházási Hivatal

tájékoztatója az eljárás eredményérõl
(8220/2006)

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hi va ta los név: Hon vé del mi Mi nisz té rium 
Be szer zé si és Biz ton sá gi Be ru há zá si Hi va tal
Pos tai cím: 1475 Bu da pest Pf. 163
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1101
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok):
Hon vé del mi Mi nisz té rium 
Be szer zé si és Biz ton sá gi Be ru há zá si Hi va tal 
1101 Bu da pest, Sal gó tar já ni út 18.
Cím zett: Had fel sze re lé si osz tály
Te le fon: 433-8087
Fax: 433-8010
E-ma il: –
In ter net cím(ek) (adott eset ben)
Az aján lat ké rõ ál ta lá nos cí me (URL): –
A fel hasz ná lói ol dal cí me (URL): –

I.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ TÍ PU SA
Köz pon ti szin tû: X
Köz jo gi szer ve zet: –
Re gi o ná lis/he lyi szin tû: –
Egyéb: –

I.3) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ MÁS AJÁN LAT KÉ RÕK NE -
VÉ BEN FOLY TAT JA-E LE A KÖZ BE SZER ZÉ SI EL JÁ -
RÁST?
Igen: –
Nem: X

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS
II.1.1) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés
Meg bí zá si ke ret szer zõ dés

II.1.2) A szer zõ dés tí pu sa, va la mint a tel je sí tés he lye
[Csak azt a ka te gó ri át vá lassza – épí té si be ru há zás, áru be -

szer zés vagy szol gál ta tás –, ame lyik a leg in kább meg fe lel a
szer zõ dés vagy köz be szer zés(ek) tár gyá nak]

a) Épí té si be ru há zás: –
Ki vi te le zés: –
Ter ve zés és ki vi te le zés: –
Ki vi te le zés bár mi lyen esz köz zel, mó don, az aján lat ké rõ ál tal 

meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ en: –
Épí té si kon cesszió: –
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –
b) Áru be szer zés: –
Adás vé tel: –
Lí zing: –
Bér let: –
Rész let vé tel: –
Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: –
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –

c) Szol gál ta tás: X
Szol gál ta tá si ka te gó ria szá ma 27
(Az 1–27. szol gál ta tá si ka te gó ri á kat lásd a Kbt. 3. és 4. mel -

lék le té ben)
A tel je sí tés he lye
A Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén
NUTS-kód: HU

II.1.3) A hir det mény a kö vet ke zõk va la me lyi ké vel kap cso -
la tos (adott eset ben)

Ke ret meg ál la po dás meg kö té se: –
Ke ret meg ál la po dá son ala pu ló szer zõ dés meg kö té se: –
Di na mi kus be szer zé si rend sze ren (DBR) ala pu ló szer zõ dé -

sek: –

II.1.4) A szer zõ dés vagy a köz be szer zés(ek) tár gya, mennyi -
sé ge

A magyar állam tu laj do ná ban és a Hon vé del mi Mi nisz té rium 
va gyon ke ze lé sé ben lé võ, hon vé del mi cél ra fe les le ges sé vált in -
gat la nok ér té ke sí té sé re irá nyuló el já rás meg bí zott gaz dál ko dó -
szer ve zet ál ta li vég re haj tá sa.

Összes sé gé ben 90 da rab in gat lan ±50%-os el té rés sel.

II.1.5) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy:
70.10.00.00-1
To váb bi tárgy(ak): –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.2) A SZER ZÕ DÉS(EK) ÉR TÉ KE
II.2.1) A szer zõ dés(ek) ér té ke
(Csak a vég le ges össz ér té ket kér jük meg ad ni, az összes szer -

zõ dést, részt és op ci ót be le ért ve; az egyes szer zõ dé sek re vo nat -
ko zó in for má ci ók kal kap cso lat ban az V. Az el já rás ered mé nye
meg ne ve zé sû sza kaszt kér jük ki töl te ni)

Ér ték: a kis ér té kû in gat lan(ok) adás vé te li szer zõ dés sze rin ti
brut tó vé tel árá nak 3,1999%-a,

a kö ze pes ér té kû in gat lan(ok) adás vé te li szer zõ dés sze rin ti
brut tó vé tel árá nak 2,7999%-a

a nagy ér té kû in gat lan(ok) adás vé te li szer zõ dés sze rin ti brut -
tó vé tel árá nak 2,1999%-a

Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: a kis ér té kû in gat lan(ok) adás vé te li szer zõ dés

sze rin ti brut tó vé tel árá nak 3,1999%-a,
a kö ze pes ér té kû in gat lan(ok) adás vé te li szer zõ dés sze rin ti

brut tó vé tel árá nak 2,7999%-a
a nagy ér té kû in gat lan(ok) adás vé te li szer zõ dés sze rin ti brut -

tó vé tel árá nak 2,1999%-a
Áfá val: a kis ér té kû in gat lan(ok) adás vé te li szer zõ dés sze rin -

ti brut tó vé tel árá nak 3,1999%-a + áfa
a kö ze pes ér té kû in gat lan(ok) adás vé te li szer zõ dés sze rin ti

brut tó vé tel árá nak 2,7999%-a + áfa
a nagy ér té kû in gat lan(ok) adás vé te li szer zõ dés sze rin ti brut -

tó vé tel árá nak 2,1999%-a + áfa
Áfa (%): 20

III.2.2) Épí té si kon cesszió ese tén az el len szol gál ta tás le írá sa: –

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA

IV.1.1) Az el já rás faj tá ja

IV.1.1.1) A köz be szer zé si tör vény IV. fe je ze te sze rin ti el já -
rás ese tén:

Nyílt: –
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Meg hí vá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Ver seny pár be széd: –
Egy sze rû sí tett el já rás: X
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –

IV.1.1.2) A köz be szer zé si tör vény V. fe je ze te sze rin ti el já rás 
ese tén

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló/hir det ménnyel meg hir de -

tett tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –

IV.1.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos el já rás, a hir det -
mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos, a hir det mény nél kü li
egy sze rû sí tett el já rás, illetve a gyor sí tott el já rás al kal ma zá sá -
nak in dok lá sa (adott eset ben): –

IV.1.1.4) A hir det mény faj tá ja
Aján la ti/rész vé te li fel hí vás: X
Idõ sza kos elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK

IV.2.1) Bí rá la ti szem pon tok (csak a meg fe le lõt je löl je meg)
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: –
vagy
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat: X
a kö vet ke zõ rész szem pon tok alap ján
rész szem pon tok súly szá mok
1. nagy ér té kû in gat la nok net tó meg bí zá si díj

mér té ke 28
2. kö ze pes ér té kû in gat la nok net tó meg bí zá si

díj mér té ke 8
3. kö ze pes ér té kû in gat la nok net tó meg bí zá si

díj mér té ke 4
4. jó tel je sí té si ga ran cia nyúj tá sa a Kbt. 53. §

(5) be kez dés a) pont já nak fi gye lem be vé te -
lé vel 15

5. költ ség té rí tés nagy ér té kû in gat la nok ese té -
ben 6

6. költ ség té rí tés kö ze pes ér té kû in gat la nok
ese té ben 6

7. költ ség té rí tés kis ér té kû in gat la nok ese té -
ben 8

8. ké se del mi köt bér ki kö té se 10

IV.2.2) Sor ke rült-e elekt ro ni kus ár lej tés re?
Igen: –
Nem: X

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám (adott eset ben)

21522/06-90/1

IV.3.2) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó an ko ráb ban sor ke -
rült-e köz zé té tel re?

Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén (vá lassza a meg fe le lõ ro va tot):
Elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –

vagy
Fel hasz ná lói ol da lon köz zé tett hir det mény: –
A hir det mény szá ma a H. L.-be n: 

/S– /
(év/hó/nap) / /
Aján la ti/rész vé te li fel hí vás: –
vagy
Egy sze rû sí tett aján la ti fel hí vás (DBR): –
A hir det mény szá ma a H. L.-be n: –
Egyéb ko ráb bi köz zé té tel: –
A hir det mény szá ma a H. L.-be n: –

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

A szer zõ dés szá ma: 21522/06-90/01-0HA
Meg ne ve zé se: meg bí zá si ke ret szer zõ dés

V.1) A SZER ZÕ DÉS KÖ TÉS TER VE ZETT IDÕ PONT JA
2006/04/11 (év/hó/nap)

V.2) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 2

V.3) A NYER TES AJÁN LAT TE VÕ NE VE ÉS CÍ ME
Hi va ta los név: Nem ze ti In gat lan fej lesz tõ 
és La kás be ru há zó Zrt.
Pos tai cím: Fa lu di u. 3.
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1131
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 452-5700
Fax: 452-5702
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.4) A SZER ZÕ DÉS ÉR TÉ KÉ RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CIÓ (csak szá mok kal)
Az el len szol gál ta tás ere de ti leg be csült ér té ke (adott eset ben)
Ér ték: –
Pénz nem: – 
Áfa nél kül: –
Áfá val: –
Áfa (%): –
Az el len szol gál ta tás szer zõ dés be li össze ge
Ér ték 3,1999%, 2,7999%, 2,1999%
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: 3,1999%, 2,7999%, 2,1999%
Áfá val: 3,1999% + áfa, 2,7999% + áfa, 2,1999% + áfa
Áfa (%): 20
A leg ala cso nyabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat

3,1999%, 2,7999%, 2,1999% /
a leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat

3,1999%, 2,7999%, 2,1999%
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: –
Áfá val: 3,1999% + áfa, 2,7999% + áfa, 2,1999% + áfa
Áfa (%): 20
Éves vagy ha vi ér ték ese tén kér jük meg ad ni:
az évek szá mát:  vagy a hó na pok szá mát: 

V.5) VA LÓ SZÍ NÛ SÍT HE TÕ-E AL VÁL LAL KO ZÓK, IL -
LETVE HAR MA DIK SZE MÉ LYEK IGÉNY BE VÉ TE LE
A SZER ZÕ DÉS TEL JE SÍ TÉ SÉ HEZ?
Igen: – 
Nem: X
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Igen vá lasz ese tén je löl je meg a szer zõ dés al vál lal ko zók,
illetve har ma dik sze mé lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se 
ér té két vagy ará nyát (ré szét) (csak szá mok kal): –

Ér ték áfa nél kül: –
Pénz nem: –
Arány (rész): …(%)
Nem is mert: –
A szer zõ dés al vál lal ko zók, illetve har ma dik sze mé lyek

igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek/ará nyá nak meg -
je lö lé se (ha is mert): –

V.6) A SZER ZÕ DÉST OLYAN AJÁN LAT TE VÕ VEL KÖ -
TÖT TÉK-E MEG, AKI TÖBB VÁL TO ZA TÚ AJÁN LA -
TOT TET T?
Igen: –
Nem: X

V.7) VOLT-E ÉR VÉNY TE LEN AJÁN LAT AZON AZ
ALA PON, HOGY AZ EL LEN SZOL GÁL TA TÁS KI RÍ VÓ -
AN ALA CSONY VOLT?
Igen: –
Nem: X
(E sza kasz ból szük ség ese tén több pél dány hasz nál ha tó)

VI. SZA KASZ: KI EGÉ SZÍ TÕ IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL ÉS/VAGY PROG RAM MAL KAP -
CSO LA TOS-E?
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén kér jük fel tün tet ni a pro jekt(ek) és/vagy

prog ram(ok) ne vét és bár mely egyéb hi vat ko zá si ada tot: –

VI.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK (adott eset ben)
VI.2.1) Az ered mény hir de tés idõ pont ja: 2006. áp ri lis 28-án

11.00 óra.
VI.2.2) Ha az el já rás ered mény te len, illetve szer zõ dés kö tés -

re nem ke rül sor, en nek in do ka: –
VI.2.3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény

96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se: a nyer tes aján lat -
te võ nem tar to zik az 1999. évi XCV. tör vény ha tá lya alá.

VI.2.4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot
te võ ne ve és cí me, va la mint az el len szol gál ta tás össze ge (adott
eset ben): –

VI.2.5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján -
lat té tel le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján la tok szá ma: 

– Nem ze ti In gat lan fej lesz tõ és La kás be ru há zó Zrt., Ma -
gyar or szág, 1131 Bu da pest, Fa lu di u. 3.

– EU RO-PRO FIT 2003 Kft., Ma gyar or szág, 1061 Bu da -
pest, Pa u lay Ede u. 39. I. eme let 5.

VI.2.6) Az egy sze rû sí tett el já rást meg in dí tó hir det mény
köz zé té te lé nek nap ja és hi vat ko zás a hir det mény re (adott eset -
ben): aján lat ké rõ aján la ti fel hí vá sa a Köz be szer zé si Ér te sí tõ -
ben, a Köz be szer zé sek Ta ná csa Hi va ta los Lap já ban 2006. feb -
ru ár 27-én K. É. – 4990/2006 szá mon je len t meg.

VI.2.7) Az aján lat ké rõ tár gya lás nél kü li vagy tár gya lá sos
egy sze rû sí tett el já rást al kal ma zott? (adott eset ben): –

VI.2.8) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí -
tett el já rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá -
sá nak nap ja: –

VI.3) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/03/29 (év/hó/nap)

Honvédelmi Minisztérium
Beszerzési és Biztonsági Beruházási Hivatal

tájékoztatója az eljárás eredményérõl
(8047/2006)

Épí té si be ru há zás: –
Épí té si kon cesszió: –
Áru be szer zés: X
Szol gál ta tás: –

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍ ME
Szer ve zet: Hon vé del mi Mi nisz té rium 
Be szer zé si és Biz ton sá gi Be ru há zá si Hi va tal
Cím zett: Be se Fe renc ve zér igaz ga tó
Cím: Sal gó tar já ni út 18.
Pos tai irá nyí tó szám: 1101
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 433-8011
Te le fax: 433-8010
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) A SZER ZÕ DÉS TÍ PU SA
Épí té si be ru há zás: –
Áru be szer zés: X
Szol gál ta tás: –
Épí té si kon cesszió: –
Szol gál ta tá si ka te gó ria: –

II.2) EZ EGY KE RET MEG ÁL LA PO DÁS?
NEM: X
IGEN: –

II.3) NÓ MENK LA TÚ RA

II.3.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV) 
Fõ szó jegy zék 
Fõ tárgy: 
15.00.00.00-8
To váb bi tár gyak: 
15.11.20.00-6
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.4) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL A SZER ZÕ DÉS HEZ
REN DELT EL NE VE ZÉS
Szál lí tá si szer zõ dés

II.5) MEG HA TÁ RO ZÁS (TÁRGY ÉS MENNYI SÉG) 
Ba rom fi ter mé kek be szer zé se

I. rész aján la ti kör: ba rom fi ter mé kek 52 185 kg
II. rész aján la ti kör: ba rom fi ter mé kek 42 989 kg

A rész le tes ada to kat a do ku men tá ció tar tal maz za.
A fen ti mennyi sé gek +20%-k al, illetve –40%-k al el tér het nek 

a tel je sí tés so rán.

II.6) TEL JES BE CSÜLT ÉR TÉK (áfa nél kül)
77 041 000 Ft
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IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA 

IV.1.1) A köz be szer zé si tör vény IV. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén

Nyílt: X
Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –

IV.1.2) A köz be szer zé si tör vény V. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén 

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló/hir det ménnyel meg hir de -

tett tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
A hir det mény faj tá ja 
Aján la ti/Rész vé te li fel hí vás: –
Idõ sza kos elõ ze tes tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

IV.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett
el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa (adott eset ben): –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: X
vagy:
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat a kö vet ke zõ rész -

szem pon tok és súly szá mok alap ján: –

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

V.1) AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE ÉS A SZER ZÕ DÉS ÉR -
TÉ KE

V.1.1) A nyer tes aján lat te võ ne ve és cí me
I. szá mú rész aján la ti kör:

A szer zõ dés szá ma: 25041/05-10/106-01-1HA
Szer ve zet/Sze mély: MA US 
Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft.
Cím zett: Ács Jó zsef ügy ve ze tõ igaz ga tó
Cím: Kál vá ria su gár út 87.
Pos tai irá nyí tó szám: 6725
Vá ros/Köz ség: Sze ged
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 62/551-410
Te le fax: 62/551-411
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

II. szá mú rész aján la ti kör:

A szer zõ dés szá ma: 25041/05-10/106-02-1HA
Szer ve zet/Sze mély: Za la ba rom fi 
Fel dol go zó és Ke res ke del mi Zrt.
Cím zett: Tóth Ist ván ve zér igaz ga tó
Cím: Tes kán di u. 2.
Pos tai irá nyí tó szám: 8900
Vá ros/Köz ség: Za la e ger zseg
Or szág: Ma gyar or szág

Te le fon: 92/501-718
Te le fax: 92/501-774
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül) 

I. szá mú rész aján la ti kör:

MA US Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft.

Net tó ár mind össze sen 23 225 392 Ft

A leg ala cso nyabb el len szol gál ta tás: 

MA US Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft. 

23 225 392 /

Za la ba rom fi Fel dol go zó és Ke res ke del mi Zrt.

a leg ma ga sabb el len szol gál ta tás:

24 388 606

el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat. 

II. szá mú rész aján la ti kör:

Za la ba rom fi Fel dol go zó és Ke res ke del mi Zrt.

Net tó ár mind össze sen 20 159 6768 Ft

A leg ala cso nyabb és a leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal -
ma zó ér vé nyes aján lat: –

Pénz nem: HUF

V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás (adott 
eset ben): –

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés tel je sí té sé hez?

NEM: X
IGEN: –
Ér ték (áfa nél kül): –
Pénz nem: –
Arány (rész): …%
Nem is mert: –

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me
(adott eset ben): –

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X
IGEN: –

VI.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL AZ AK TÁ HOZ REN -
DELT HI VAT KO ZÁ SI SZÁM
25041/05-10/106.

VI.3) AZ ERED MÉNY HIR DE TÉS DÁ TU MA (adott eset -
ben) 
2006/03/21 (év/hó/nap)

VI.4) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 3 

VI.5) A SZER ZÕ DÉST MEG HIR DET TÉK-E AZ EU RÓ -
PAI UNIÓ HI VA TA LOS LAP JÁ BAN?
NEM: –

IGEN: X

Ha igen, ad ja meg a hir det mény re vo nat ko zó hi vat ko zást

A hir det mény szá ma a Hi va ta los La p tar ta lom jegy zé ké ben:

2006/S 10-010979 (év/hó/nap:) 2006/01/17
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VI.6) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: X
IGEN: –
Ha igen, kér jük fel tün tet ni a pro jekt/prog ram ne vét és bár -

mely egyéb hasz nál ha tó hi vat ko zá si ada tot: –

VI.7) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK 

1) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja (adott eset ben):
2006. már ci us 29.

2) Ha az el já rás ered mény te len, illetve szer zõ dés kö tés re nem 
ke rül sor, en nek in do ka: –

3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény
96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se

– MA US Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft.: kö zép vál lal ko -
zás

– Za la ba rom fi Fel dol go zó és Ke res ke del mi Zrt.: nem tar to -
zik a tör vény ha tá lya alá.

4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot te võ ne -
ve, cí me és az el len szol gál ta tás össze ge (adott eset ben):  az
I. szá mú rész aján la ti kör ben a Za la ba rom fi Fel dol go zó és Ke -
res ke del mi Zrt., 8900 Za la eger szeg, Tes kán di u. 2. Net tó ár
mind össze sen 24 388 606 Ft. Áfa 15% mind össze -
sen 3 658 291 Ft. Brut tó ár mind össze sen 28 046 897 Ft.

5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján lat té tel
le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján lat szá ma

1. MA US Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft., 6725 Sze ged,
Kál vá ria su gár út 87., rész aján lat szá ma 1 db

2. Za la ba rom fi Fel dol go zó és Ke res ke del mi Zrt., 8900 Za la -
eger szeg, Tes kán di u. 2., rész aján lat szá ma 2 db.

6) Az egy sze rû sí tett el já rást meg in dí tó hir det mény köz zé té -
te lé nek nap ja és hi vat ko zás a hir det mény re (adott eset ben): –

7) Az aján lat ké rõ tár gya lás nél kü li vagy tár gya lá sos egy sze -
rû sí tett el já rást al kal ma zott? (adott eset ben): –

8) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett el já -
rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá sá nak
nap ja: –

VI.8) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/03/28 (év/hó/nap)

Honvédelmi Minisztérium
Beszerzési és Biztonsági Beruházási Hivatal

tájékoztatója az eljárás eredményérõl
(8049/2006)

Épí té si be ru há zás: –
Épí té si kon cesszió: –
Áru be szer zés: X
Szol gál ta tás: –

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍ ME
Szer ve zet: Hon vé del mi Mi nisz té rium
Be szer zé si és Biz ton sá gi Be ru há zá si Hi va tal
Cím zett: Be se Fe renc ve zér igaz ga tó

Cím: Sal gó tar já ni út 18.
Pos tai irá nyí tó szám: 1101
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 433-8011
Te le fax: 433-8010
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) A SZER ZÕ DÉS TÍ PU SA
Épí té si be ru há zás: –
Áru be szer zés: X
Szol gál ta tás: –
Épí té si kon cesszió: –
Szol gál ta tá si ka te gó ria: –

II.2) EZ EGY KE RET MEG ÁL LA PO DÁS?
NEM: X
IGEN: –

II.3) NÓ MENK LA TÚ RA

II.3.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV) 
Fõ szó jegy zék 
Fõ tárgy: 
15.00.00.00-8
To váb bi tár gyak: 
15.50.00-00-3
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.4) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL A SZER ZÕ DÉS HEZ
REN DELT EL NE VE ZÉS
Szál lí tá si szer zõ dés

II.5) MEG HA TÁ RO ZÁS (TÁRGY ÉS MENNYI SÉG) 
Te j és tej ter mé kek be szer zé se a Ma gyar Köz tár sa ság ke -

let-ma gyar or szá gi ka to nai szer ve ze tei ré szé re: 190 500 da rab,
57 284 li ter, 16,4 ton na, 11 745 do boz te j és tej ter mék össze sen.

A rész le tes ada to kat a do ku men tá ció tar tal maz za.
A fen ti mennyi sé gek +20%-k al, illetve –40%-k al el tér het nek 

a tel je sí tés so rán.

II.6) TEL JES BE CSÜLT ÉR TÉK (áfa nél kül) 
52 650 000 Ft

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA 

IV.1.1) A köz be szer zé si tör vény IV. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén

Nyílt: X
Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –

IV.1.2) A köz be szer zé si tör vény V. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén 

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló/hir det ménnyel meg hir de -

tett tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –
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Egy sze rû sí tett el já rás: –
A hir det mény faj tá ja 
Aján la ti/Rész vé te li fel hí vás: –
Idõ sza kos elõ ze tes tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

IV.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett
el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa (adott eset ben): –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: X
vagy:
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat a kö vet ke zõ rész -

szem pon tok és súly szá mok alap ján: –

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

V.1) AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE ÉS A SZER ZÕ DÉS ÉR -
TÉ KE

V.1.1) A nyer tes aján lat te võ ne ve és cí me

A szer zõ dés szá ma: 25041/05-10/107-01-1HA
Szer ve zet/Sze mély: MAUS 
Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft.
Cím zett: Ács Jó zsef ügy ve ze tõ igaz ga tó
Cím: Kál vá ria su gár út 87.
Pos tai irá nyí tó szám: 6725
Vá ros/Köz ség: Sze ged
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 62/551-410
Te le fax: 62/551-411
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül) 

MA US Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft.
A szer zõ dés ér té ke: 30 726 787 Ft.
A leg ala cso nyabb és a leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal -

ma zó ér vé nyes aján lat: –
Pénz nem: HUF

V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás (adott 
eset ben): –

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés tel je sí té sé hez?

NEM: X
IGEN: –
Ha igen, a szer zõ dés al vál lal ko zók, illetve har ma dik sze mé -

lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek vagy ará nyá -
nak (ré szé nek) a meg je lö lé se

Ér ték (áfa nél kül): –
Pénz nem: –
Arány (rész): …%
Nem is mert: –

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me
(adott eset ben): –

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X
IGEN: –

VI.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL AZ AK TÁ HOZ REN -
DELT HI VAT KO ZÁ SI SZÁM
25041/05-10/107.

VI.3) AZ ERED MÉNY HIR DE TÉS DÁ TU MA (adott eset -
ben) 
2006/03/21 (év/hó/nap)

VI.4) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 2

VI.5) A SZER ZÕ DÉST MEG HIR DET TÉK-E AZ EU RÓ -
PAI UNIÓ HI VA TA LOS LAP JÁ BAN?
NEM: –
IGEN: X
Ha igen, ad ja meg a hir det mény re vo nat ko zó hi vat ko zást
A hir det mény szá ma a Hi va ta los La p tar ta lom jegy zé ké ben:

2006/S 10-010934 (év/hó/nap:) 2006/01/17

VI.6) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: X
IGEN: –
Ha igen, kér jük fel tün tet ni a pro jekt/prog ram ne vét és bár -

mely egyéb hasz nál ha tó hi vat ko zá si ada tot: –

VI.7) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK 

1) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja (adott eset ben):
2006. már ci us 29.

2) Ha az el já rás ered mény te len, illetve szer zõ dés kö tés re nem 
ke rül sor, en nek in do ka: –

3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény
96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se: a MA US Ke res -
ke del mi és Szol gál ta tó Kft. kö zép vál lal ko zás.

4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot te võ ne -
ve, cí me és az el len szol gál ta tás össze ge (adott eset ben): –

5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján lat té tel
le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján lat szá ma

1. MA US Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft., 6725 Sze ged,
Kál vá ria su gár út 87.

2. Fri es land Hun gá ria Zrt., szék he lye 4030 Deb re cen, Kön -
tös gát sor 5–7., köz pont ja 1135 Bu da pest, Ró bert Ká roly
krt. 82–84.

6) Az egy sze rû sí tett el já rást meg in dí tó hir det mény köz zé té -
te lé nek nap ja és hi vat ko zás a hir det mény re (adott eset ben): –

7) Az aján lat ké rõ tár gya lás nél kü li vagy tár gya lá sos egy sze -
rû sí tett el já rást al kal ma zott? (adott eset ben): –

8) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett el já rás
ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá sá nak nap ja: –

VI.8) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/03/28 (év/hó/nap)

Honvédelmi Minisztérium
Ingatlankezelési Hivatal

tájékoztatója az eljárás eredményérõl
(8150/2006)

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PONT(OK)
Hi va ta los név: Hon vé del mi Mi nisz té rium
In gat lan ke ze lé si Hi va tal
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Pos tai cím: So rok sá ri út 152.
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1095
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: –
Te le fon: 358-6143
Fax: 358-6144
E-ma il: –
In ter net cím(ek) (adott eset ben)
Az aján lat ké rõ ál ta lá nos cí me (URL): –
A fel hasz ná lói ol dal cí me (URL): –

I.2) AZ AJÁNLATKÉRÕ TÍPUSA
Köz pon ti szin tû: X
Köz jo gi szer ve zet: –
Re gi o ná lis/he lyi szin tû: –
Egyéb: –

I.3) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ MÁS AJÁN LAT KÉ RÕK NE -
VÉ BEN FOLY TAT JA-E LE A KÖZ BE SZER ZÉ SI EL JÁ -
RÁST?
Igen: –
Nem: X

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS
II.1.1) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés
„LTO la kó in gat lan tu laj don jo gá nak meg szer zé se Bu da pest,

Szent end re pá lyá zat”

II.1.2) A szer zõ dés tí pu sa, va la mint a tel je sí tés he lye
Adás vé te li szer zõ dés, Bu da pest, Szent end re
[Csak azt a ka te gó ri át vá lassza – épí té si be ru há zás, áru be -

szer zés vagy szol gál ta tás –, ame lyik a leg in kább meg fe lel a
szer zõ dés vagy köz be szer zés(ek) tár gyá nak]

a) Épí té si be ru há zás: –
Ki vi te le zés: –
Ter ve zés és ki vi te le zés: –
Ki vi te le zés bár mi lyen esz köz zel, mó don, az aján lat ké rõ ál tal 

meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ en: –
Épí té si kon cesszió: –
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –
b) Áru be szer zés: X
Adás vé tel: –
Lí zing: –
Bér let: –
Rész let vé tel: –
Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: –
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –
c) Szol gál ta tás: –
Szol gál ta tá si ka te gó ria szá ma: –
(Az 1–27. szol gál ta tá si ka te gó ri á kat lásd a Kbt. 3. és 4. mel -

lék le té ben)
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –

II.1.3) A hir det mény a kö vet ke zõk va la me lyi ké vel kap cso -
la tos (adott eset ben)

Ke ret meg ál la po dás meg kö té se: –
Ke ret meg ál la po dá son ala pu ló szer zõ dés meg kö té se: –
Di na mi kus be szer zé si rend sze ren (DBR) ala pu ló szer zõ dé -

sek: –

II.1.4) A szer zõ dés vagy a köz be szer zés(ek) tár gya,
mennyi sé ge

Bu da pes ten egy da rab új épí té sû ki emelt szo ba szá mú (3 + fél,
4 la kó szo ba), Szen tend rén és von zás kör ze té ben (a vá ros tól szá -
mí tott 30 km-en be lül, Bu da pest III. ke rü le tét be le ért ve) négy da -
rab (1 + 2 fél, 3 la kó szo ba), új épí té sû vagy fel újí tott la kás.

II.1.5) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
70.12.00.00-8
To váb bi tárgy(ak): –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.2) A SZER ZÕ DÉS(EK) ÉR TÉ KE
II.2.1) A szer zõ dés(ek) ér té ke
(Csak a vég le ges össz ér té ket kér jük meg ad ni, az összes részt

és op ci ót be le ért ve; az egyes szer zõ dé sek re vo nat ko zó in for má -
ci ók kal kap cso lat ban az V. Az el já rás ered mé nye meg ne ve zé sû
sza kaszt kér jük ki töl te ni)

Ér ték: 109 044 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: –
Áfá val: X
Áfa (%): 20,0

III.2.2) Épí té si kon cesszió ese tén az el len szol gál ta tás le írá sa

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA
IV.1.1) Az el já rás faj tá ja
IV.1.1.1) A köz be szer zé si tör vény IV. fe je ze te sze rin ti el já -

rás ese tén:
Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Ver seny pár be széd: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: X

IV.1.1.2) A köz be szer zé si tör vény V. fe je ze te sze rin ti el já rás 
ese tén

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló/hir det ménnyel meg hir de -

tett tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –

IV.1.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos el já rás, a hir det -
mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos, a hir det mény nél kü li
egy sze rû sí tett el já rás, illetve a gyor sí tott el já rás al kal ma zá sá -
nak in dok lá sa (adott eset ben):

A hir det mény nél kü li tár gya lá sos el já rás al kal ma zá sát a Kbt.
257. § (2) be kez dés a) pont ja ala poz za meg, mely sze rint az in -
gat lan tu laj don jo gá nak meg szer zé sé re irá nyuló köz be szer zé si
el já rás hir det mény nél kü li tár gya lá sos le het. Az el já rást a had -
erõ-át ala kí tás ból adó dó több let fel ada tok meg ol dá sa in do kol ta.

IV.1.1.4) A hir det mény faj tá ja
Aján la ti/rész vé te li fel hí vás: –
Idõ sza kos elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –
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IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK

IV.2.1) Bí rá la ti szem pon tok (csak a meg fe le lõt je löl je meg)
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: –
vagy
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat: X
a kö vet ke zõ rész szem pon tok alap ján
rész szem pon tok súly szá mok
1. a la kó in gat lan faj la gos ár a (Ft/m2) 70
2. a la kó in gat lan ko ra 40
3. a la kás épü le ten be lü li el he lyez ke dé se 10

IV.2.2) Sor ke rült-e elekt ro ni kus ár lej tés re?
Igen: –
Nem: X

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám (adott eset ben)

82/3/2006

IV.3.2) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó an ko ráb ban sor ke -
rült-e köz zé té tel re?

Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén (vá lassza a meg fe le lõ ro va tot):
Elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
vagy:
Fel hasz ná lói ol da lon köz zé tett hir det mény: –
A hir det mény szá ma a H. L.-be n: –
Aján la ti/rész vé te li fel hí vás: –
vagy:
Egy sze rû sí tett aján la ti fel hí vás (DBR): –
A hir det mény szá ma a H. L.-be n: –
Egyéb ko ráb bi köz zé té tel: –
A hir det mény szá ma a H. L.-be n: –

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE
A szer zõ dés szá ma: 83/16/2006
Meg ne ve zé se: meg álla po dás

V.1) A SZER ZÕ DÉS KÖ TÉS TER VE ZETT IDÕ PONT JA
2006/03/31 (év/hó/nap)

V.2) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 2

V.3) A NYER TES AJÁN LAT TE VÕ NE VE ÉS CÍ ME
Hi va ta los név: KÖ TEK Rt.
Pos tai cím: –
Vá ros/Köz ség: Mis kolc
Pos tai irá nyí tó szám: 3527
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 46/411-671
Fax: 46/412-671
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.4) A SZER ZÕ DÉS ÉR TÉ KÉ RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CIÓ (csak szá mok kal)
Az el len szol gál ta tás ere de ti leg be csült ér té ke (adott eset ben)
Ér ték: 200 000 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: –
Áfá val: X
Áfa (%): 20,0

Az el len szol gál ta tás szer zõ dés be li össze ge

Ér ték: 109 044 000

Pénz nem: HUF

Áfa nél kül: –

Áfá val: X

Áfa (%): 20,0

A leg ala cso nyabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat:

109 044 000 /

a leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat:

109 044 000

Pénz nem: HUF

Áfa nél kül: –

Áfá val: X

Áfa (%): 20,0

Éves vagy ha vi ér ték ese tén kér jük meg ad ni:

az évek szá mát:  vagy a hó na pok szá mát: 

V.5) VA LÓ SZÍ NÛ SÍT HE TÕ-E AL VÁL LAL KO ZÓK, IL -
LETVE HAR MA DIK SZE MÉ LYEK IGÉNY BE VÉ TE LE
A SZER ZÕ DÉS TEL JE SÍ TÉ SÉ HEZ?
Igen: –

Nem: X

Igen vá lasz ese tén je löl je meg a szer zõ dés al vál lal ko zók,
illetve har ma dik sze mé lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se 
ér té két vagy ará nyát (ré szét) (csak szá mok kal):

Ér ték áfa nél kül: –

Pénz nem: –

Arány (rész): …(%)

Nem is mert: –

A szer zõ dés al vál lal ko zók, illetve har ma dik sze mé lyek
igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek/ará nyá nak meg -
je lö lé se (ha is mert)

V.6) A SZER ZÕ DÉST OLYAN AJÁN LAT TE VÕ VEL KÖ -
TÖT TÉK-E MEG, AKI TÖBB VÁL TO ZA TÚ AJÁN LA -
TOT TET T?
Igen: –

Nem: X

V.7) VOLT-E ÉR VÉNY TE LEN AJÁN LAT AZON AZ
ALA PON, HOGY AZ EL LEN SZOL GÁL TA TÁS KIRÍ -
VÓAN ALA CSONY VOLT?
Igen: –

Nem: X

(E sza kasz ból szük ség ese tén több pél dány hasz nál ha tó)

VI. SZA KASZ: KI EGÉ SZÍ TÕ IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL ÉS/VAGY PROG RAM MAL KAP -
CSO LA TOS-E?
Igen: –

Nem: X

Igen vá lasz ese tén kér jük fel tün tet ni a pro jekt(ek) és/vagy
prog ram(ok) ne vét és bár mely egyéb hi vat ko zá si ada tot: –

VI.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK (adott eset ben)

VI.2.1) Az ered mény hir de tés idõ pont ja: 2006. már ci us 24.

VI.2.2) Ha az el já rás ered mény te len, illetve szer zõ dés kö tés -
re nem ke rül sor, en nek in do ka: a bu da pes ti in gat lan ra nem ér -
ke zett aján lat.
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VI.2.3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény
96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se: középvál lal ko zás.

VI.2.4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot
te võ ne ve és cí me, va la mint az el len szol gál ta tás össze ge (adott
eset ben): –

VI.2.5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján -
lat té tel le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján la tok szá ma

– Mes ter-Ní vó Kft., 1043 Bu da pest, Mun kás ott hon u.
14–16., Ma gyar or szág

VI.2.6) Az egy sze rû sí tett el já rást meg in dí tó hir det mény
köz zé té te lé nek nap ja és hi vat ko zás a hir det mény re (adott eset -
ben): –

VI.2.7) Az aján lat ké rõ tár gya lás nél kü li vagy tár gya lá sos
egy sze rû sí tett el já rást al kal ma zott? (adott eset ben): –

VI.2.8) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí -
tett el já rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá -
sá nak nap ja: –

VI.3) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/03/30 (év/hó/nap)

HungaroControl
Magyar Légiforgalmi Szolgálat

tájékoztatója az eljárás eredményérõl
(8067/2006)

Épí té si be ru há zás: –
Épí té si kon cesszió: –
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: X

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍ ME
Szer ve zet: Hun ga ro Cont rol Ma gyar Lé gi for gal mi Szol gá lat
Cím zett: To ma Gab ri el la biz to sí tá si szak re fe rens
Cím: Ig ló ut ca 33–35.
Pos tai irá nyí tó szám: 1185
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 293-4045
Te le fax: 293-4047
E-ma il: to ma.gab ri el la@hun ga ro cont rol.hu
In ter net cím (URL): www.hun ga ro cont rol.hu

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) A SZER ZÕ DÉS TÍ PU SA
Épí té si be ru há zás: –
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: X
Épí té si kon cesszió: –
Szol gál ta tá si ka te gó ria: 06

II.2) EZ EGY KE RET MEG ÁL LA PO DÁS?
NEM: X
IGEN: –

II.3) NÓ MENK LA TÚ RA

II.3.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
66.33.70.00-1
To váb bi tár gyak: 
66.33.20.00-6
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.4) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL A SZER ZÕ DÉS HEZ
REN DELT EL NE VE ZÉS

II.5) MEG HA TÁ RO ZÁS (TÁRGY ÉS MENNYI SÉG)
2 db biz to sí tá si szer zõ dés:
a) 1 db a légi for gal mi irá nyí tá si fe le lõs ség biz to sí tás ra,

amely a 45/2001. (XII. 20.) Kö ViM ren de let ben fel so rolt, az
aján lat ké rõ ál tal el lá tan dó alap- és egyéb te vé keny sé gek re,
illetve nyúj tott szol gál ta tá sok ra is ki ter jed.

b) 1 db az épü le tek, épít mé nyek, gé pek, be ren de zé sek és
kész le tek va gyon biz to sí tá sá ra, amely üzem szü ne ti vesz te sé -
gek re is ki ter jed.

II.6) TEL JES BE CSÜLT ÉR TÉK (áfa nél kül)
400 000 000 Ft

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA

IV.1.1) A köz be szer zé si tör vény IV. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: X
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –

IV.1.2) A köz be szer zé si tör vény V. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló/hir det ménnyel meg hir de -

tett tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
A hir det mény faj tá ja
Aján la ti/Rész vé te li fel hí vás: –
Idõ sza kos elõ ze tes tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

IV.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett
el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa (adott eset ben): –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: X
vagy:
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat a kö vet ke zõ rész -

szem pon tok és súly szá mok alap ján: –

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

V.1) AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE ÉS A SZER ZÕ DÉS ÉR -
TÉ KE

V.1.1) A nyer tes aján lat te võ ne ve és cí me

A szer zõ dés szá ma: 1
Szer ve zet/Sze mély: Ge ne ra li-Pro vi den cia Zrt.
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Cím zett: Ilics Lász ló igaz ga tó sá gi tag, 
dr. Oláh György ve ze tõ jog ta ná csos
Cím: Te réz krt. 42–44.
Pos tai irá nyí tó szám: 1066
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 301-7499
Te le fax: 301-7103
E-ma il: fe renc.sin ko@ge ne ra li.hu
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül)

Az el len szol gál ta tás össze ge: 1 350 000
A leg ala cso nyabb: – /
a leg ma ga sabb: –
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat.
Pénz nem: USD

V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás
(adott eset ben): –

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés tel je sí té sé hez?

NEM: X
IGEN: –
Ha igen, a szer zõ dés al vál lal ko zók, illetve har ma dik sze mé -

lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek vagy ará nyá -
nak (ré szé nek) a meg je lö lé se

Ér ték (áfa nél kül): –
Pénz nem: –
Arány (rész): …%
Nem is mert: –

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me
(adott eset ben): –

A szer zõ dés szá ma: 2
Szer ve zet/Sze mély: Al li anz Hun gá ria Biz to sí tó Rt.
Cím zett: dr. Pa tai Mi hály el nök-ve zér igaz ga tó
Cím: Baj csy-Zsi linsz ky út 52.
Pos tai irá nyí tó szám: 1054
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 429-2553
Te le fax: 429-2566
E-ma il: ju li an na.bra dics@al li anz.hu
In ter net cím (URL): www.ahbrt.hu

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül)

Az el len szol gál ta tás össze ge: 30 826 899
A leg ala cso nyabb: – /
a leg ma ga sabb: –
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat.
Pénz nem: HUF

V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás (adott 
eset ben): –

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés tel je sí té sé hez?

NEM: X

IGEN: –

Ha igen, a szer zõ dés al vál lal ko zók, illetve har ma dik sze mé -
lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek vagy ará nyá -
nak (ré szé nek) a meg je lö lé se

Ér ték (áfa nél kül): –

Pénz nem: –

Arány (rész): …%

Nem is mert: –

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me
(adott eset ben): –

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?

NEM: X

IGEN: –

VI.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL AZ AK TÁ HOZ REN -
DELT HI VAT KO ZÁ SI SZÁM: –

VI.3) AZ ERED MÉNY HIR DE TÉS DÁ TU MA (adott eset -
ben)
2006/03/23 (év/hó/nap)

VI.4) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 2

VI.5) A SZER ZÕ DÉST MEG HIR DET TÉK-E AZ EU RÓ -
PAI UNIÓ HI VA TA LOS LAP JÁ BAN?
NEM: –

IGEN: X

Ha igen, ad ja meg a hir det mény re vo nat ko zó hi vat ko zást

A hir det mény szá ma a Hi va ta los La p tar ta lom jegy zé ké ben:

2005/S 235-241744

VI.6) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: X

IGEN: –

Ha igen, kér jük fel tün tet ni a pro jekt/prog ram ne vét és bár -
mely egyéb hasz nál ha tó hi vat ko zá si ada tot

VI.7) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

1) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja (adott eset ben):
2006. már ci us 31.

2) Ha az el já rás ered mény te len, illetve szer zõ dés kö tés re nem 
ke rül sor, en nek in do ka: –

3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény
96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se: aján lat te võk nem
mi nõ sül nek sem mik ro-, sem kis-, sem kö zép vál lal ko zás nak.

4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot te võ
ne ve, cí me és az el len szol gál ta tás össze ge (adott eset ben): –

5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján lat té tel
le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján lat szá ma:

 Légiforgalmi fe le lõs ség biz to sí tás rész aján lat ese tén 1 db
rész aján lat ér ke zett:

– Ge ne ra li-Pro vi den cia Zrt., Ma gyar or szág, 1066 Bu da -
pest, Te réz krt. 42–44.
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Va gyon biz to sí tás, mely ki ter jed az üzem szü ne ti vesz te ség re
is rész aján lat ese té ben 1 db rész aján lat ér ke zett:

– Al li anz Hun gá ria Biz to sí tó Rt., Ma gyar or szág, 1054 Bu -
da pest, Baj csy-Zsi linsz ky út 52.

6) Az egy sze rû sí tett el já rást meg in dí tó hir det mény köz zé té -
te lé nek nap ja és hi vat ko zás a hir det mény re (adott eset ben): –

7) Az aján lat ké rõ tár gya lás nél kü li vagy tár gya lá sos egy sze -
rû sí tett el já rást al kal ma zott? (adott eset ben): –

8) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett el já -
rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá sá nak
nap ja: –

9) Az el já rás al kal ma zá sa fel té te lé nek in do ko lá sa: a Kbt.
124. § (2) be kez dés d) pont ja alap ján, mi vel csak tár gya lá sos
ver se nyez te tés so rán van le he tõ ség a biz to sí tó ál tal vál lal ha tó
koc ká za tok, li mi tek, fel té te lek, azok for má i nak, elõ írá sa i nak
meg is me ré sé re és ezek is me re té ben a szer zõ dés fel té te le i nek
meg ha tá ro zá sá ra, a vál lalt koc ká za tok, kla u zu lák kal tör té nõ
szû kí té sé re, bõ ví té sé re.

VI.8) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/03/28 (év/hó/nap)

Kaposvár
Megyei Jogú Város Önkormányzata

tájékoztatója az eljárás eredményérõl
(8063/2006)

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hi va ta los név: Ka pos vár Me gyei Jo gú Vá ros 
Ön kor mány za ta
Pos tai cím: Kos suth tér 1.
Vá ros/Köz ség: Ka pos vár
Pos tai irá nyí tó szám: 7400
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: –
Te le fon: 82/501-501
Fax: 82/501-520
E-ma il: –
In ter net cím(ek) (adott eset ben)
Az aján lat ké rõ ál ta lá nos cí me (URL): –
A fel hasz ná lói ol dal cí me (URL): –

I.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ TÍ PU SA
Köz pon ti szin tû: –
Köz jo gi szer ve zet: –
Re gi o ná lis/he lyi szin tû: X
Egyéb: –

I.3) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ MÁS AJÁN LAT KÉ RÕK NE VÉ -
BEN FOLY TAT JA-E LE A KÖZ BE SZER ZÉ SI EL JÁ -
RÁST?
Igen: –
Nem: X

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS

II.1.1) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés
Ka pos vár Pa nel Plusz hi tel

II.1.2) A szer zõ dés tí pu sa, va la mint a tel je sí tés he lye
[Csak azt a ka te gó ri át vá lassza – épí té si be ru há zás, áru be -

szer zés vagy szol gál ta tás –, ame lyik a leg in kább meg fe lel a
szer zõ dés vagy köz be szer zés(ek) tár gyá nak]

a) Épí té si be ru há zás: –
Ki vi te le zés: –
Ter ve zés és ki vi te le zés: –
Ki vi te le zés, bár mi lyen esz köz zel, mó don, az aján lat ké rõ ál -

tal meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ en: –
Épí té si kon cesszió: –
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –

b) Áru be szer zés: –
Adás vé tel: –
Lí zing: –
Bér let: –
Rész let vé tel: –
Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: –
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –

c) Szol gál ta tás: X
Szol gál ta tá si ka te gó ria szá ma: 06
(Az 1–27. szol gál ta tá si ka te gó ri á kat lásd a Kbt. 3. és 4. mel -

lék le té ben)
A tel je sí tés he lye
Ka pos vár
NUTS-kód: –

II.1.3) A hir det mény a kö vet ke zõk va la me lyi ké vel kap cso la -
tos (adott eset ben)

Ke ret meg ál la po dás meg kö té se: –
Ke ret meg ál la po dá son ala pu ló szer zõ dés meg kö té se: –
Di na mi kus be szer zé si rend sze ren (DBR) ala pu ló szer zõ dé -

sek: –

II.1.4) A szer zõ dés vagy a köz be szer zés(ek) tár gya, mennyi sé -
ge

Ka pos vár Pa nel Plusz Hi tel

II.1.5) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
66.13.00.00-0
To váb bi tárgy(ak): –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.2) A SZERZÕDÉS(EK) ÉRTÉKE

II.2.1) A szer zõ dés(ek) ér té ke
(Csak a vég le ges össz ér té ket kér jük meg ad ni, az összes szer -

zõ dést, részt és op ci ót be le ért ve; az egyes szer zõ dé sek re vo nat -
ko zó in for má ci ók kal kap cso lat ban az V. Az el já rás ered mé nye
meg ne ve zé sû sza kaszt kér jük ki töl te ni)

Ér ték: 50 000 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –

III.2.2) Épí té si kon cesszió ese tén az el len szol gál ta tás le írá sa: –

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA

IV.1.1) Az el já rás faj tá ja

IV.1.1.1) A köz be szer zé si tör vény IV. fe je ze te sze rin ti el já -
rás ese tén

Nyílt: –
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Meg hí vá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Ver seny pár be széd: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: X
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –

IV.1.1.2) A köz be szer zé si tör vény V. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló/hir det ménnyel meg hir de -

tett tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –

IV.1.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos el já rás, a hir det -
mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos, a hir det mény nél kü li
egy sze rû sí tett el já rás, illetve a gyor sí tott el já rás al kal ma zá sá -
nak in do ko lá sa (adott eset ben):

Aján lat ké rõ a 12/2001. (I. 31.) Korm. ren de let alap ján ál lam i
tá mo ga tást vett igény be a te rü le tén ta lál ha tó ipa ro sí tott technoló -
giával épí tett la kó há zak fû tés-kor sze rû sí té sé re vo nat ko zó an,
amely tá mo ga tás ke re té ben a be ke rü lé si költ sé ge 33%-át az aján -
lat ké rõ he lyi ren de le te sze rint az aján lat ké rõ tá mo gat ja.

A Kbt. vo nat ko zó ren del ke zé si szol gál ta tás be szer zé se ese -
tén a tár gya lá sos el já rás al kal ma zá sát le he tõ vé te szik, a gyor sí -
tott el já rás al kal ma zá sára pe dig az épí té si be ru há zá sok ra vo nat -
ko zó köz be szer zé si el já rá sok mi nél elõb bi ki írá sa miatt van
szük ség, mert csak a már folyósí tott hi tel is me re té ben ha tá roz -
ha tó meg az épí té si be ru há zá sok mû sza ki tartalma.

IV.1.1.4) A hir det mény faj tá ja
Aján la ti/Rész vé te li fel hí vás: X
Idõ sza kos elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK

IV.2.1) Bí rá la ti szem pon tok (csak a meg fe le lõt je löl je meg)
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: –
vagy:
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat: X
a kö vet ke zõ rész szem pon tok alap ján
rész szem pon tok súly szá mok
1. ka mat mér té ke 3
2. pro jekt vizs gá la ti díj mér té ke 1

IV.2.2) Sor ke rült-e elekt ro ni kus ár lej tés re?
Igen: –
Nem: X

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám (adott eset ben): –

IV.3.2) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó an ko ráb ban sor ke -
rült-e köz zé té tel re?

Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén (vá lassza a meg fe le lõ ro va tot):
Elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
vagy:
Fel hasz ná lói ol da lon köz zé tett hir det mény: –
A hir det mény szá ma a H. L.-be n: –
Aján la ti/rész vé te li fel hí vás: –

vagy:
Egy sze rû sí tett aján la ti fel hí vás (DBR): –
A hir det mény szá ma a H. L.-be n: –
Egyéb ko ráb bi köz zé té tel: –
A hir det mény szá ma a H. L.-be n: –

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

A szer zõ dés szá ma: –
Meg ne ve zé se: –

V.1) A SZER ZÕ DÉS KÖ TÉS TER VE ZETT IDÕ PONT JA:
2006/04/03 (év/hó/nap)

V.2) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 3

V.3) A NYER TES AJÁN LAT TE VÕ NE VE ÉS CÍ ME
Hi va ta los név: K & H Bank Rt.
Pos tai cím: Vi ga dó tér 1.
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 7400
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: –
Fax: –
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.4) A SZER ZÕ DÉS ÉR TÉ KÉ RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CIÓ (csak szá mok kal)
Az el len szol gál ta tás ere de ti leg be csült ér té ke (adott eset ben)
Ér ték: 50 000 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –
Az el len szol gál ta tás szer zõ dés be li össze ge
Ér ték: 50 000 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –
A leg ala cso nyabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: – /
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: –
Pénz nem: –
Áfa nél kül: –
Áfá val: –
Áfa (%): –
Éves vagy ha vi ér ték ese tén kér jük meg ad ni:
az évek szá mát:  vagy a hó na pok szá mát: 

V.5) VA LÓ SZÍ NÛ SÍT HE TÕ-E AL VÁL LAL KO ZÓK, IL -
LETVE HAR MA DIK SZE MÉ LYEK IGÉNY BE VÉ TE LE
A SZER ZÕ DÉS TEL JE SÍ TÉ SÉ HEZ?
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén je löl je meg a szer zõ dés al vál lal ko zók,

illetve har ma dik sze mé lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se 
ér té két vagy ará nyát (ré szét) (csak szá mok kal):

Ér ték áfa nél kül: –
Pénz nem: –
Arány (rész): ...(%)
Nem is mert: –
A szer zõ dés al vál lal ko zók, illetve har ma dik sze mé lyek

igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek/ará nyá nak meg -
je lö lé se (ha is mert): –
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V.6) A SZER ZÕ DÉST OLYAN AJÁN LAT TE VÕ VEL KÖ -
TÖT TÉK-E MEG, AKI TÖBB VÁL TO ZA TÚ AJÁN LA -
TOT TET T?
Igen: –
Nem: X

V.7) VOLT-E ÉR VÉNY TE LEN AJÁN LAT AZON AZ
ALA PON, HOGY AZ EL LEN SZOL GÁL TA TÁS KIRÍ -
VÓAN ALA CSONY VOLT?
Igen: –
Nem: X
(E sza kasz ból szük ség ese tén több pél dány hasz nál ha tó)

VI. SZA KASZ: KI EGÉ SZÍ TÕ IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL ÉS/VAGY PROG RAM MAL KAP -
CSO LA TOS-E?
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén kér jük fel tün tet ni a pro jekt(ek) és/vagy

prog ram(ok) ne vét és bár mely egyéb hi vat ko zá si ada tot: –

VI.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK (adott eset ben):
VI.2.1) Az ered mény hir de tés idõ pont ja: 2006. már ci us 24.
VI.2.2) Ha az el já rás ered mény te len, illetve szer zõ dés kö tés -

re nem ke rül sor, en nek in do ka: –
VI.2.3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény

96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se: –
VI.2.4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot te -

võ ne ve és cí me, va la mint az el len szol gál ta tás össze ge (adott
eset ben): –

VI.2.5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), a rész aján -
lat té tel le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján la tok szá ma:

– OTP Bank Rt. (1051 Bu da pest, Ná dor u. 16.)
– K&H Bank Rt. (1051 Bu da pest, Vi ga dó tér 1.)
– CIB Bank Zrt. (1027 Bu da pest, Med ve u. 4–14.)
VI.2.6) Az egy sze rû sí tett el já rást meg in dí tó hir det mény

köz zé té te lé nek nap ja és hi vat ko zás a hir det mény re (adott
eset ben): –

VI.2.7) Az aján lat ké rõ tár gya lás nél kü li vagy tár gya lá sos
egy sze rû sí tett el já rást al kal ma zott? (adott eset ben): –

VI.2.8) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett 
el já rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá sá nak 
nap ja: –

VI.3) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/03/28 (év/hó/nap)

Kecskemét Megyei Jogú Város
Önkormányzata

tájékoztatója az eljárás eredményérõl
(8463/2006)

Épí té si be ru há zás: –
Épí té si kon cesszió: –
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: –

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍ ME
Szer ve zet: Kecs ke mét Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta
Cím zett: dr. Szé csi Gá bor
Cím: Kos suth tér 1.
Pos tai irá nyí tó szám: 6000
Vá ros/Köz ség: Kecs ke mét
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 76/513-580
Te le fax: 76/481-177
E-ma il: koz be szer zes@kecs ke met.hu
In ter net cím (URL): –

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) A SZER ZÕ DÉS TÍ PU SA
Épí té si be ru há zás: X
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: –
Épí té si kon cesszió: –
Szol gál ta tá si ka te gó ria: –

II.2) EZ EGY KE RET MEG ÁL LA PO DÁS?
NEM: X
IGEN: –

II.3) NÓ MENK LA TÚ RA

II.3.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy: 
45.25.21.00-9
To váb bi tár gyak: –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.4) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL A SZER ZÕ DÉS HEZ
REN DELT EL NE VE ZÉS
Vál lal ko zá si szer zõ dés „Kecs ke mé ti Agg lo me rá ció szenny -

víz-el ve ze té si és tisz tí tá si rend sze ré nek fej lesz té se (IS PA
2003/HU/16/P/PE/019) 2. szá mú Épí té si szer zõ dés: Szenny -
víz tisz tí tó te lep fej lesz té se – Iszap- és bio gáz vo nal bõ ví té se”
épí té si mun kái.

II.5) MEG HA TÁ RO ZÁS (TÁRGY ÉS MENNYI SÉG)
Egy össze gû áras szer zõ dés a „Kecs ke mé ti Agg lo me rá ció

szenny víz-el ve ze té si és tisz tí tá si rend sze ré nek fej lesz té se –
Szenny víz tisz tí tó te lep fej lesz té se – Iszap-, és bio gáz vo nal bõ -
ví té se” épí té si mun kái – ki vi te li ter ve zés sel együtt. (IS PA
2003/HU/16/P/PE/019)

II.6) TEL JES BE CSÜLT ÉR TÉK (áfa nél kül)
1 036 000 EUR

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA

IV.1.1) A köz be szer zé si tör vény IV. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén

Nyílt: X
Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
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IV.1.2) A köz be szer zé si tör vény V. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló/hir det ménnyel meg hir de -

tett tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
A hir det mény faj tá ja
Aján la ti/Rész vé te li fel hí vás: –
Idõ sza kos elõ ze tes tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

IV.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett
el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa (adott eset ben): –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: –
vagy:
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat a kö vet ke zõ rész -

szem pon tok és súly szá mok alap ján: X

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

V.1) AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE ÉS A SZER ZÕ DÉS ÉR -
TÉ KE

V.1.1) A nyer tes aján lat te võ ne ve és cí me

A szer zõ dés szá ma: 11.579-26/2006.
Szer ve zet/Sze mély: BE TON ÚT Zrt.
Cím zett: –
Cím: Pan nó nia u. 59–61.
Pos tai irá nyí tó szám: 1133
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: –
Te le fax: –
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül)

Az el len szol gál ta tás össze ge: 1 917 648
A leg ala cso nyabb: 1 917 648 /
a leg ma ga sabb: 2 799 838
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat.
Pénz nem: EUR

V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás (adott 
eset ben)

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés tel je sí té sé hez?

NEM: –
IGEN: X
Ha igen, a szer zõ dés al vál lal ko zók, illetve har ma dik sze mé -

lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek vagy ará nyá -
nak (ré szé nek) a meg je lö lé se

Ér ték (áfa nél kül): –
Pénz nem: –
Arány (rész): …%
Nem is mert: X

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me
(adott eset ben): –

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X
IGEN: –

VI.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL AZ AK TÁ HOZ REN -
DELT HI VAT KO ZÁ SI SZÁM
IS PA 2003/HU/16/P/PE/019.

VI.3) AZ ERED MÉNY HIR DE TÉS DÁ TU MA (adott eset -
ben)
2006/03/24 (év/hó/nap)

VI.4) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 4

VI.5) A SZER ZÕ DÉST MEG HIR DET TÉK-E AZ EU RÓ -
PAI UNIÓ HI VA TA LOS LAP JÁ BAN?
NEM: –
IGEN: X
Ha igen, ad ja meg a hir det mény re vo nat ko zó hi vat ko zást
A hir det mény szá ma a Hi va ta los La p tar ta lom jegy zé ké ben:
2005/S 216-213041(év/hó/nap:) 2005/11/10

VI.6) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: –
IGEN: X
Ha igen, kér jük fel tün tet ni a pro jekt/prog ram ne vét és bár -

mely egyéb hasz nál ha tó hi vat ko zá si ada tot
IS PA/Ko hé zi ós Alap 2003/HU/16/P/PE/019 nyilv. sz. pro -

jekt

VI.7) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

1) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja (adott eset ben):
2006. áp ri lis 7.

2) Ha az el já rás ered mény te len, illetve szer zõ dés kö tés re nem 
ke rül sor, en nek in do ka: –

3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény
96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se: a Be ton út Zrt.
nem mi nõ sül mik ro-, kis- vagy kö zép vál lal ko zás nak.

4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot te võ ne -
ve, cí me és az el len szol gál ta tás össze ge (adott eset ben):

– AK VI-PA TENT Rt., 5071 Be seny szög, Kí gyós ma jor
5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján lat té tel

le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján lat szá ma:
– BE TON ÚT Zrt., 1133 Bu da pest, Pan nó nia u. 59–61.
– AK VI-PA TENT Rt., 5071 Be seny szög, Kí gyós ma jor
– AQUA-IN NO TERV Kö zös Aján lat te võk A–5310 Mond -

see, Vo gel sangstr. 3. Ve ze tõ: Aqua En gi ne e ring GmbH.
– Kecs ke mé ti Kész csõ Kon zor ci um Mér nök Iro da, 6721

Sze ged, Szi lá gyi u. 2., Ve ze tõ: KÉSZ Kö zép-eu ró pai Épí -
tõ és Sze re lõ Kft.

6) Az egy sze rû sí tett el já rást meg in dí tó hir det mény köz zé té -
te lé nek nap ja és hi vat ko zás a hir det mény re (adott eset ben): –

7) Az aján lat ké rõ tár gya lás nél kü li vagy tár gya lá sos egy sze -
rû sí tett el já rást al kal ma zott? (adott eset ben): –

8) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett el já -
rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá sá nak
nap ja: –

VI.8) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/03/30 (év/hó/nap)
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Kincstári Vagyoni Igazgatóság
tájékoztatója az eljárás eredményérõl

(8034/2006)

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PONT(OK)
Hi va ta los név: Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság
Pos tai cím: Zol tán u. 16.
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1054
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: Elem zõ, Pá lyáz ta tá si és Szer zõ dés-elõ ké szí tõ 
Ön ál ló Osz tály
Te le fon: 331-1500
Fax: 312-9441
E-ma il: –
In ter net cím(ek) (adott eset ben)
Az aján lat ké rõ ál ta lá nos cí me (URL): www.kvi.gov.hu
A fel hasz ná lói ol dal cí me (URL): –

I.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ TÍ PU SA
Köz pon ti szin tû: X
Köz jo gi szer ve zet: –
Re gi o ná lis/he lyi szin tû: –
Egyéb: –

I.3) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ MÁS AJÁN LAT KÉ RÕK NE -
VÉ BEN FOLY TAT JA-E LE A KÖZ BE SZER ZÉ SI EL JÁ -
RÁST?
Igen: –
Nem: X

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS
II.1.1) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés
A KÖH ál tal 31859/2003 szá mú ha tá ro za tú en ge dé lyes do -

ku men tá ció ter ve zé si mun ká la ta i nak vég zé se vál lal ko zá si szer -
zõ dés alap ján.

II.1.2) A szer zõ dés tí pu sa, va la mint a tel je sí tés he lye
[Csak azt a ka te gó ri át vá lassza – épí té si be ru há zás, áru be -

szer zés vagy szol gál ta tás –, ame lyik a leg in kább meg fe lel a
szer zõ dés vagy köz be szer zés(ek) tár gyá nak]

a) Épí té si be ru há zás: –
Ki vi te le zés: –
Ter ve zés és ki vi te le zés: –
Ki vi te le zés bár mi lyen esz köz zel, mó don, az aján lat ké rõ ál tal 

meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ en: –
Épí té si kon cesszió: –
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –
b) Áru be szer zés: –
Adás vé tel: –
Lí zing: –
Bér let: –
Rész let vé tel: –
Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: –
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –

c) Szol gál ta tás: X
Szol gál ta tá si ka te gó ria szá ma: 12
(Az 1–27. szol gál ta tá si ka te gó ri á kat lásd a Kbt. 3. és 4. mel -

lék le té ben)
A tel je sí tés he lye: KVI Kö zép-du nán tú li Re gi o ná lis Igaz ga -

tó ság, Ta ta bá nyai Ki ren delt ség, 2800 Ta ta bá nya, Gyõ ri u. 13.
NUTS-kód: HU212

II.1.3) A hir det mény a kö vet ke zõk va la me lyi ké vel kap cso -
la tos (adott eset ben)

Ke ret meg ál la po dás meg kö té se: –
Ke ret meg ál la po dá son ala pu ló szer zõ dés meg kö té se: –
Di na mi kus be szer zé si rend sze ren (DBR) ala pu ló szerzõ -

dések: –

II.1.4) A szer zõ dés vagy a köz be szer zés(ek) tár gya, mennyi -
sé ge

Ter ve zé si mun kák vég zé se:
En ge dé lye zé si ter vek
– 1-es je lû ló is tál ló hrsz. 1598, mennyi sé ge: 1810 m2

– 2-es je lû ló is tál ló hrsz. 1599/1, mennyi sé ge: 1685 m2

– kas tély park re ha bi li tá ci ó ja, gya log sé tány, utak, érin tett
köz mû vek, hrsz. 1071, mennyi sé ge: 9544 m2

II.1.5) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy:
74.22.10.00-4
74.22.40.00-5
74.23.30.00-1
To váb bi tárgy(ak):
74.23.20.00-4
74.23.21.00-5
74.23.21.10-1
74.23.22.20-2
74.25.00.00-6
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.2) A SZER ZÕ DÉS(EK) ÉR TÉ KE
II.2.1) A szer zõ dés(ek) ér té ke
(Csak a vég le ges össz ér té ket kér jük meg ad ni, az összes szer -

zõ dést, részt és op ci ót be le ért ve; az egyes szer zõ dé sek re vo nat -
ko zó in for má ci ók kal kap cso lat ban az V. Az el já rás ered mé nye
meg ne ve zé sû sza kaszt kér jük ki töl te ni)

Ér ték: 73 200
Pénz nem: EUR
Áfa nél kül: –
Áfá val: X
Áfa (%): –
III.2.2) Épí té si kon cesszió ese tén az el len szol gál ta tás le írá sa

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA

IV.1.1) Az el já rás faj tá ja

IV.1.1.1) A köz be szer zé si tör vény IV. fe je ze te sze rin ti el já -
rás ese tén:

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Ver seny pár be széd: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –
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IV.1.1.2) A köz be szer zé si tör vény V. fe je ze te sze rin ti el já rás 
ese tén

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló/hir det ménnyel meg hir de -

tett tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –

IV.1.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos el já rás, a hir det -
mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos, a hir det mény nél kü li
egy sze rû sí tett el já rás, il let ve a gyor sí tott el já rás al kal ma zá sá -
nak in dok lá sa (adott eset ben): a Kbt. 257. § (2) be kez dé se, és
így a 125. § (2) be kez dés b) pont ja alap ján aján lat ké rõ hir det -
mény köz zé té te le nél kü li, tár gya lá sos el já rást in dí tott. Az in -
teg rált he lyi fej lesz té si ak ci ók ösz tön zé se, Bel vá ros fej lesz tés a
Kis bér, volt Ki rá lyi Lo var da együt tes re ha bi li tá ci ó já val és
hasz no sí tá sá val cí mû nyer tes PHA RE-pá lyá zat út ján meg va ló -
su ló re konst ruk ci ó val érin tett in gat lan együt tes ko ráb bi ter ve -
zõi fel ada ta it az In no tech Mû egye tem In no vá ci ós Park Kft.
(1119 Bu da pest, An dor u. 60.) lát ta el. Ezen ku ta tá si, ter ve zé si
mun kák vé dett szel le mi ter mé kek, szer zõi jo gi vé de lem alatt
áll nak. Er re te kin tet tel az el já rás ban aján lat ké rõ egye dü li aján -
lat te võ ként a ki zá ró la gos jo gok kal ren del ke zõ In no tech Mû -
egye tem In no vá ci ós Park Kft.-t hívta fel.

IV.1.1.4) A hir det mény faj tá ja
Aján la ti/rész vé te li fel hí vás: –
Idõ sza kos elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK

IV.2.1) Bí rá la ti szem pon tok (csak a meg fe le lõt je löl je meg)
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: X
vagy
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat: –
a kö vet ke zõ rész szem pon tok alap ján: –

IV.2.2) Sor ke rült-e elekt ro ni kus ár lej tés re?
Igen: –
Nem: X

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám (adott eset ben)

IV.3.2) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó an ko ráb ban sor ke -
rült-e köz zé té tel re?

Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén (vá lassza a meg fe le lõ ro va tot):
Elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
vagy
Fel hasz ná lói ol da lon köz zé tett hir det mény: –
A hir det mény szá ma a H. L.-ben: –
Aján la ti/rész vé te li fel hí vás: –
vagy
Egy sze rû sí tett aján la ti fel hí vás (DBR): –
A hir det mény szá ma a H. L.-ben: –
Egyéb ko ráb bi köz zé té tel: –
A hir det mény szá ma a H. L.-ben: –

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

A szer zõ dés szá ma: –

A KÖH ál tal 31859/2003. szá mú ha tá ro za tú en ge dé lyes do -
ku men tá ció ter ve zé si mun ká la ta i nak vég zé se vál lal ko zá si
szer zõ dés alap ján.

V.1) A SZER ZÕ DÉS KÖ TÉS TER VE ZETT IDÕ PONT JA:

2006/03/31 (év/hó/nap)

V.2) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 1

V.3) A NYER TES AJÁN LAT TE VÕ NE VE ÉS CÍ ME

Hi va ta los név: „IN NO TECH” Mû egye te mi 
In no vá ci ós Park Kft.
Pos tai cím: An dor u. 60.
Vá ros/Köz ség: Bu da pest XI.
Pos tai irá nyí tó szám: 1119
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 208-4629 
Fax: 208-4636
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.4) A SZER ZÕ DÉS ÉR TÉ KÉ RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CIÓ (csak szá mok kal)

Az el len szol gál ta tás ere de ti leg be csült ér té ke (adott eset ben)
Ér ték: –
Pénz nem: –
Áfa nél kül: –
Áfá val: –
Áfa (%): –
Az el len szol gál ta tás szer zõ dés be li össze ge
Ér ték: 73 200
Pénz nem: EUR
Áfa nél kül: –
Áfá val: X
Áfa (%): –
A leg ala cso nyabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: – /
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: –
Pénz nem: –
Áfa nél kül: –
Áfá val: –
Áfa (%): –
Éves vagy ha vi ér ték ese tén kér jük meg ad ni:
az évek szá mát:  vagy a hó na pok szá mát: 

V.5) VA LÓ SZÍ NÛ SÍT HE TÕ-E AL VÁL LAL KO ZÓK, IL -
LET VE HAR MA DIK SZE MÉ LYEK IGÉNY BE VÉ TE LE
A SZER ZÕ DÉS TEL JE SÍ TÉ SÉ HEZ?

Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén je löl je meg a szer zõ dés al vál lal ko zók, il -

let ve har ma dik sze mé lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se
ér té két vagy ará nyát (ré szét) (csak szá mok kal): 

Ér ték áfa nél kül: –
Pénz nem: –
Arány (rész): …(%)
Nem is mert: –
A szer zõ dés al vál lal ko zók, il let ve har ma dik sze mé lyek

igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek/ará nyá nak meg -
je lö lé se: –
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V.6) A SZER ZÕ DÉST OLYAN AJÁN LAT TE VÕ VEL KÖ -
TÖT TÉK-E MEG, AKI TÖBB VÁL TO ZA TÚ AJÁN LA -
TOT TETT?
Igen: –
Nem: X
V.7) VOLT-E ÉR VÉNY TE LEN AJÁN LAT AZON AZ
ALA PON, HOGY AZ EL LEN SZOL GÁL TA TÁS KIRÍ -
VÓAN ALA CSONY VOLT?
Igen: –
Nem: X

VI. SZA KASZ: KI EGÉ SZÍ TÕ IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL ÉS/VAGY PROG RAM MAL KAP -
CSO LA TOS-E?
Igen: X
Nem: –
Igen vá lasz ese tén kér jük fel tün tet ni a pro jekt(ek) és/vagy

prog ram(ok) ne vét és bár mely egyéb hi vat ko zá si ada tot: in teg -
rált he lyi fej lesz té si ak ci ók ösz tön zé se cí mû PHARE pro jekt
HU-2003/004-347.05.05 – KD/01 – 1 je lû, „Bel vá ros fej lesz tés 
a volt Ki rá lyi Lo var da együt tes re ha bi li tá ci ó já val és hasz no sí -
tá sá val” cí mû, nyer tes pá lyá zat alap ján le foly ta tott köz be szer -
zé si el já rás alap ján lét re jött szer zõ dés.

VI.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK (adott eset ben)
VI.2.1) Az ered mény hir de tés idõ pont ja: 2006. már ci us 21.,

11.00 óra
VI.2.2) Ha az el já rás ered mény te len, il let ve szer zõ dés kö tés -

re nem ke rül sor, en nek in do ka: –
VI.2.3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény

96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se: kis- és közép -
vállalkozás.

VI.2.4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot
te võ ne ve és cí me, va la mint az el len szol gál ta tás össze ge: –

VI.2.5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész -
aján lat té tel le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján la tok szá -
ma: In no tech Mû egye te mi In no vá ci ós Park Kft., 1119 Bu da -
pest, An dor u. 60., Ma gyar or szág.

VI.2.6) Az egy sze rû sí tett el já rást meg in dí tó hir det mény
köz zé té te lé nek nap ja és hi vat ko zás a hir det mény re: –

VI.2.7) Az aján lat ké rõ tár gya lás nél kü li vagy tár gya lá sos
egy sze rû sí tett el já rást al kal ma zott?: –

VI.2.8) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí -
tett el já rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá -
sá nak nap ja: 2006. feb ru ár 13.

VI.3) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/03/27 (év/hó/nap)

Közép-dunántúli 
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

tájékoztatója az eljárás eredményérõl
(8071/2006)

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PONT(OK)
Hi va ta los név: Kö zép-du nán tú li Kör nye zet vé del mi 
és Víz ügyi Igazgatóság
Pos tai cím: Ba la to ni u. 6.

Vá ros/Köz ség: Szé kes fe hér vár
Pos tai irá nyí tó szám: 8000
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok): Víz kár el há rí tá si osztály
Cím zett: Ba li ka And rás gé pé sze ti ügy in té zõ
Te le fon: 22/315-370
Fax: 22/313-275
E-ma il: sze kes fe her var@kdtvi zig.hu
In ter net cím(ek) (adott eset ben
Az aján lat ké rõ ál ta lá nos cí me (URL): www.kdtvi zig.hu
A fel hasz ná lói ol dal cí me (URL): –

I.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ TÍ PU SA

Köz pon ti szin tû: –
Köz jo gi szer ve zet: –
Re gi o ná lis/he lyi szin tû: X
Egyéb: –

I.3) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ MÁS AJÁN LAT KÉ RÕK NE VÉ -
BEN FOLY TAT JA-E LE A KÖZ BE SZER ZÉ SI EL JÁ -
RÁST?

Igen: –
Nem: X

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS

II.1.1) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés: 
Vál lal ko zá si szerzõdés.

II.1.2) A szer zõ dés tí pu sa, va la mint a tel je sí tés helye
[Csak azt a ka te gó ri át vá lassza – épí té si be ru há zás, áru be -

szer zés vagy szol gál ta tás –, ame lyik a leg in kább meg fe lel a
szer zõ dés vagy köz be szer zés(ek) tár gyá nak]

a) Épí té si be ru há zás: –
Ki vi te le zés: –
Ter ve zés és ki vi te le zés: –
Ki vi te le zés, bár mi lyen esz köz zel, mó don, az aján lat ké rõ ál -

tal meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek megfelelõen: –
Épí té si kon cesszió: –
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –

b) Áru be szer zés: –
Adás vé tel: –
Lí zing: –
Bér let: –
Rész let vé tel: –
Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: –
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –

c) Szol gál ta tás: X
Szol gál ta tá si ka te gó ria szá ma: 16
(Az 1–27. szol gál ta tá si ka te gó ri á kat lásd a Kbt. 3. és 4. mel -

lék le té ben)
Szol gál ta tá si kon cesszió: –
A tel je sí tés he lye: aján lat ké rõ Sió fok-Ki li ti te le pü lés ré szen

lé võ só lya te re, a Sió-csa tor na jobb part ján, az M7 au tó pá lya Sió 
híd já nak al ví zi ol da lán, attól 300 méter tá vol ság ra.

NUTS-kód: HU23208
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II.1.4) A szer zõ dés vagy a köz be szer zés(ek) tár gya, mennyi -
sé ge: a „Víz vé de lem” ne vû ha jó ha jó tes té nek rész le ges le mez -
cse ré je, a bon tá si, anyag biz to sí tá si, elõ ké szí té si és hely re ál lí tá -
si fel ada tai, szer ke ze ti la ka tos mun kái, a ter ve zés sel, en ge dé -
lyez te tés sel és a vég re haj tás sal.

II.1.5) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék 
Fõ tárgy: 
50.24.10.00-6
To váb bi tárgy(ak): 
28.52.89.40-0
45.22.32.20-4
45.44.21.00-8
45.44.22.00-9
50.24.30.00-0
74.27.64.00-8
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.2) A SZER ZÕ DÉS(EK) ÉR TÉ KE

II.2.1) A szer zõ dés(ek) ér té ke
(Csak a vég le ges össz ér té ket kér jük meg ad ni, az összes szer -

zõ dést, részt és op ci ót be le ért ve; az egyes szer zõ dé sek re vo nat -
ko zó in for má ci ók kal kap cso lat ban az V. Az el já rás ered mé nye
meg ne ve zé sû sza kaszt kér jük ki töl te ni)

Ér ték: 42 689 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA 

IV.1.1) Az el já rás faj tá ja

IV.1.1.1) A köz be szer zé si tör vény VI. fe je ze te sze rin ti el já -
rás esetén

Nyílt: X
Meg hí vá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Ver seny pár be széd: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –

IV.1.1.4) A hir det mény faj tá ja
Aján la ti/Rész vé te li fel hí vás: X
Idõ sza kos elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK

IV.2.1) Bí rá la ti szem pon tok (csak a meg fe le lõt je löl je meg)
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: –
vagy
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat: X
a kö vet ke zõ rész szem pon tok alap ján
rész szem pon tok súly szá mok
1. Aján la ti ár 55
2. Ko ráb bi tel je sí tés 25
3. Jót ál lás idõ tar ta ma 10
4. Sza va tos sá gi idõ tar tam 10

IV.2.2) Sor ke rült-e elekt ro ni kus ár lej tés re?
Igen: –
Nem: X

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.2) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó an ko ráb ban sor ke -
rült-e köz zé té tel re?

Igen: X
Nem: –
Igen vá lasz ese tén (vá lassza a meg fe le lõ ro va tot):
Elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
vagy
Fel hasz ná lói ol da lon köz zé tett hir det mény: –
A hir det mény szá ma a K. É.-ben: –
Aján la ti/rész vé te li fel hí vás: X
vagy
Egy sze rû sí tett aján la ti fel hí vás (DBR): –
A hir det mény szá ma a K. É.-ben: K. É. – 2116/2006
Egyéb ko ráb bi köz zé té tel: –
A hir det mény szá ma a K. É.-ben: –

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

A szer zõ dés szá ma: –
Meg ne ve zé se: vál lal ko zá si szer zõ dés

V.1) A SZER ZÕ DÉS KÖ TÉS DÁ TU MA:
2006/04/04 (év/hó/nap)

V.2) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 2

V.3) A NYER TES AJÁN LAT TE VÕ NE VE ÉS CÍ ME
Hi va ta los név: Ba la to ni Ha jó zá si Rt.
Pos tai cím: Krú dy sé tány 2.
Vá ros/Köz ség: Sió fok
Pos tai irá nyí tó szám: 8600 
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 84/312-144
Fax: 84/312-907
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.4) A SZER ZÕ DÉS ÉR TÉ KÉ RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CIÓ (csak szá mok kal)
Az el len szol gál ta tás szer zõ dés be li összege
Ér ték: 42 689 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –
A leg ala cso nyabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: 
42 689 000 /
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: 
45 200 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –

V.5) VA LÓ SZÍ NÛ SÍT HE TÕ-E AL VÁL LAL KO ZÓK, IL -
LET VE HAR MA DIK SZE MÉ LYEK IGÉNY BE VÉ TE LE
A SZER ZÕ DÉS TELJESÍTÉSÉHEZ?
Igen: X
Nem: –
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Igen vá lasz ese tén je löl je meg a szer zõ dés al vál lal ko zók, il -
let ve har ma dik sze mé lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se
ér té két vagy ará nyát (ré szét) (csak szá mok kal):

Ér ték áfa nél kül: 4 260 000
Pénz nem: HUF
Arány (rész): ...(%)
Nem is mert: –

V.6) A SZER ZÕ DÉST OLYAN AJÁN LAT TE VÕ VEL KÖ -
TÖT TÉK-E MEG, AKI TÖBB VÁL TO ZA TÚ AJÁN LA -
TOT TETT?
Igen: –
Nem: X

V.7) VOLT-E ÉR VÉNY TE LEN AJÁN LAT AZON AZ
ALA PON, HOGY AZ EL LEN SZOL GÁL TA TÁS KIRÍ -
VÓAN ALA CSONY VOLT?
Igen: –
Nem: X

VI. SZA KASZ: KI EGÉ SZÍ TÕ IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL ÉS/VAGY PROG RAM MAL KAP -
CSO LA TOS-E?
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén kér jük fel tün tet ni a pro jekt(ek) és/vagy

prog ram(ok) ne vét és bár mely egyéb hi vat ko zá si adatot: –

VI.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK (adott eset ben): 
VI.2.1) Az ered mény hir de tés idõ pont ja (adott eset ben):

2006. már ci us 27., 10.00 óra.
VI.2.3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény

96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se: a nyer tes aján lat -
te võ nem tar to zik a Kktv. hatálya alá.

VI.2.4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot te -
võ ne ve és cí me, va la mint az el len szol gál ta tás össze ge (adott
eset ben: 

– Os tor há zi Be vo nat tech ni kai Kft., 2030 Érd, Du na u. 27/C
Az el len szol gál ta tás össze ge: net tó 45 200 000 Ft.
VI.2.5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), a rész aján -

lat té tel le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján la tok száma: 
– Ba la to ni Ha jó zá si Rt., 8600 Sió fok, Krú dy sé tány 2. Ma -

gyar or szág
– Os tor há zi Be vo nat tech ni kai Kft., 2030 Érd, Du na u. 27/C

Ma gyar or szág

VI.3) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/03/28 (év/hó/nap)

Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység
tájékoztatója az eljárás eredményérõl

(8315/2006)

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PONT(OK)
Hi va ta los név: Köz pon ti Pénz ügyi és Szer zõ dés kö tõ Egység
(KPSzE)
Pos tai cím: Baj csy-Zsi linsz ky út 42–46. III. eme let
Vá ros/Köz ség: Bu da pest

Pos tai irá nyí tó szám: 1054
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: Ró na szé ki Gá bor igaz ga tó
Te le fon: 327-2815, 2800, 2801
Fax: 266-4858, 4859
E-ma il: haj ducz ky.ju dit@cfcu.gov.hu
In ter net cím(ek) (adott eset ben)
Az aján lat ké rõ ál ta lá nos cí me (URL): www.cfcu.hu
A fel hasz ná lói ol dal cí me (URL): –

I.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ TÍ PU SA
Köz pon ti szin tû: X

I.3) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ MÁS AJÁN LAT KÉ RÕK NE -
VÉ BEN FOLY TAT JA-E LE A KÖZ BE SZER ZÉ SI EL JÁ -
RÁST?
Igen: –
Nem: X

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS
II.1.1) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés
Ti sza szi get nem zet kö zi köz úti ha tár át ke lõ hely rekonstruk -

ciójának kivitelezése.

II.1.2) A szer zõ dés tí pu sa, va la mint a tel je sí tés helye
[Csak azt a ka te gó ri át vá lassza – épí té si be ru há zás, áru be -

szer zés vagy szol gál ta tás –, ame lyik a leg in kább meg fe lel a
szer zõ dés vagy köz be szer zés(ek) tárgyának]

a) Épí té si be ru há zás: X
Ki vi te le zés: X
A tel je sí tés he lye: Ti sza szi get
NUTS-kód: HU

II.1.4) A szer zõ dés vagy a köz be szer zés(ek) tár gya, mennyi -
sé ge

Épü le tek:
– ke ze lõ épü let: 425 m2 

– vé dõ te tõk te le pí té se: 1150 m2 

– ke ze lõ fül kék: 7 db

– so rom pók: 13 db

– tûzi víz tá ro ló: 100 m3 
Út épí té si mun kák:
– pá lya bur ko lat épí tés (asz falt, kõ bur ko lat): 5144 m2 
Egyéb kap cso ló dó mun kák:
– víz épí té si mun kák

– elekt ro mos ener gia- és gáz el lá tás, tér vi lá gí tás

– táv köz lé si és 

–  gyen ge ára mú há ló za tok, va gyon vé del mi rendszerek

– nö vény te le pí tés

II.1.5) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy:
45.00.00.00-7
To váb bi tárgy(ak):
45.11.00.00-1
45.26.27.00-8
45.26.28.00-9
45.21.31.50-9
74.22.20.00-1
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II.2) A SZER ZÕ DÉS(EK) ÉR TÉ KE
II.2.1) A szer zõ dés(ek) ér té ke
(Csak a vég le ges össz ér té ket kér jük meg ad ni, az összes szer -

zõ dést, részt és op ci ót be le ért ve; az egyes szer zõ dé sek re vo nat -
ko zó in for má ci ók kal kap cso lat ban az V. Az el já rás ered mé nye
meg ne ve zé sû sza kaszt kér jük ki töl te ni)

Ér ték: 1 436 503
Pénz nem: EUR
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA

IV.1.1) Az el já rás faj tá ja

IV.1.1.1) A köz be szer zé si tör vény IV. fe je ze te sze rin ti el já -
rás esetén:

Nyílt: X

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK

IV.2.1) Bí rá la ti szem pon tok (csak a meg fe le lõt je löl je meg)
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: X

IV.2.2) Sor ke rült-e elekt ro ni kus ár lej tés re?
Igen: –
Nem: –

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám (adott esetben)

SA-VPOP-09

IV.3.2) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó an ko ráb ban sor ke -
rült-e köz zé té tel re?

Igen: X
Nem: –
Igen vá lasz ese tén
Elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: X
A hir det mény szá ma a H. L.-ben: 
2005/S 80-077401, 2005/04/23 (év/hó/nap)
Aján la ti/rész vé te li fel hí vás: X
A hir det mény szá ma a H. L.-ben: 
2006/S 13-014217, 2006/01/20 (év/hó/nap)

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

A szer zõ dés szá ma: SA-VPOP-09
Meg ne ve zé se: vál lal ko zá si szer zõ dés

V.1) A SZER ZÕ DÉS KÖ TÉS TER VE ZETT IDÕ PONT JA:
2006/03/31 (év/hó/nap)

V.2) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 4 db

V.3) A NYER TES AJÁN LAT TE VÕ NE VE ÉS CÍ ME
Hi va ta los név: Deb re ce ni Ma gas-, Mély- és Út épí tõ Rt.
Pos tai cím: Bar na u. 15.
Vá ros/Köz ség: Deb re cen
Pos tai irá nyí tó szám: 4025
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 52/412-233
Fax: 52/526-530
E-ma il: val lal ko zas@deb mut.hu
In ter net cím (URL): –

V.4) A SZER ZÕ DÉS ÉR TÉ KÉ RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CIÓ (csak szá mok kal)
Az el len szol gál ta tás ere de ti leg be csült ér té ke (adott eset ben)
Ér ték: 1 261 000
Pénz nem: EUR
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –
Az el len szol gál ta tás szer zõ dés be li összege
Ér ték: 1 436 503
Pénz nem: EUR
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –

V.5) VA LÓ SZÍ NÛ SÍT HE TÕ-E AL VÁL LAL KO ZÓK, IL -
LET VE HAR MA DIK SZE MÉ LYEK IGÉNY BE VÉ TE LE
A SZER ZÕ DÉS TELJESÍTÉSÉHEZ?
Igen: X
Nem: –
Nem is mert: X

V.6) A SZER ZÕ DÉST OLYAN AJÁN LAT TE VÕ VEL KÖ -
TÖT TÉK-E MEG, AKI TÖBB VÁL TO ZA TÚ AJÁN LA -
TOT TETT?
Igen: –
Nem: X

V.7) VOLT-E ÉR VÉNY TE LEN AJÁN LAT AZON AZ
ALA PON, HOGY AZ EL LEN SZOL GÁL TA TÁS KIRÍ -
VÓAN ALA CSONY VOLT?
Igen: –
Nem: X

VI. SZA KASZ: KI EGÉ SZÍ TÕ IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL ÉS/VAGY PROG RAM MAL KAP -
CSO LA TOS-E?
Igen: X
Nem: –
A Csat la ko zá si Ok mány 35. cik ke lye alap ján Ma gyar or szág

szá má ra biz to sí tott Schen gen Alap ból fi nan szí ro zott fejlesztés

VI.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK
VI.2.1) Az ered mény hir de tés idõ pont ja: 2006. már ci us 22.
VI.2.3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény

96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se: nem tar to zik a tör -
vény hatálya alá.

VI.2.4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot
te võ ne ve és cí me, va la mint az el len szol gál ta tás összege

HUN ÉP Uni ver sal Épí tõ ipa ri Rt., 4025 Deb re cen, Si monf fy
u. 34–36.

El len szol gál ta tás össze ge: 1 679 629 EUR
VI.2.5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján -

lat té tel le he tõ ség ese tén a be nyúj tott rész aján la tok száma
–  SWI E TELS KY Épí tõ Kft., Ma gyar or szág, 1117 Bu da -

pest, Iri nyi J. u. 4–20.,

– Be ton út Szol gál ta tó és Épí tõ Zrt. Ma gyar or szág,
1133 Bu da pest, Pan nó nia u. 59–61.

VI.3) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/03/31 (év/hó/nap)
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Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság
tájékoztatója az eljárás eredményérõl

(8306/2006)

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PONT(OK)
Hi va ta los név: Köz pon ti Szol gál ta tá si Fõ igaz ga tó ság
Pos tai cím: Bát hori u. 12. II. 21.
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1054
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: Üze mel te tés-tech no ló gi ai Be szer zé si Fõosztály
Te le fon: 441-2320
Fax: 441-2322
E-ma il: koz be szer zes@meh.hu
In ter net cím(ek) (adott eset ben)
Az aján lat ké rõ ál ta lá nos cí me (URL): 
www.koz be szer zes.gov.hu
A fel hasz ná lói ol dal cí me (URL): –

I.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ TÍ PU SA
Köz pon ti szin tû: X
Köz jo gi szer ve zet: –
Re gi o ná lis/he lyi szin tû: –
Egyéb: –

I.3) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ MÁS AJÁN LAT KÉ RÕK NE -
VÉ BEN FOLY TAT JA-E LE A KÖZ BE SZER ZÉ SI EL JÁ -
RÁST?
Igen: –
Nem: X

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS
II.1.1) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés
Szál lí tá si ke ret szer zõ dés iro dai pa pí rok, pa pír ter mé kek, író-

és iro da sze rek szállítására.

II.1.2) A szer zõ dés tí pu sa, va la mint a tel je sí tés helye
[Csak azt a ka te gó ri át vá lassza – épí té si be ru há zás, áru be -

szer zés vagy szol gál ta tás –, ame lyik a leg in kább meg fe lel a
szer zõ dés vagy köz be szer zés(ek) tárgyának]

a) Épí té si be ru há zás: –
Ki vi te le zés: –
Ter ve zés és ki vi te le zés: –
Ki vi te le zés bár mi lyen esz köz zel, mó don, az aján lat ké rõ ál tal 

meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek megfelelõen: –
Épí té si kon cesszió: –
A tel je sí tés he lye
NUTS-kód: –
b) Áru be szer zés: X
Adás vé tel: X
Lí zing: –
Bér let: –
Rész let vé tel: –
Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: –
A tel je sí tés he lye: Ma gyar or szág
NUTS-kód: HU

c) Szol gál ta tás: –
Szol gál ta tá si ka te gó ria szá ma: –
(Az 1–27. szol gál ta tá si ka te gó ri á kat lásd a Kbt. 3. és 4. mel -

lék le té ben)
Szol gál ta tá si kon cesszió: –
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –

II.1.3) A hir det mény a kö vet ke zõk va la me lyi ké vel kap cso -
la tos (adott eset ben)

Ke ret meg ál la po dás meg kö té se: –
Ke ret meg ál la po dá son ala pu ló szer zõ dés meg kö té se: –
Di na mi kus be szer zé si rend sze ren (DBR) ala pu ló szer zõ dé -

sek: –

II.1.4) A szer zõ dés vagy a köz be szer zés(ek) tár gya, mennyi -
sé ge

A köz pon to sí tott köz be szer zés ha tá lya alá tar to zó in téz mé -
nyek ré szé re iro dai pa pí rok, pa pír áruk, író- és iro da sze rek biz -
to sí tá sa. Mint egy 1000 in téz mény, a ke ret összeg évi net tó
3,5 mil li árd HUF

II.1.5) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy:
21.00.00.00-3
To váb bi tárgy(ak):
25.00.00.00-1
28.00.00.00-2
30.00.00.00-9
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.2) A SZER ZÕ DÉS(EK) ÉR TÉ KE
II.2.1) A szer zõ dés(ek) ér té ke
(Csak a vég le ges össz ér té ket kér jük meg ad ni, az összes szer -

zõ dést, részt és op ci ót be le ért ve; az egyes szer zõ dé sek re vo nat -
ko zó in for má ci ók kal kap cso lat ban az V. Az el já rás ered mé nye
meg ne ve zé sû sza kaszt kér jük ki töl te ni)

Ér ték: évi 3,5 mil li árd
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –

III.2.2) Épí té si kon cesszió ese tén az el len szol gál ta tás leírása

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA

IV.1.1) Az el já rás faj tá ja

IV.1.1.1) A köz be szer zé si tör vény IV. fe je ze te sze rin ti el já -
rás ese tén:

Nyílt: X
Meg hí vá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Ver seny pár be széd: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –

IV.1.1.2) A köz be szer zé si tör vény V. fe je ze te sze rin ti el já rás 
esetén

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
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Egy sze rû sí tett el já rás: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló/hir det ménnyel meg hir de -

tett tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –

IV.1.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos el já rás, a hir det -
mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos, a hir det mény nél kü li
egy sze rû sí tett el já rás, il let ve a gyor sí tott el já rás al kal ma zá sá -
nak in dok lá sa (adott eset ben): –

IV.1.1.4) A hir det mény faj tá ja
Aján la ti/rész vé te li fel hí vás: X
Idõ sza kos elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK

IV.2.1) Bí rá la ti szem pon tok (csak a meg fe le lõt je löl je meg)
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: X
vagy
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat: –
a kö vet ke zõ rész szem pon tok alap ján: –

IV.2.2) Sor ke rült-e elekt ro ni kus ár lej tés re?
Igen: –
Nem: X

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám (adott esetben)

IV.3.2) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó an ko ráb ban sor ke -
rült-e köz zé té tel re?

Igen: X
Nem: –
Igen vá lasz ese tén (vá lassza a meg fe le lõ ro va tot):
Elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: X
vagy
Fel hasz ná lói ol da lon köz zé tett hir det mény: –
A hir det mény szá ma a H. L.-ben: 
2005/S 250-247079, 2005/12/29 (év/hó/nap)
Aján la ti/rész vé te li fel hí vás: X
vagy
Egy sze rû sí tett aján la ti fel hí vás (DBR): –
A hir det mény szá ma a H. L.-ben: 
2006/S 19-020904, 2006/01/28 (év/hó/nap)
Egyéb ko ráb bi köz zé té tel: –
A hir det mény szá ma a H. L.-ben:

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

A szer zõ dés szá ma: 001
Meg ne ve zé se: szál lí tá si ke ret szer zõ dés iro dai pa pí rok, pa -

pír ter mé kek, író- és iro da sze rek szállítására

V.1) A SZER ZÕ DÉS KÖ TÉS TER VE ZETT IDÕ PONT JA:
2006/04/03 (év/hó/nap)

V.2) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 3

V.3) A NYER TES AJÁN LAT TE VÕ NE VE ÉS CÍ ME
Hi va ta los név: ÁBP Ápisz-Bu da Pi ért Zrt.
Pos tai cím: Mo gyo ró di út 32.
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1149
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 288-5888
Fax: 288-5811
E-ma il: ke res ke de lem@apisz bu da pi ert.hu
In ter net cím (URL): www.apisz bu da pi ert.hu

V.4) A SZER ZÕ DÉS ÉR TÉ KÉ RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CIÓ (csak szá mok kal)
Az el len szol gál ta tás ere de ti leg be csült ér té ke (adott eset ben)
Ér ték: évi 3,5 mil li árd
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –
Az el len szol gál ta tás szer zõ dés be li összege
Ér ték: évi 3,5 mil li árd
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –
A leg ala cso nyabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: 
a kor ri gált net tó össze sí tett aján la ti ár 57 866,5 HUF /
a leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: 
a kor ri gált net tó össze sí tett aján la ti ár 71 754,1355
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –
Éves vagy ha vi ér ték ese tén kér jük meg ad ni:
az évek szá mát: 2 vagy a hó na pok szá mát: 

V.5) VA LÓ SZÍ NÛ SÍT HE TÕ-E AL VÁL LAL KO ZÓK, IL -
LET VE HAR MA DIK SZE MÉ LYEK IGÉNY BE VÉ TE LE
A SZER ZÕ DÉS TELJESÍTÉSÉHEZ?
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén je löl je meg a szer zõ dés al vál lal ko zók, il -

let ve har ma dik sze mé lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se
ér té két vagy ará nyát (ré szét) (csak számokkal): –

Ér ték áfa nél kül: –
Pénz nem: –
Arány (rész): …%
Nem is mert: –
A szer zõ dés al vál lal ko zók, il let ve har ma dik sze mé lyek

igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek/ará nyá nak meg -
je lö lé se (ha is mert)

V.6) A SZER ZÕ DÉST OLYAN AJÁN LAT TE VÕ VEL KÖ -
TÖT TÉK-E MEG, AKI TÖBB VÁL TO ZA TÚ AJÁN LA -
TOT TETT?
Igen: –
Nem: X

V.7) VOLT-E ÉR VÉNY TE LEN AJÁN LAT AZON AZ
ALA PON, HOGY AZ EL LEN SZOL GÁL TA TÁS KIRÍ -
VÓAN ALA CSONY VOLT?
Igen: –
Nem: X

VI. SZA KASZ: KI EGÉ SZÍ TÕ IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL ÉS/VAGY PROG RAM MAL KAP -
CSO LA TOS-E?
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén kér jük fel tün tet ni a pro jekt(ek) és/vagy

prog ram(ok) ne vét és bár mely egyéb hi vat ko zá si adatot: –
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VI.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK (adott eset ben)
VI.2.1) Az ered mény hir de tés idõ pont ja: 2006. már ci us 24.,

14.00 óra
VI.2.2) Ha az el já rás ered mény te len, il let ve szer zõ dés kö tés -

re nem ke rül, sor, en nek indoka: –
VI.2.3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény

96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se: kis- és kö zép vál -
lal ko zás.

VI.2.4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot
te võ ne ve és cí me, va la mint az el len szol gál ta tás össze ge (adott
eset ben)

Pa pír-Ász Kft., 5000 Szol nok, Pi ros kai út 9.
kor ri gált net tó össze sí tett aján la ti ár 71 754,1355 Ft
VI.2.5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján -

lat té tel le he tõ ség ese tén a be nyúj tott rész aján la tok száma
– ÁBP Ápisz-Bu da Pi ért Zrt., Ma gyar or szág, 1149 Bu da -

pest, Mo gyo ró di út 32.
– Pa pír-Ász Kft., Ma gyar or szág, 5000 Szol nok, Pi ros kai

út 9.
– Of fi ce De pot In ter na ti o nal GmbH, Né met or szág,

63762 Gros sost he im, Ba ben häu ser u. 50.
VI.2.6) Az egy sze rû sí tett el já rást meg in dí tó hir det mény

köz zé té te lé nek nap ja és hi vat ko zás a hir det mény re (adott eset -
ben): –

VI.2.7) Az aján lat ké rõ tár gya lás nél kü li vagy tár gya lá sos
egy sze rû sí tett el já rást al kal ma zott? (adott eset ben): –

VI.2.8) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí -
tett el já rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá -
sá nak nap ja: –

VI.3) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/03/31 (év/hó/nap)

Margaréta Óvoda, Budapest
tájékoztatója az eljárás eredményérõl

(8142/2006)

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PONT(OK)
Hi va ta los név: Mar ga ré ta Óvo da
Pos tai cím: Pé ter ke u. 10–12.
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1162
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: Re isz né Disztl Mag dol na in téz mény ve ze tõ
Te le fon: 409-1639
Fax: 409-1639
E-ma il: –
In ter net cím(ek) (adott eset ben)
Az aján lat ké rõ ál ta lá nos cí me (URL): 
mar ga re ta o vi@fre e ma il.hu
A fel hasz ná lói ol dal cí me (URL): –

I.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ TÍ PU SA
Köz pon ti szin tû: –
Köz jo gi szer ve zet: –
Re gi o ná lis/he lyi szin tû: –
Egyéb: X

I.3) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ MÁS AJÁN LAT KÉ RÕK NE -
VÉ BEN FOLY TAT JA-E LE A KÖZ BE SZER ZÉ SI EL JÁ -
RÁST?
Igen: –
Nem: X

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS
II.1.1) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés
Mar ga ré ta Óvo da köz ét kez te té se

II.1.2) A szer zõ dés tí pu sa, va la mint a tel je sí tés helye
[Csak azt a ka te gó ri át vá lassza – épí té si be ru há zás, áru be -

szer zés vagy szol gál ta tás –, ame lyik a leg in kább meg fe lel a
szer zõ dés vagy köz be szer zés(ek) tárgyának]

a) Épí té si be ru há zás: –
Ki vi te le zés: –
Ter ve zés és ki vi te le zés: –
Ki vi te le zés bár mi lyen esz köz zel, mó don, az aján lat ké rõ ál tal 

meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek megfelelõen: –
Épí té si kon cesszió: –
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –
b) Áru be szer zés: –
Adás vé tel: –
Lí zing: –
Bér let: –
Rész let vé tel: –
Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: –
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –
c) Szol gál ta tás: X
Szol gál ta tá si ka te gó ria szá ma: 17
(Az 1–27. szol gál ta tá si ka te gó ri á kat lásd a Kbt. 3. és 4. mel -

lék le té ben)
Szol gál ta tá si kon cesszió: –
A tel je sí tés he lye: Bu da pest, XVI. ke rü let, Pé ter ke u. 10–12.; 

Bu da pest, XVI. ke rü let, Mo no ki u. 58.
NUTS-kód: –

II.1.3) A hir det mény a kö vet ke zõk va la me lyi ké vel kap cso -
la tos (adott eset ben)

Ke ret meg ál la po dás meg kö té se: –
Ke ret meg ál la po dá son ala pu ló szer zõ dés meg kö té se: –
Di na mi kus be szer zé si rend sze ren (DBR) ala pu ló szer zõ dé -

sek: –

II.1.4) A szer zõ dés vagy a köz be szer zés(ek) tár gya,
mennyi sé ge

A Mar ga ré ta Óvo da óvo dá sai és dol go zói ré szé re ha tá ro zat -
lan idõ re köz ét kez te tés biz to sí tá sá ra vo nat ko zó szál lí tá si szer -
zõ dés az alábbiak szerint:

– Na pi há rom szo ri ét ke zés óvo dá sok ré szé re: 200 fõ
– Na pi há rom szo ri ét ke zés dol go zók ré szé re: 29 fõ
– Na pi há rom szo ri ét ke zés étel al ler gi ás óvo dá sok ré szé re:

3 fõ
II.1.5) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy:
55.52.00.00-1
To váb bi tárgy(ak):
55.52.30.00-2
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

62. szám Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2006. V. 31.) 24475



II.2) A SZER ZÕ DÉS(EK) ÉR TÉ KE
II.2.1) A szer zõ dés(ek) ér té ke
(Csak a vég le ges össz ér té ket kér jük meg ad ni, az összes szer -

zõ dést, részt és op ci ót be le ért ve; az egyes szer zõ dé sek re vo nat -
ko zó in for má ci ók kal kap cso lat ban az V. Az el já rás ered mé nye
meg ne ve zé sû sza kaszt kér jük ki töl te ni)

Ér ték: 42 533 544
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –
III.2.2) Épí té si kon cesszió ese tén az el len szol gál ta tás le írá sa
III.2.3) Szol gál ta tá si kon cesszió ese tén az el len szol gál ta tás

le írá sa

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA

IV.1.1) Az el já rás faj tá ja

IV.1.1.1) A köz be szer zé si tör vény VI. fe je ze te sze rin ti el já -
rás ese tén:

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Ver seny pár be széd: –
Egy sze rû sí tett el já rás: X
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –

IV.1.1.2) A köz be szer zé si tör vény VII. fe je ze te sze rin ti el já -
rás esetén

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló/hir det ménnyel meg hir de -

tett tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –

IV.1.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos el já rás, a hir det -
mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos, a hir det mény nél kü li
egy sze rû sí tett el já rás, il let ve a gyor sí tott el já rás al kal ma zá sá -
nak in dok lá sa (adott eset ben): 

Az azo nos tárgy ban a Köz be szer zé si Ér te sí tõ ben két íz ben
(2005. au gusz tus 29-én K. É. – 14373/2005 szá mon és
2005. au gusz tus 29-én K. É. – 14373/2005 szá mon és 2005. ok -
tó ber 14-én K. É. – 17455/2005 szá mon) meg je lent egy sze rû sí -
tett el já rás, va la mint a 2005. no vem ber 15-én a Kbt. 147. §
(2) be kez dé se sze rin ti egy sze rû sí tett el já rás – ér vé nyes ajánlat
hiányában – eredménytelen maradt.

IV.1.1.4) A hir det mény faj tá ja
Aján la ti/rész vé te li fel hí vás: –
Idõ sza kos elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
IV.2.1) Bí rá la ti szem pon tok (csak a meg fe le lõt je löl je meg)
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: X
vagy
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat: –
a kö vet ke zõ rész szem pon tok alap ján
IV.2.2) Sor ke rült-e elekt ro ni kus ár lej tés re?
Igen: –
Nem: X

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám (adott esetben)

IV.3.2) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó an ko ráb ban sor ke -
rült-e köz zé té tel re?

Igen: 
Nem: X
Igen vá lasz ese tén (vá lassza a meg fe le lõ ro va tot):
Elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
vagy
Fel hasz ná lói ol da lon köz zé tett hir det mény: –
A hir det mény szá ma a K. É.-ben: –
Aján la ti/rész vé te li fel hí vás: X
vagy
Egy sze rû sí tett aján la ti fel hí vás (DBR): –
A hir det mény szá ma a K. É.-ben:  K. É. – 17455/2005
Egyéb ko ráb bi köz zé té tel: X
A hir det mény szá ma a K.É.-ben: K. É. – 14373/2005

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

A szer zõ dés szá ma: –
Meg ne ve zé se: szál lí tá si szer zõ dés

V.1) A SZER ZÕ DÉS KÖ TÉS TER VE ZETT IDÕ PONT JA:
2006/03/30 (év/hó/nap)

V.2) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 2

V.3) A NYER TES AJÁN LAT TE VÕ NE VE ÉS CÍ ME
Hi va ta los név: Ela men Ke res ke del mi és Ven dég lá tó Rt.
Pos tai cím: So rok sá ri út 98.
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1143
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 215-3918
Fax: 215-8958
E-ma il: ela menrt@ela manrt.hu
In ter net cím (URL): –

V.4) A SZER ZÕ DÉS ÉR TÉ KÉ RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CIÓ (csak szá mok kal)
Az el len szol gál ta tás ere de ti leg be csült ér té ke (adott eset ben)
Ér ték: 48 361 800
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): 15
Az el len szol gál ta tás szer zõ dés be li összege
Ér ték: 42 533 544
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): 15
A leg ala cso nyabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: 
42 533 544 /
a leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: 
43 171 080
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): 15
Éves vagy ha vi ér ték ese tén kér jük meg ad ni:
az évek szá mát: 4 vagy a hó na pok szá mát: 

24476 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2006. V. 31.) 62. szám



V.5) VA LÓ SZÍ NÛ SÍT HE TÕ-E AL VÁL LAL KO ZÓK, IL -
LET VE HAR MA DIK SZE MÉ LYEK IGÉNY BE VÉ TE LE
A SZER ZÕ DÉS TEL JE SÍ TÉ SÉ HEZ?

Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén je löl je meg a szer zõ dés al vál lal ko zók, il -

let ve har ma dik sze mé lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se
ér té két vagy ará nyát (ré szét) (csak számokkal): 

Ér ték áfa nél kül: –
Pénz nem: –
Arány (rész): …(%)
Nem is mert: –
A szer zõ dés al vál lal ko zók, il let ve har ma dik sze mé lyek

igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek/ará nyá nak meg -
je lö lé se (ha is mert)

V.6) A SZER ZÕ DÉST OLYAN AJÁN LAT TE VÕ VEL KÖ -
TÖT TÉK-E MEG, AKI TÖBB VÁL TO ZA TÚ AJÁN LA -
TOT TETT?

Igen: –
Nem: X

V.7) VOLT-E ÉR VÉNY TE LEN AJÁN LAT AZON AZ
ALA PON, HOGY AZ EL LEN SZOL GÁL TA TÁS KIRÍ -
VÓAN ALA CSONY VOLT?

Igen: –
Nem: X
(E sza kasz ból szük ség ese tén több pél dány hasz nál ha tó)

VI. SZA KASZ: KI EGÉ SZÍ TÕ IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL ÉS/VAGY PROG RAM MAL KAP -
CSO LA TOS-E?

Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén kér jük fel tün tet ni a pro jekt(ek) és/vagy

prog ram(ok) ne vét és bár mely egyéb hi vat ko zá si adatot: –

VI.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK (adott eset ben): 

VI.2.1) Az ered mény hir de tés idõ pont ja (adott eset ben):
2006. már ci us 21.

VI.2.2) Ha az el já rás ered mény te len, il let ve szer zõ dés kö tés -
re nem ke rül sor, en nek indoka: –

VI.2.3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény
96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti minõsítése: –

VI.2.4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot
te võ ne ve és cí me, va la mint az el len szol gál ta tás össze ge (adott
eset ben): So dex ho Ma gyar or szág Ven dég lá tó és Szol gál ta tó
Kft., 1143 Bu da pest, Ilka u. 31. – 43 171 080 Ft.

VI.2.5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján -
lat té tel le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján la tok szá ma: Ela -
men Ke res ke del mi és Ven dég lá tó Rt., Ma gyar or szág 1095 Bu -
da pest, So rok sá ri út 98.; So dex ho Ma gyar or szág Ven dég lá tó és
Szol gál ta tó Kft., Magyarország 1143 Budapest, Ilka u. 31.

VI.2.6) Az egy sze rû sí tett el já rást meg in dí tó hir det mény
köz zé té te lé nek nap ja és hi vat ko zás a hir det mény re (adott eset -
ben): –

VI.2.7) Az aján lat ké rõ tár gya lás nél kü li vagy tár gya lá sos
egy sze rû sí tett el já rást al kal ma zott? (adott eset ben): tár gya lás
nélküli.

VI.2.8) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí -
tett el já rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá -
sá nak napja: 2006. február 20.

VI.3) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/03/28 (év/hó/nap)

Magyar Államvasutak Zrt.
tájékoztatója az eljárás eredményérõl

(8056/2006)

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PONT(OK)
Hi va ta los név: Ma gyar Ál lam vas utak Zrt.
Pos tai cím: And rás sy út 73–75.
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1062 
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: Köz pon ti Köz be szer zé si Osz tály
Te le fon: 511-9138
Fax: 511-7526
E-ma il: –
In ter net cím(ek) (adott eset ben)

I.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ TÍ PU SA
Köz pon ti szin tû: –
Köz jo gi szer ve zet: –
Re gi o ná lis/he lyi szin tû: –
Egyéb: X

I.3) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ MÁS AJÁN LAT KÉ RÕK NE -
VÉ BEN FOLY TAT JA-E LE A KÖZ BE SZER ZÉ SI EL JÁ -
RÁST?
Igen: –
Nem: X

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS
II.1.1) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés
Elõ vá ro si mo tor vo nat be szer zé se

II.1.2) A szer zõ dés tí pu sa, va la mint a tel je sí tés helye
[Csak azt a ka te gó ri át vá lassza – épí té si be ru há zás, áru be -

szer zés vagy szol gál ta tás –, ame lyik a leg in kább meg fe lel a
szer zõ dés vagy köz be szer zés(ek) tárgyának]

a) Épí té si be ru há zás: –
NUTS-kód: –
b) Áru be szer zés: –
Adás vé tel: –
Lí zing: –
Bér let: –
Rész let vé tel: –
Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: X
A tel je sí tés he lye: Ma gyar or szág te rü le te
NUTS-kód: HU
c) Szol gál ta tás: –
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II.1.3) A hir det mény a kö vet ke zõk va la me lyi ké vel kap cso -
la tos (adott eset ben)

II.1.4) A szer zõ dés vagy a köz be szer zés(ek) tár gya, mennyi -
sé ge

Tíz elõ vá ro si mo tor vo nat be szer zé se

II.1.5) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy:
35.21.10.00-6
To váb bi tárgy(ak):
35.22.22.00-8
35.22.23.10-2
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.2) A SZER ZÕ DÉS(EK) ÉR TÉ KE
II.2.1) A szer zõ dés(ek) ér té ke
Ér ték: 44 990 000
Pénz nem: EUR
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –

III.2.2) Épí té si kon cesszió ese tén az el len szol gál ta tás leírása

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA

IV.1.1) Az el já rás faj tá ja

IV.1.1.1) A köz be szer zé si tör vény IV. fe je ze te sze rin ti el já -
rás esetén:

IV.1.1.2) A köz be szer zé si tör vény VII. fe je ze te sze rin ti el já -
rás esetén

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló/hir det ménnyel meg hir de -

tett tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: X

IV.1.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos el já rás, a hir det -
mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos, a hir det mény nél kü li
egy sze rû sí tett el já rás, il let ve a gyor sí tott el já rás al kal ma zá sá -
nak in dok lá sa (adott eset ben): a Kbt. 225. § (3) be kez dés
c) pontja

IV.1.1.4) A hir det mény faj tá ja
Aján la ti/rész vé te li fel hí vás: –
Idõ sza kos elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK

IV.2.1) Bí rá la ti szem pon tok (csak a meg fe le lõt je löl je meg)
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: X
vagy
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat: –
a kö vet ke zõ rész szem pon tok alap ján

IV.2.2) Sor ke rült-e elekt ro ni kus ár lej tés re?
Igen: –
Nem: X

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám (adott eset ben): –

IV.3.2) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó an ko ráb ban sor ke -
rült-e köz zé té tel re?

Igen: –
Nem: X

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

A szer zõ dés szá ma: 1
Meg ne ve zé se: szál lí tá si szer zõ dés

V.1) A SZER ZÕ DÉS KÖ TÉS TER VE ZETT IDÕ PONT JA:
2006/03/21 (év/hó/nap)

V.2) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 1

V.3) A NYER TES AJÁN LAT TE VÕ NE VE ÉS CÍ ME
Hi va ta los név: Bom bar di er Trans por ta ti on GmbH 
és ELIN GmbH al kot ta konzorcium
Pos tai cím: Sa at wink ler Damm 43.
Vá ros/Köz ség: Ber lin
Pos tai irá nyí tó szám: 13627
Or szág: Né met or szág
Te le fon: +49/3581-332339
Fax: +49/3302-894383
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.4) A SZER ZÕ DÉS ÉR TÉ KÉ RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CIÓ (csak szá mok kal)
Az el len szol gál ta tás ere de ti leg be csült ér té ke (adott eset ben)
Ér ték: 43 000 000
Pénz nem: EUR
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –
Az el len szol gál ta tás szer zõ dés be li összege
Ér ték: 44 990 000
Pénz nem: EUR
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –
Éves vagy ha vi ér ték ese tén kér jük meg ad ni: –

V.5) VA LÓ SZÍ NÛ SÍT HE TÕ-E AL VÁL LAL KO ZÓK, IL -
LET VE HAR MA DIK SZE MÉ LYEK IGÉNY BE VÉ TE LE
A SZER ZÕ DÉS TELJESÍTÉSÉHEZ?
Igen: X
Nem: –
Igen vá lasz ese tén je löl je meg a szer zõ dés al vál lal ko zók, il -

let ve har ma dik sze mé lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se
ér té két vagy ará nyát (ré szét) (csak számokkal): 

Ér ték áfa nél kül: –
Pénz nem: –
Arány (rész): …(%)
Nem is mert: X
A szer zõ dés al vál lal ko zók, il let ve har ma dik sze mé lyek

igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek/ará nyá nak meg -
je lö lé se (ha is mert)

V.6) A SZER ZÕ DÉST OLYAN AJÁN LAT TE VÕ VEL KÖ -
TÖT TÉK-E MEG, AKI TÖBB VÁL TO ZA TÚ AJÁN LA -
TOT TETT?
Igen: –
Nem: X
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V.7) VOLT-E ÉR VÉNY TE LEN AJÁN LAT AZON AZ
ALA PON, HOGY AZ EL LEN SZOL GÁL TA TÁS KIRÍ -
VÓAN ALA CSONY VOLT?
Igen: –
Nem: X

VI. SZA KASZ: KI EGÉ SZÍ TÕ IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL ÉS/VAGY PROG RAM MAL KAP -
CSO LA TOS-E?
Igen: –
Nem: X

VI.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK (adott eset ben)
VI.2.1) Az ered mény hir de tés idõ pont ja: 2006. már ci us 21,

16.30 óra
VI.2.2) Ha az el já rás ered mény te len, il let ve szer zõ dés kö tés -

re nem ke rül sor, en nek indoka: –
VI.2.3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény

96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se: nem tar to zik a
fen ti jog sza bály hely ál tal meg ha tá ro zott törvény hatálya alá.

VI.2.4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot
te võ ne ve és cí me, va la mint az el len szol gál ta tás össze ge (adott
eset ben): –

VI.2.5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján -
lat té tel le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján la tok szá ma:
Bom bar di er Trans por ta ti on GmbH, 13627 Ber lin, Sa at wink ler
Damm 43., Né met or szág; ELIN GmbH, A 1141 Bécs, Cu mber -
landstr. 32–34. Ausztria által alkotott konzorcium

VI.2.6) Az egy sze rû sí tett el já rást meg in dí tó hir det mény
köz zé té te lé nek nap ja és hi vat ko zás a hir det mény re (adott eset -
ben): –

VI.2.7) Az aján lat ké rõ tár gya lás nél kü li vagy tár gya lá sos
egy sze rû sí tett el já rást al kal ma zott? (adott eset ben): igen

VI.2.8) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí -
tett el já rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá -
sá nak napja: 2006. február 16.

VI.3) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/03/28 (év/hó/nap)

Magyar Államvasutak Zrt.
tájékoztatója az eljárás eredményérõl

(8058/2006)

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PONT(OK)
Hi va ta los név: Ma gyar Ál lam vas utak Zrt.
Pos tai cím: And rás sy út 73–75.
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1062 
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: Köz pon ti Köz be szer zé si Osz tály
Te le fon: 511-9138
Fax: 511-7526
E-ma il: uj he lyizs@mav.hu

In ter net cím(ek) (adott eset ben)
Az aján lat ké rõ ál ta lá nos cí me (URL): –
A fel hasz ná lói ol dal cí me (URL): –

I.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ TÍ PU SA
Köz pon ti szin tû: –
Köz jo gi szer ve zet: –
Re gi o ná lis/he lyi szin tû: –
Egyéb: X

I.3) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ MÁS AJÁN LAT KÉ RÕK NE -
VÉ BEN FOLY TAT JA-E LE A KÖZ BE SZER ZÉ SI EL JÁ -
RÁST?
Igen: –
Nem: X

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS
II.1.1) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés
Tíz da rab Ta lent RH 4824 tí pu sú elõ vá ro si mo tor vo nat be -

szer zé se fi nan szí ro zá sá hoz szük sé ges vagyonbiztosítás.

II.1.2) A szer zõ dés tí pu sa, va la mint a tel je sí tés helye
[Csak azt a ka te gó ri át vá lassza – épí té si be ru há zás, áru be -

szer zés vagy szol gál ta tás –, ame lyik a leg in kább meg fe lel a
szer zõ dés vagy köz be szer zés(ek) tárgyának]

a) Épí té si be ru há zás: –
Ki vi te le zés: –
Ter ve zés és ki vi te le zés: –
Ki vi te le zés bár mi lyen esz köz zel, mó don, az aján lat ké rõ ál tal 

meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek megfelelõen: –
Épí té si kon cesszió: –
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –
b) Áru be szer zés: –
Adás vé tel: –
Lí zing: –
Bér let: –
Rész let vé tel: –
Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: –
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –
c) Szol gál ta tás: X
Szol gál ta tá si ka te gó ria szá ma: –
(Az 1–27. szol gál ta tá si ka te gó ri á kat lásd a Kbt. 3. és 4. mel -

lék le té ben)
Szol gál ta tá si kon cesszió: –
A tel je sí tés he lye: aján lat ké rõ te lep he lye
NUTS-kód: HU 101

II.1.3) A hir det mény a kö vet ke zõk va la me lyi ké vel kap cso -
la tos (adott eset ben)

Ke ret meg ál la po dás meg kö té se: –
Ke ret meg ál la po dá son ala pu ló szer zõ dés meg kö té se: –
Di na mi kus be szer zé si rend sze ren (DBR) ala pu ló szer zõ dé sek: –

II.1.4) A szer zõ dés vagy a köz be szer zés(ek) tár gya, mennyi sé ge
Biz to sí tá si szer zõ dés, mely nek az aláb bi ak ra kell ki ter jed nie:
– va gyo ni koc ká za tok tûz és ele mi ká rok kal szem ben
– vé let len, vá rat lan ese mé nyek bõl ere dõ va gyo ni ká rok kal

szemben
– gép tö rés koc ká za tá ra, a ga ran ci á lis idõ szak le jár tá val
– van da liz mus el len, ki egé szít ve graf fi ti vel szem be ni biz to -

sí tás sal
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II.1.5) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy:
66.33.81.00-9
To váb bi tárgy(ak):
66.33.42.10-5
66.33.74.00-5
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.2) A SZER ZÕ DÉS(EK) ÉR TÉ KE
II.2.1) A szer zõ dés(ek) ér té ke
(Csak a vég le ges össz ér té ket kér jük meg ad ni, az összes szer -

zõ dést, részt és op ci ót be le ért ve; az egyes szer zõ dé sek re vo nat -
ko zó in for má ci ók kal kap cso lat ban az V. Az el já rás ered mé nye
meg ne ve zé sû sza kaszt kér jük ki töl te ni)

Ér ték: 36 062 712
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –

III.2.2) Épí té si kon cesszió ese tén az el len szol gál ta tás leírása

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA

IV.1.1) Az el já rás faj tá ja

IV.1.1.1) A köz be szer zé si tör vény IV. fe je ze te sze rin ti el já -
rás esetén:

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Ver seny pár be széd: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –

IV.1.1.2) A köz be szer zé si tör vény VII. fe je ze te sze rin ti el já -
rás esetén

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló/hir det ménnyel meg hir de -

tett tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: X

IV.1.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos el já rás, a hir det -
mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos, a hir det mény nél kü li
egy sze rû sí tett el já rás, il let ve a gyor sí tott el já rás al kal ma zá sá -
nak in dok lá sa (adott eset ben): 

A Kbt. 225. § (1) be kez dés e) pont ja sze rint az aján lat ké rõ
hir det mény nél kü li tár gya lá sos el já rást al kal maz hat, ha az fel -
tét le nül szük sé ges, mi vel az aján lat ké rõ ál tal elõ re nem lát ha tó
ok ból elõ állt rend kí vü li sür gõs ség mi att a Kbt. 180. § (3) be kez -
dé se sze rin ti el já rá sok ra elõ írt ha tár idõk nem len né nek be tart -
ha tó ak, a rend kí vü li sür gõs sé get in do ko ló körülmények azon -
ban nem eredhetnek az ajánlatkérõ mulasztásából.

A Bom bar di er Trans por ta ti on GmbH a MÁV Zrt.-nek a kö -
zel múlt ban fel aján lot ta 10 db Ta lent RH 4824 tí pu sú elõ vá ro si
mo tor vo nat ér té ke sí té sét. A Bom bar di er Trans por ta ti on GmbH
ked ve zõ aján la ta csak rö vid ide ig áll fenn, ezért a MÁV Zrt. a
Kbt. 225. § (3) be kez dés c) pont ja sze rint hir det mény köz zé té -
te le nél kü li tár gya lá sos el já rást kez de mé nye zett a mo tor vo na -

tok meg vá sár lá sa ér de ké ben. A mo tor vo na tok el sõ da rab ja i nak
szál lí tá si ha tár ide je 2006. már ci us 31. Er re az idõ pont ra az el -
len ér ték nek ren del ke zés re kell áll ni, az az sa ját for rás hi á nyá ban 
a hi tel nek meg kell nyíl nia. En nek ér de ké ben a MÁV Zrt.
15 pénz in té zet meg hí vá sá val 2006. már ci us 3-án szin tén hir det -
mény nél kü li tár gya lá sos el já rást kez de mé nye zett a fel aján lott
mo tor vo na tok szál lí tá sá nak fi nan szí ro zá sá ra, mely el já rás ke -
re té ben a nyer tes sel hi tel szer zõ dést írt alá. A fen ti hi tel szer zõ -
dés ha tály ba lé pé sé nek egyik fel té te le, hogy a szer zõ dést biz to -
sí tó mel lék kö te le zett ség ként va gyon biz to sí tá si szer zõ dés meg -
kö tés re ke rül jön. A va gyon biz to sí tá si szer zõ dés meg kö té se nél -
kül te hát a fi nan szí ro zá si szer zõ dés és ezen ke resz tül a szál lí tá si 
szer zõ dést meg hi ú sult vol na.

IV.1.1.4) A hir det mény faj tá ja
Aján la ti/rész vé te li fel hí vás: –
Idõ sza kos elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK

IV.2.1) Bí rá la ti szem pon tok (csak a meg fe le lõt je löl je meg)
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: –
vagy
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat: X
a kö vet ke zõ rész szem pon tok alap ján
rész szem pon tok súly szá mok
1. aján la ti ár (biz to sí tá si díj) 79
2. a biz to sí tás dí ja kár há nyad ará nyá ban (%),

me lyen be lül 21
– a biz to sí tás  dí ja 30% és 40% kö zöt ti kár -

há nyad ese tén 6
– a biz to sí tás dí ja 15% és 30% kö zöt ti kár -

há nyad esetén 7
– a biz to sí tás dí ja 0% és 15% kö zöt ti kár há -

nyad esetén 8

IV.2.2) Sor ke rült-e elekt ro ni kus ár lej tés re?
Igen: –
Nem: X

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám (adott esetben)

IV.3.2) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó an ko ráb ban sor ke -
rült-e köz zé té tel re?

Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén (vá lassza a meg fe le lõ ro va tot):
Elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
vagy
Fel hasz ná lói ol da lon köz zé tett hir det mény: –
A hir det mény szá ma a H. L.-ben: 

/S -
/ /  (év/hó/nap)

Aján la ti/rész vé te li fel hí vás: –
vagy
Egy sze rû sí tett aján la ti fel hí vás (DBR): –
A hir det mény szá ma a H. L.-ben:

/S -
/ /  (év/hó/nap)

Egyéb ko ráb bi köz zé té tel: –
A hir det mény szá ma a H. L.-ben: 

/S -
/ /  (év/hó/nap)
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V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

A szer zõ dés szá ma: 1
Meg ne ve zé se: tíz da rab Ta lent RH 4824 tí pu sú elõ vá ro si mo -
tor vo nat be szer zé se fi nan szí ro zá sá hoz szük sé ges va gyon biz -
to sí tás

V.1) A SZER ZÕ DÉS KÖ TÉS TER VE ZETT IDÕ PONT JA:
2006/03/22 (év/hó/nap)

V.2) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 3

V.3) A NYER TES AJÁN LAT TE VÕ NE VE ÉS CÍ ME
Hi va ta los név: Al li anz Hun gá ria Biz to sí tó Rt.
Pos tai cím: Baj csy Zsi linsz ky út 52.
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1054
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 429-2500
Fax: 429-2505
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.4) A SZER ZÕ DÉS ÉR TÉ KÉ RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CIÓ (csak szá mok kal)
Az el len szol gál ta tás ere de ti leg be csült ér té ke (adott eset ben)
Ér ték: 50 000 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –
Az el len szol gál ta tás szer zõ dés be li összege
Ér ték: 36 062 712
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –
A leg ala cso nyabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: – /
a leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: –
Pénz nem: –
Áfa nél kül: –
Áfá val: –
Áfa (%): –
Éves vagy ha vi ér ték ese tén kér jük meg ad ni: 
az évek szá mát:  vagy a hó na pok szá mát: 

V.5) VA LÓ SZÍ NÛ SÍT HE TÕ-E AL VÁL LAL KO ZÓK, IL -
LET VE HAR MA DIK SZE MÉ LYEK IGÉNY BE VÉ TE LE
A SZER ZÕ DÉS TELJESÍTÉSÉHEZ?
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén je löl je meg a szer zõ dés al vál lal ko zók, il -

let ve har ma dik sze mé lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se
ér té két vagy ará nyát (ré szét) (csak szá mok kal): 

Ér ték áfa nél kül: –
Pénz nem: –
Arány (rész): …(%)
Nem is 1mert: –
A szer zõ dés al vál lal ko zók, il let ve har ma dik sze mé lyek

igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek/ará nyá nak meg -
je lö lé se (ha is mert)

V.6) A SZER ZÕ DÉST OLYAN AJÁN LAT TE VÕ VEL KÖ -
TÖT TÉK-E MEG, AKI TÖBB VÁL TO ZA TÚ AJÁN LA -
TOT TETT?
Igen: –
Nem: X

V.7) VOLT-E ÉR VÉNY TE LEN AJÁN LAT AZON AZ
ALA PON, HOGY AZ EL LEN SZOL GÁL TA TÁS KIRÍ -
VÓAN ALA CSONY VOLT?
Igen: –
Nem: X

VI. SZA KASZ: KI EGÉ SZÍ TÕ IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL ÉS/VAGY PROG RAM MAL KAP -
CSO LA TOS-E?
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén kér jük fel tün tet ni a pro jekt(ek) és/vagy

prog ram(ok) ne vét és bár mely egyéb hi vat ko zá si adatot: –

VI.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK (adott eset ben)
VI.2.1) Az ered mény hir de tés idõ pont ja: 2006. már ci us 22,

10.00 óra
VI.2.2) Ha az el já rás ered mény te len, il let ve szer zõ dés kö tés -

re nem ke rül sor, en nek indoka: –
VI.2.3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény

96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se: nem tar to zik a
fen ti jog sza bály hely ál tal meg je lölt törvény hatálya alá.

VI.2.4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot
te võ ne ve és cí me, va la mint az el len szol gál ta tás össze ge (adott
eset ben): –

VI.2.5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján -
latté tel le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján la tok szá ma:
Al li anz Hun gá ria Biz to sí tó Rt., 1054 Bu da pest, Baj csy-Zsi -
linsz ky út 52. – Ma gyar or szág

VI.2.6) Az egy sze rû sí tett el já rást meg in dí tó hir det mény
köz zé té te lé nek nap ja és hi vat ko zás a hir det mény re (adott eset -
ben): –

VI.2.7) Az aján lat ké rõ tár gya lás nél kü li vagy tár gya lá sos
egy sze rû sí tett el já rást al kal ma zott? (adott eset ben): –

VI.2.8) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí -
tett el já rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá -
sá nak napja: 2006. március 10.

VI.3) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/03/30 (év/hó/nap)

Máv Zrt. 
Beszerzési és Készletgazdálkodási 

Szolgáltató Egység
tájékoztatója az eljárás eredményérõl

(8245/2006)

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PONT(OK)
Hi va ta los név: Ma gyar Ál lam vas utak Zrt. 
Be szer zé si és Kész let gaz dál ko dá si Szol gál ta tó Egység
Pos tai cím: Pod ma nicz ky u. 24/A B épü let, 104. szo ba
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1062 
Or szág: Ma gyar or szág
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Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: Ál ta lá nos Anyag és Eszköz Osz tály
Te le fon: 511-4012
Fax: 511-4337
E-ma il: ho gyeg@mav.hu
In ter net cím(ek) (adott eset ben)
Az aján lat ké rõ ál ta lá nos cí me (URL): www.mav.hu
A fel hasz ná lói ol dal cí me (URL): –

I.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ TÍ PU SA
Köz pon ti szin tû: –
Köz jo gi szer ve zet: X
Re gi o ná lis/he lyi szin tû: –
Egyéb: –

I.3) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ MÁS AJÁN LAT KÉ RÕK NE -
VÉ BEN FOLY TAT JA-E LE A KÖZ BE SZER ZÉ SI EL JÁ -
RÁST?
Igen: –
Nem: X

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS
II.1.1) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés
Szál lí tá si szer zõ dés

II.1.2) A szer zõ dés tí pu sa, va la mint a tel je sí tés helye
[Csak azt a ka te gó ri át vá lassza – épí té si be ru há zás, áru be -

szer zés vagy szol gál ta tás –, ame lyik a leg in kább meg fe lel a
szer zõ dés vagy köz be szer zés(ek) tár gyá nak]

a) Épí té si be ru há zás: –
Ki vi te le zés: –
Ter ve zés és ki vi te le zés: –
Ki vi te le zés bár mi lyen esz köz zel, mó don, az aján lat ké rõ ál tal 

meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek megfelelõen: –
Épí té si kon cesszió: –
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –
b) Áru be szer zés: X
Adás vé tel: X
Lí zing: –
Bér let: –
Rész let vé tel: –
Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: –
A tel je sí tés he lye: Szol nok, Bu da pest, Ba las sa gyar mat, Hat -

van, Vác, Deb re cen, Eper jes ke, Fé nyes lit ke, Mis kolc, Gyé ké -
nyes, Dom bó vár, Pécs bá nya-ren de zõ, Du na új vá ros, Nagy ka ni -
zsa, Pécs, Sze ged, Kecs ke mét, Bé kés csa ba, Szombathely,
Hegyeshalom, Celldömölk

NUTS-kód: HU
c) Szol gál ta tás: –
Szol gál ta tá si ka te gó ria szá ma: –
(Az 1–27. szol gál ta tá si ka te gó ri á kat lásd a Kbt. 3. és 4. mel -

lék le té ben)
Szol gál ta tá si kon cesszió: –
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –

II.1.3) A hir det mény a kö vet ke zõk va la me lyi ké vel kap cso -
la tos (adott eset ben)

Ke ret meg ál la po dás meg kö té se: –
Ke ret meg ál la po dá son ala pu ló szer zõ dés meg kö té se: –
Di na mi kus be szer zé si rend sze ren (DBR) ala pu ló szer zõ dé -

sek: –

II.1.4) A szer zõ dés vagy a köz be szer zés(ek) tár gya, mennyi -
sé ge

Fû rész áru és meg mun kált fa ter mé kek
1. rész aján lat: fû rész áru
2. rész aján lat: meg mun kált fa ter mé kek

II.1.5) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy:
02.19.10.00-9
To váb bi tárgy(ak):
20.16.00.00-5
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.2) A SZER ZÕ DÉS(EK) ÉR TÉ KE

II.2.1) A szer zõ dés(ek) ér té ke
(Csak a vég le ges össz ér té ket kér jük meg ad ni, az összes szer -

zõ dést, részt és op ci ót be le ért ve; az egyes szer zõ dé sek re vo nat -
ko zó in for má ci ók kal kap cso lat ban az V. Az el já rás ered mé nye
meg ne ve zé sû sza kaszt kér jük ki töl te ni)

Ér ték: –
Pénz nem: –
Áfa nél kül: –
Áfá val: –
Áfa (%): –

III.2.2) Épí té si kon cesszió ese tén az el len szol gál ta tás leírása

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA

IV.1.1) Az el já rás faj tá ja

IV.1.1.1) A köz be szer zé si tör vény IV. fe je ze te sze rin ti el já -
rás esetén:

Nyílt: X
Meg hí vá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Ver seny pár be széd: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –

IV.1.1.2) A köz be szer zé si tör vény V. fe je ze te sze rin ti el já rás 
esetén

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló/hir det ménnyel meg hir de -

tett tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: X

IV.1.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos el já rás, a hir det -
mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos, a hir det mény nél kü li
egy sze rû sí tett el já rás, il let ve a gyor sí tott el já rás al kal ma zá sá -
nak in dok lá sa (adott eset ben): 

IV.1.1.4) A hir det mény faj tá ja
Aján la ti/rész vé te li fel hí vás: X
Idõ sza kos elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –
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IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK

IV.2.1) Bí rá la ti szem pon tok (csak a meg fe le lõt je löl je meg)
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: –
vagy
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat: X
a kö vet ke zõ rész szem pon tok alap ján
rész szem pon tok súly szá mok
1. aján la ti ár 80
2. fi ze té si ha tár idõ 10
3. ké se del mi ka mat 5
4. szál lí tá si ha tár idõ rend kí vü li sür gõs ség

esetén 5

IV.2.2) Sor ke rült-e elekt ro ni kus ár lej tés re?
Igen: –
Nem: X

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám (adott esetben)

IV.3.2) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó an ko ráb ban sor ke -
rült-e köz zé té tel re?

Igen: X
Nem: –
Igen vá lasz ese tén (vá lassza a meg fe le lõ ro va tot):
Elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: X
vagy
Fel hasz ná lói ol da lon köz zé tett hir det mény: –
A hir det mény szá ma a H. L.-ben: 
2005/S 86-083087, 2005/05/03 (év/hó/nap)
Aján la ti/rész vé te li fel hí vás: X
vagy
Egy sze rû sí tett aján la ti fel hí vás (DBR): –
A hir det mény szá ma a H. L.-ben: 
2006/S 22-024261, 2006/02/02 (év/hó/nap)
Egyéb ko ráb bi köz zé té tel: –
A hir det mény szá ma a H. L.-ben: –

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

A szer zõ dés szá ma: 33-846-405-0
Meg ne ve zé se: szál lí tá si szerzõdés

V.1) A SZER ZÕ DÉS KÖ TÉS TER VE ZETT IDÕ PONT JA:
/ /  (év/hó/nap)

V.2) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 2

V.3) A NYER TES AJÁN LAT TE VÕ NE VE ÉS CÍ ME
Hi va ta los név: –
Pos tai cím: –
Vá ros/Köz ség: –
Pos tai irá nyí tó szám: –
Or szág: –
Te le fon: 429-2500
Fax: –
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.4) A SZER ZÕ DÉS ÉR TÉ KÉ RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CIÓ (csak szá mok kal)
Az el len szol gál ta tás ere de ti leg be csült ér té ke (adott eset ben)
Ér ték: 60 000 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X

Áfá val: –
Áfa (%): –
Az el len szol gál ta tás szer zõ dés be li összege
Ér ték: –
Pénz nem: –
Áfa nél kül: –
Áfá val: –
Áfa (%): –
A leg ala cso nyabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: – /
a leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: –
Pénz nem: –
Áfa nél kül: –
Áfá val: –
Áfa (%): –
Éves vagy ha vi ér ték ese tén kér jük meg ad ni: 
az évek szá mát:  vagy a hó na pok szá mát: 

V.5) VA LÓ SZÍ NÛ SÍT HE TÕ-E AL VÁL LAL KO ZÓK, IL -
LET VE HAR MA DIK SZE MÉ LYEK IGÉNY BE VÉ TE LE
A SZER ZÕ DÉS TELJESÍTÉSÉHEZ?
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén je löl je meg a szer zõ dés al vál lal ko zók, il -

let ve har ma dik sze mé lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se
ér té két vagy ará nyát (ré szét) (csak számokkal): 

Ér ték áfa nél kül: –
Pénz nem: –
Arány (rész): …(%)
Nem is mert: –
A szer zõ dés al vál lal ko zók, il let ve har ma dik sze mé lyek

igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek/ará nyá nak meg -
je lö lé se (ha is mert)

V.6) A SZER ZÕ DÉST OLYAN AJÁN LAT TE VÕ VEL KÖ -
TÖT TÉK-E MEG, AKI TÖBB VÁL TO ZA TÚ AJÁN LA -
TOT TETT?
Igen: –
Nem: X

V.7) VOLT-E ÉR VÉNY TE LEN AJÁN LAT AZON AZ
ALA PON, HOGY AZ EL LEN SZOL GÁL TA TÁS KIRÍ -
VÓAN ALA CSONY VOLT?
Igen: –
Nem: X

VI. SZA KASZ: KI EGÉ SZÍ TÕ IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL ÉS/VAGY PROG RAM MAL KAP -
CSO LA TOS-E?
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén kér jük fel tün tet ni a pro jekt(ek) és/vagy

prog ram(ok) ne vét és bár mely egyéb hi vat ko zá si adatot: –

VI.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK (adott eset ben)
VI.2.1) Az ered mény hir de tés idõ pont ja: 2006. már ci us 27,

11.00 óra
VI.2.2) Ha az el já rás ered mény te len, il let ve szer zõ dés kö tés -

re nem ke rül sor, en nek in do ka: a Kbt. 92. § c) pont ja alap ján az
összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján la tot te võ sem tett – az aján -
lat ké rõ ren del ke zé sé re ál ló anya gi fe de zet mér ték re tekintettel
– megfelelõ ajánlatot.
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VI.2.3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény
96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti minõsítése: –

VI.2.4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot
te võ ne ve és cí me, va la mint az el len szol gál ta tás össze ge (adott
eset ben): –

VI.2.5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján -
lat té tel le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján la tok szá ma: 

–  CN-Hu nim pex Kft., 2660 Ba las sa gyar mat, Kó vá ri u. 11.
1. rész aján lat
– Ag rop ro dukt Kft., 1116 Bu da pest, Rátz Lász ló u. 58.
1–2. rész aján lat
VI.2.6) Az egy sze rû sí tett el já rást meg in dí tó hir det mény

köz zé té te lé nek nap ja és hi vat ko zás a hir det mény re (adott eset -
ben): –

VI.2.7) Az aján lat ké rõ tár gya lás nél kü li vagy tár gya lá sos
egy sze rû sí tett el já rást al kal ma zott? (adott eset ben): –

VI.2.8) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí -
tett el já rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá -
sá nak napja: –

VI.3) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/03/30 (év/hó/nap)

MÁV Zrt. 
Beszerzési és Készletgazdálkodási 

Szolgáltató Egység
tájékoztatója az eljárás eredményérõl

(8376/2006)

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PONT(OK)
Hi va ta los név: Ma gyar Ál lam vas utak Zrt. 
Be szer zé si és Kész let gaz dál ko dá si Szol gál ta tó Egység
Pos tai cím: 1062 Bu da pest, Pod ma nicz ky u. 24/A 
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1062 
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: Ál ta lá nos Anyag és Esz köz Osz tály
Te le fon: 331-4711, 511-4127
Fax: 511-4337
E-ma il: ho gyeg@mav.hu
In ter net cím(ek) (adott eset ben)
Az aján lat ké rõ ál ta lá nos cí me (URL): –
A fel hasz ná lói ol dal cí me (URL): –

I.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ TÍ PU SA
Köz pon ti szin tû: –
Köz jo gi szer ve zet: X
Re gi o ná lis/he lyi szin tû: –
Egyéb: –

I.3) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ MÁS AJÁN LAT KÉ RÕK NE -
VÉ BEN FOLY TAT JA-E LE A KÖZ BE SZER ZÉ SI EL JÁ -
RÁST?
Igen: –
Nem: X

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS
II.1.1) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés
Szál lí tá si szer zõ dés

II.1.2) A szer zõ dés tí pu sa, va la mint a tel je sí tés helye
Szál lí tá si szer zõ dés
A tel je sí tés he lye: a MÁV Zrt. te lep he lyei a kö vet ke zõ vá ro -

sok ban: Bu da pest, Szol nok, Hat van, Szé kes fe hér vár, Gyõr,
Szom bat hely, Cell dö mölk, Pécs, Dom bó vár, Nagy ka ni zsa,
Sze ged, Szen tes, Bé kés csa ba, Mis kolc, Fü ze sa bony, Sze rencs,
Debrecen, Nyíregyháza, Záhony

a) Épí té si be ru há zás: –
Ki vi te le zés: –
Ter ve zés és ki vi te le zés: –
Ki vi te le zés bár mi lyen esz köz zel, mó don, az aján lat ké rõ ál tal 

meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek megfelelõen: –
Épí té si kon cesszió: –
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –
b) Áru be szer zés: X
Adás vé tel: X
Lí zing: –
Bér let: –
Rész let vé tel: –
Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: –
A tel je sí tés he lye: Bu da pest, Hat van, Szé kes fe hér vár, Gyõr,

Szom bat hely, Cell dö mölk, Pécs, Dom bó vár, Nagy ka ni zsa,
Sze ged, Szen tes, Kecs ke mét, Bé kés csa ba, Kis kun ha las, Mis -
kolc, Fü ze sa bony, Sze rencs, Deb re cen, Nyíregyháza, Záhony

NUTS-kód: HU
c) Szol gál ta tás: –
Szol gál ta tá si ka te gó ria szá ma: –
(Az 1–27. szol gál ta tá si ka te gó ri á kat lásd a Kbt. 3. és 4. mel -

lék le té ben)
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –

II.1.3) A hir det mény a kö vet ke zõk va la me lyi ké vel kap cso -
la tos (adott eset ben)

Ke ret meg ál la po dás meg kö té se: –
Ke ret meg ál la po dá son ala pu ló szer zõ dés meg kö té se: –
Di na mi kus be szer zé si rend sze ren (DBR) ala pu ló szer zõ dé -

sek: –

II.1.4) A szer zõ dés vagy a köz be szer zés(ek) tár gya, mennyi -
sé ge

1. rész aján lat: sem le ges vagy eny hén lú gos, víz zel hígít ha tó
ipa ri tisz tí tó szer kon cent rá tum vas úti von ta tó jár mû szek ré nyek
kül sõ tisz tí tá sá hoz – 5000 liter

2. rész aján lat: lú gos, víz zel hígít ha tó ipa ri tisz tí tó szer kon -
cent rá tum fes tet len acél vas úti al kat ré szek, szer ke ze tek tisz tí tá -
sá hoz – 50 000 liter

A be szer zés mennyi sé ge rész aján la ton ként ±50%-kal vál toz -
hat.

II.1.5) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy:
24.51.32.00-5
To váb bi tárgy(ak): –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –
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II.2) A SZER ZÕ DÉS(EK) ÉR TÉ KE
II.2.1) A szer zõ dés(ek) ér té ke
(Csak a vég le ges össz ér té ket kér jük meg ad ni, az összes szer -

zõ dést, részt és op ci ót be le ért ve; az egyes szer zõ dé sek re vo nat -
ko zó in for má ci ók kal kap cso lat ban az V. Az el já rás ered mé nye
meg ne ve zé sû sza kaszt kér jük ki töl te ni)

Ér ték: 20 475 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: –
Áfá val: –
Áfa (%): –

III.2.2) Épí té si kon cesszió ese tén az el len szol gál ta tás leírása

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA

IV.1.1) Az el já rás faj tá ja

IV.1.1.1) A köz be szer zé si tör vény IV. fe je ze te sze rin ti el já -
rás esetén:

Nyílt: X
Meg hí vá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Ver seny pár be széd: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –

IV.1.1.2) A köz be szer zé si tör vény V. fe je ze te sze rin ti el já rás 
esetén

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló/hir det ménnyel meg hir de -

tett tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –

IV.1.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos el já rás, a hir det -
mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos, a hir det mény nél kü li
egy sze rû sí tett el já rás, il let ve a gyor sí tott el já rás al kal ma zá sá -
nak in dok lá sa (adott eset ben): –

IV.1.1.4) A hir det mény faj tá ja
Aján la ti/rész vé te li fel hí vás: –
Idõ sza kos elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK

IV.2.1) Bí rá la ti szem pon tok (csak a meg fe le lõt je löl je meg)
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: –
vagy
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat: X
a kö vet ke zõ rész szem pon tok alap ján
rész szem pon tok súly szá mok
1. ké zi fel hasz ná lás ra (25 °C kül sõ hõ mér sék -

let ese tén elõ ké szí tett tisz tí tó szer net tó egy -
sé gá ra Ft-ban, a fel hasz nált víz árá nak fi -
gye lem be vé te le nélkül 45

2. az aján lott ter mék tisz tí tó ha tá sa 45
3. az aján lat te võ ál tal meg je lölt fi ze té si ha tá ridõ 5
4. az aján lat te võ ál tal kért ké se del mi ka mat

mér té ke a jegy ban ki alap ka mat %-ában,
mely 0–100% lehet 5

IV.2.2) Sor ke rült-e elekt ro ni kus ár lej tés re?
Igen: –
Nem: X

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám (adott esetben)

IV.3.2) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó an ko ráb ban sor ke -
rült-e köz zé té tel re?

Igen: X
Nem: –
Igen vá lasz ese tén (vá lassza a meg fe le lõ ro va tot):
Elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: X
vagy
Fel hasz ná lói ol da lon köz zé tett hir det mény: –
A hir det mény szá ma a H. L.-ben: 
2005/S 86-083087, 2005/05/03 (év/hó/nap)
Aján la ti/rész vé te li fel hí vás: –
vagy
Egy sze rû sí tett aján la ti fel hí vás (DBR): –
A hir det mény szá ma a H. L.-ben: – 
Egyéb ko ráb bi köz zé té tel: –
A hir det mény szá ma a H. L.-ben: –

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

A szer zõ dés szá ma: 40-503-414-1 

Meg ne ve zé se: sem le ges vagy eny hén lú gos, víz zel hi gít ha tó
ipa ri tisz tí tó szer kon cent rá tum vas úti von ta tó jár mû szek ré -
nyek külsõ tisztításához

V.1) A SZER ZÕ DÉS KÖ TÉS TER VE ZETT IDÕ PONT JA:
2006/04/12 (év/hó/nap)

V.2) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 3

V.3) A NYER TES AJÁN LAT TE VÕ NE VE ÉS CÍ ME
Hi va ta los név: De vi sa Vegy ipa ri Ke res ke del mi 
és Szol gál ta tó Kft.
Pos tai cím: To ro nya köz 1/A
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1037
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 420-4032
Fax: 278-2342
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.4) A SZER ZÕ DÉS ÉR TÉ KÉ RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CIÓ (csak szá mok kal)
Az el len szol gál ta tás ere de ti leg be csült ér té ke (adott eset ben)
Ér ték: 10 000 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –
Az el len szol gál ta tás szer zõ dés be li összege
Ér ték: 1 775 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –
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A leg ala cso nyabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: 
1 305 000 /
a leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: 
1 820 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: –
Áfá val: –
Áfa (%): –
Éves vagy ha vi ér ték ese tén kér jük meg ad ni: 
az évek szá mát:  vagy a hó na pok szá mát: 

V.5) VA LÓ SZÍ NÛ SÍT HE TÕ-E AL VÁL LAL KO ZÓK, IL -
LET VE HAR MA DIK SZE MÉ LYEK IGÉNY BE VÉ TE LE
A SZER ZÕ DÉS TELJESÍTÉSÉHEZ?
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén je löl je meg a szer zõ dés al vál lal ko zók, il -

let ve har ma dik sze mé lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se
ér té két vagy ará nyát (ré szét) (csak szá mok kal): 

Ér ték áfa nél kül: –
Pénz nem: –
Arány (rész): …(%)
Nem is mert: –
A szer zõ dés al vál lal ko zók, il let ve har ma dik sze mé lyek

igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek/ará nyá nak meg -
je lö lé se (ha is mert)

V.6) A SZER ZÕ DÉST OLYAN AJÁN LAT TE VÕ VEL KÖ -
TÖT TÉK-E MEG, AKI TÖBB VÁL TO ZA TÚ AJÁN LA -
TOT TETT?
Igen: –
Nem: X
V.7) VOLT-E ÉR VÉNY TE LEN AJÁN LAT AZON AZ
ALA PON, HOGY AZ EL LEN SZOL GÁL TA TÁS KIRÍ -
VÓAN ALA CSONY VOLT?
Igen: –
Nem: X

A szer zõ dés szá ma: 40-503-415-8
Meg ne ve zé se: lú gos, víz zel hí gít ha tó ipa ri tisz tí tó szer kon -

cent rá tum fes tet len acél vas úti al kat ré szek, szer ke ze tek tisz tí tá -
sá hoz

V.1) A SZER ZÕ DÉS KÖ TÉS TER VE ZETT IDÕ PONT JA:
2006/04/12 (év/hó/nap)

V.2) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 1

V.3) A NYER TES AJÁN LAT TE VÕ NE VE ÉS CÍ ME
Hi va ta los név: Würth Sze re lés tech ni ka Kft.
Pos tai cím: Gyár u. 2.
Vá ros/Köz ség: Budaörs
Pos tai irá nyí tó szám: 2040
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 23/418-130
Fax: 23/418-137
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.4) A SZER ZÕ DÉS ÉR TÉ KÉ RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CIÓ (csak szá mok kal)
Az el len szol gál ta tás ere de ti leg be csült ér té ke (adott eset ben)
Ér ték: 70 000 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –

Az el len szol gál ta tás szer zõ dés be li összege
Ér ték: 18 700 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –
A leg ala cso nyabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: 
18 700 000 /
a leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: 
20 550 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –
Éves vagy ha vi ér ték ese tén kér jük meg ad ni:
az évek szá mát:  vagy a hó na pok szá mát: 

V.5) VA LÓ SZÍ NÛ SÍT HE TÕ-E AL VÁL LAL KO ZÓK, IL -
LET VE HAR MA DIK SZE MÉ LYEK IGÉNY BE VÉ TE LE
A SZER ZÕ DÉS TELJESÍTÉSÉHEZ?
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén je löl je meg a szer zõ dés al vál lal ko zók, il -

let ve har ma dik sze mé lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se
ér té két vagy ará nyát (ré szét) (csak szá mok kal):  –

Ér ték áfa nél kül: –
Pénz nem: –
Arány (rész): …(%)
Nem is mert: –
A szer zõ dés al vál lal ko zók, il let ve har ma dik sze mé lyek

igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek/ará nyá nak meg -
je lö lé se (ha is mert)

V.6) A SZER ZÕ DÉST OLYAN AJÁN LAT TE VÕ VEL KÖ -
TÖT TÉK-E MEG, AKI TÖBB VÁL TO ZA TÚ AJÁN LA -
TOT TETT?
Igen: –
Nem: X

V.7) VOLT-E ÉR VÉNY TE LEN AJÁN LAT AZON AZ
ALA PON, HOGY AZ EL LEN SZOL GÁL TA TÁS KIRÍ -
VÓAN ALA CSONY VOLT?
Igen: –
Nem: X

VI. SZA KASZ: KI EGÉ SZÍ TÕ IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL ÉS/VAGY PROG RAM MAL KAP -
CSO LA TOS-E?
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén kér jük fel tün tet ni a pro jekt(ek) és/vagy

prog ram(ok) ne vét és bár mely egyéb hi vat ko zá si ada tot: –

VI.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott eset ben)
VI.2.1) Az ered mény hir de tés idõ pont ja: 2006. már ci us 27.,

13.00 óra
VI.2.2) Ha az el já rás ered mény te len, il let ve szer zõ dés kö tés -

re nem ke rül sor, en nek in do ka: 
VI.2.3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény

96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se: 
– De vi sa Vegy ipa ri Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft.: mik -

ro vál lal ko zás
– Würth Sze re lés tech ni ka Kft.: nem tar to zik a tör vény ha -

tálya alá.
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VI.2.4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot
te võ ne ve és cí me, va la mint az el len szol gál ta tás össze ge (adott
eset ben): –

VI.2.5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján -
lat té tel le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján la tok szá ma: 

–  De vo sa Vegy ipa ri Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft.,
1037 Bu da pest, To ro nya köz 1/A – 2 rész aján lat

– Würth Sze re lés tech ni ka Kft., 2040 Bu da örs, Gyár u. 2. –
2 rész aján lat

– Hen kel Ma gyar or szág Kft., 1113 Bu da pest, Dá vid Fe renc
u. 6. – 2 rész aján lat

VI.2.6) Az egy sze rû sí tett el já rást meg in dí tó hir det mény
köz zé té te lé nek nap ja és hi vat ko zás a hir det mény re (adott eset -
ben): –

VI.2.7) Az aján lat ké rõ tár gya lás nél kü li vagy tár gya lá sos
egy sze rû sí tett el já rást al kal ma zott? (adott eset ben): igen

VI.2.8) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí -
tett el já rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá -
sá nak napja: –

VI.3) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/03/31 (év/hó/nap)

Nagyhalász Város Önkormányzata
tájékoztatója az eljárás eredményérõl

(8060/2006)

Épí té si be ru há zás: –
Épí té si kon cesszió: –
Áru be szer zés: X
Szol gál ta tás: –
Szol gál ta tá si kon cesszió: –

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ
I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍME
Szer ve zet: Nagy ha lász Vá ros Ön kor mány zata
Cím zett: Orosz Ká roly
Cím: Arany J. u. 50.
Pos tai irá nyí tó szám: 4485
Vá ros/Köz ség: Nagy ha lász
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 42/202-202
Te le fax: 42/202-202
E-ma il: polg hiv ha lasz@vnet.hu
In ter net cím (URL): –

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA
II.1) A SZER ZÕ DÉS TÍ PU SA
Épí té si be ru há zás: –
Áru be szer zés: X
Szol gál ta tás: –
Épí té si kon cesszió: –
Szol gál ta tá si ka te gó ria: –
Szol gál ta tá si kon cesszió: –

II.2) EZ EGY KE RET MEG ÁL LA PO DÁS?
NEM: X
IGEN: –

II.3) NÓ MENK LA TÚ RA

II.3.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV) 
Fõ szó jegy zék 
Fõ tárgy: 
15.80.00.00-6
To váb bi tár gyak: –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.4) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL A SZER ZÕ DÉS HEZ
REN DELT EL NE VE ZÉS
Az ön kor mány zat ál tal irá nyí tott in téz mé nyek kony hai élel -

mi szer beszerzése

II.5) MEG HA TÁ RO ZÁS (TÁRGY ÉS MENNYI SÉG) 
I. rész: Tej ter mé kek: 6173 l, 12 461 db, 1547 do boz,

1568 kg, 114 vö dör
II. rész: Zöld ség, gyü mölcs: 168 cs, 54 422 kg 

III. rész: Tész ta fé lék: 5055 kg
IV. rész: Tar tós élel mi sze rek: 1302 üveg, 18 295 db
V. rész: Szá raz áru: 793 cso mag, 1297 l, 1472 db, 9476,3 kg, 

118 tu bus, 7 vö dör, 50 üveg, 8 kar ton
VI. rész: Hús: 17 048 kg

VII. rész: Hús ipa ri ter mé kek: 80 db, 2960 kg
VI II. rész: Mi re lit: 6247 kg

IX. rész: Pék áru: 14 927 kg, 47 113 db
X. rész: Sü te mé nyek: 15 688 db

XI. rész: To jás: 15 555 db

II.6) TEL JES BE CSÜLT ÉR TÉK (áfa nél kül)
34 000 000 Ft

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA 

IV.1.1) A köz be szer zé si tör vény VI. fe je ze te sze rin ti el já rás
esetén

Nyílt: X
Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: –

IV.1.2) A köz be szer zé si tör vény VII. fe je ze te sze rin ti el já rás
esetén 

A hir det mény faj tá ja 
Aján la ti/Rész vé te li fel hí vás: –
Idõ sza kos elõ ze tes tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

IV.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett
el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa (adott eset ben)

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: X
vagy:
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat a kö vet ke zõ rész -

szem pon tok és súly szá mok alapján: –

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

V.1)  AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE ÉS A SZER ZÕ DÉS ÉR -
TÉ KE

V.1.1) A nyer tes aján lat te võ ne ve és cí me: 

A szer zõ dés szá ma: 
I., IV., V., VI II., XI. rész te kin te té ben:
Szer ve zet/Sze mély: Sváb hús Kkt.
Cím zett: –
Cím: Ep res kert u. 67.
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Pos tai irá nyí tó szám: 4030
Vá ros/Köz ség: Deb re cen
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: –
Te le fax: –
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

III. rész te kin te té ben:
Szer ve zet/Sze mély: TA-TE Kft.
Cím zett: –
Cím: Iri nyi u. 19.
Pos tai irá nyí tó szám: 4400
Vá ros/Köz ség: Nyír egy há za
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: –
Te le fax: –
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

II. rész te kin te té ben:
Szer ve zet/Sze mély: Ifj. Óno di Ber ta lan
Cím zett: –
Cím: Kos suth u. 34.
Pos tai irá nyí tó szám: 4485
Vá ros/Köz ség: Nagy ha lász
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: –
Te le fax: –
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

IX., X. rész te kin te té ben:
Szer ve zet/Sze mély: Ha lász Co op Rt.
Cím zett: –
Cím: Kos suth u. 32.
Pos tai irá nyí tó szám: 4485
Vá ros/Köz ség: Nagy ha lász
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: –
Te le fax: –
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül) 

I. rész ese tén: 
Az el len szol gál ta tás össze ge: 2 811 978
A leg ala cso nyabb: 2 811 978 /
a leg ma ga sabb: 3 546 593 
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat. 
Pénz nem: HUF

II. rész ese tén: 
Az el len szol gál ta tás össze ge: 6 455 410
A leg ala cso nyabb: 6 455 410/
a leg ma ga sabb: –
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat. 
Pénz nem: HUF

III. rész ese tén: 
Az el len szol gál ta tás össze ge: 946 416
A leg ala cso nyabb: 946 416 /
a leg ma ga sabb: 1 115 625 
el len szol gál ta tást tar tal ma zó ajánlat. 
Pénz nem: HUF

IV. rész ese tén: 
Az el len szol gál ta tás össze ge: 1 523 924
A leg ala cso nyabb: 1 523 924 /
a leg ma ga sabb: 2 137 804 
el len szol gál ta tást tar tal ma zó ajánlat. 
Pénz nem: HUF

V. rész ese tén: 
Az el len szol gál ta tás össze ge: 2 201 995
A leg ala cso nyabb: 2 201 995 /
a leg ma ga sabb: 2 375 604 
el len szol gál ta tást tar tal ma zó ajánlat. 
Pénz nem: HUF

VI II. rész ese tén: 
Az el len szol gál ta tás össze ge: 1 265 906
A leg ala cso nyabb: 1 265 906 /
a leg ma ga sabb: – 
el len szol gál ta tást tar tal ma zó ajánlat. 
Pénz nem: HUF

IX. rész ese tén: 
Az el len szol gál ta tás össze ge: 3 942 348
A leg ala cso nyabb: 3 942 348 /
a leg ma ga sabb: – 
el len szol gál ta tást tar tal ma zó ajánlat. 
Pénz nem: HUF

X. rész ese tén: 
Az el len szol gál ta tás össze ge: 1 078 204
vagy: a leg ala cso nyabb: 1 078 204 /
a leg ma ga sabb: – 
el len szol gál ta tást tar tal ma zó ajánlat. 
Pénz nem: HUF

XI. rész ese tén: 
Az el len szol gál ta tás össze ge: 256 658
A leg ala cso nyabb: 256 658 /
a leg ma ga sabb: 295 545 
el len szol gál ta tást tar tal ma zó ajánlat. 
Pénz nem: HUF

V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás (adott 
eset ben)

V.1.4) Szol gál ta tá si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás
(adott eset ben)

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, il let ve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés teljesítéséhez?

NEM: X
IGEN: –

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me
(adott eset ben)

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X
IGEN: –

VI.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL AZ AK TÁ HOZ REN -
DELT HI VAT KO ZÁ SI SZÁM: –

VI.3) AZ ERED MÉNY HIR DE TÉS DÁ TU MA (adott eset -
ben)
2006/03/24 (év/hó/nap)
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VI.4) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 12

VI.5) A SZER ZÕ DÉS MEG HIR DE TÉ SE A KÖZ BE SZER -
ZÉ SI ÉR TE SÍ TÕ BEN (adott eset ben)

VI.6) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: X
IGEN: –

VI.7) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK 

1) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja (adott eset ben):
2006. áp ri lis 3.

2) Ha az el já rás ered mény te len, il let ve szer zõ dés kö tés re nem 
ke rül sor, en nek indoka: –

3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény
96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti minõsítése: 

– Óno di Ber ta lan, Nagy ha lász, Kos suth u. 34., mik rovál lal -
ko zás

– Ha lász-Co op Rt., Nagy ha lász, Kos suth u. 32., egyéb vál -
lal ko zás

– TA-TE Kft., Nyír egy há za, Iri nyi u. 19., mik ro vál lal ko zás

– Sváb hús Kkt., Deb re cen, Ep res kert u. 67., kis vál lal ko zás
4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot te võ ne -

ve, cí me és az el len szol gál ta tás össze ge (adott eset ben): 
I. rész: Tej ter mé kek: Al fi-Ker Kft., Nyír egy há za, Deb re -

ce ni u. 99., 2 915 924 Ft
II. rész: Zöld ség, gyü mölcs: –

III. rész: Tész ta fé lék: Sváb hús Kkt., Deb re cen, Ep res kert
u. 67., 1 053 774 Ft

IV. rész: Tar tós élel mi sze rek: TA-TE Kft., Nyír egy há za, Iri -
nyi u. 19., 1 588 580 Ft

V. rész: Szá raz áru:  TA-TE Kft., Nyír egy há za, Iri nyi u. 19., 
2 272 191 Ft

VI II. rész: Mi re lit: –
IX. rész: Pék áru: –
X. rész: Sü te mé nyek: –

XI. rész: To jás:  TA-TE Kft., Nyír egy há za, Iri nyi u. 19.,
264 435 Ft

5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján lat té tel
le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján lat száma: 

1. Ha lász Co op Rt., Ma gyar or szág, Nagy ha lász, Kos suth
u. 32., 2 db

2. Hé lix 90 Kft., Ma gyar or szág, Nyír egy há za, Tor ná cos
u. 57., 3 db

3. Bu da há zi Emil, Ma gyar or szág, Nagy ha lász, Gyu lai P.
u. 17., 1 db

4. Nyír zem Rt., Ma gyar or szág, Kis vár da, Szent Lász ló
u. 38., 4 db

5. Ifj. Óno di Ber ta lan, Ma gyar or szág, Nagy ha lász, Kos suth
u. 34., 5 db

6. Yo ung Kft., Ma gyar or szág, Vá sá ros na mény, Jó kai u. 32.,
3 db

7. Hús Tran zit Kft., Ma gyar or szág, Nyír egy há za, Tün de u.
2., 2 db

8. Ka ló ria Hús bolt, Ma gyar or szág, Nagy ha lász, Pe tõ fi u. 7.,
1 db

9. Al fi-ker Kft., Ma gyar or szág, Nyír egy há za, Deb re ce ni
u. 99., 6 db

10. TA-TE Kft., Ma gyar or szág, Nyír egy há za, Iri nyi u. 19.,
4 db

11. Kár pát hús-Ker Kft., Ma gyar or szág, Ara nyos apá ti, Ady
E. u. 17., 2 db

12. Sváb hús Kkt., Ma gyar or szág, Deb re cen, Ep res kert
u. 67., 6 db

6) Az aján lat ké rõ tár gya lás nél kü li vagy tár gya lá sos egy sze -
rû sí tett el já rást al kal ma zott? (adott eset ben): –

7) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett el já -
rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá sá nak
napja: –

8) A köz be szer zé si tör vény 254. §-a vagy 283. §-a sze rin ti
tár gya lás kez de mé nye zé se ese tén a tár gya lás eredménye: –

9) Az aján lat ké rõ a köz be szer zé si tör vény 153. §-ának
(1) be kez dé sét al kal maz ta?

NEM: X
IGEN: –

VI.8) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA 
2006/03/28 (év/hó/nap)

Nemzeti Autópálya Zrt.
tájékoztatója az eljárás eredményérõl

(8216/2006)

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PONT(OK)
Hi va ta los név: Nem ze ti Au tó pá lya Zrt.
Pos tai cím: La jos u. 80.
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1036
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: Jo gi és Köz be szer zé si Igaz ga tó ság
Te le fon: 436-8100
Fax: 436-8110
E-ma il: koz be szer zes@nart.hu

I.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ TÍ PU SA
Köz pon ti szin tû: –
Köz jo gi szer ve zet: X
Re gi o ná lis/he lyi szin tû: –
Egyéb: –

I.3) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ MÁS AJÁN LAT KÉ RÕK NE -
VÉ BEN FOLY TAT JA-E LE A KÖZ BE SZER ZÉ SI EL JÁ -
RÁST?
Igen: –
Nem: X

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS
II.1.1) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés
M6 au tó pá lya Du na új vá ros-Szek szárd kö zöt ti sza ka sza en -

ge dé lye zé si és ki vi te li ter ve i nek el ké szí té sé re kö tött ter ve zé si
szerzõdés módosítása.

II.1.2) A szer zõ dés tí pu sa, va la mint a tel je sí tés helye
a) Épí té si be ru há zás: –
b) Áru be szer zés: –
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c) Szol gál ta tás: X
Szol gál ta tá si ka te gó ria szá ma: 12
A tel je sí tés he lye: Bu da pest, Ma gyar or szág
NUTS-kód: HU101

II.1.3) A hir det mény a kö vet ke zõk va la me lyi ké vel kap cso -
la tos: –

II.1.4) A szer zõ dés vagy a köz be szer zés(ek) tár gya, mennyi -
sé ge

M6 au tó pá lya Du na új vá ros-Szek szárd kö zöt ti sza ka sza en -
ge dé lye zé si és ki vi te li ter ve i nek el ké szí té se tár gyá ban 2003.
au gusz tus 21-én köz be szer zé si el já rás le foly ta tá sát kö ve tõ en
kö tött, majd 2004. szep tem ber 27-én ki egé szí tõ köz be szer zé si
el já rás le foly ta tá sát kö ve tõ en mó do sí tott ter ve zé si szerzõdés
további kiegészítése többlet tervezési feladatok:

– A kör nye zet vé del mi en ge dély, az an nak kap csán tar tott
egyez te tõ tár gya lá sok és a má sod fo kú ha tá ro zat alap ján
szük sé ges több let ter ve zé si feladatok.

– Ki sa já tí tá si ha tár ki tû zé se lõ szer men te sí té si, il let ve egyéb
feladatokhoz.

– M6–M9 au tó pá lya cso mó pont en ge dé lye zé si és aján la ti
ter ve i nek elkészítése.

– Pi he nõ he lyek át he lye zé se, át ter ve zé se.
– Ré zsû haj lás fe lül vizs gá la ta.
– Ter ve zé si se bes ség csök ken té se 

111+900–112 +800 km-sz. kö zött
– Ter ve zé si se bes ség csök ken té se

 140+100–141+950 km-sz. kö zött

II.1.5) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy:
74.23.20.00-4
To váb bi tárgy(ak):
74.27.50.00-7
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.2) A SZER ZÕ DÉS(EK) ÉR TÉ KE
II.2.1) A szer zõ dés(ek) ér té ke
Ér ték: 281 100 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): 20,0

III.2.2) Épí té si kon cesszió ese tén az el len szol gál ta tás leírása

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA

IV.1.1) Az el já rás faj tá ja

IV.1.1.1) A köz be szer zé si tör vény IV. fe je ze te sze rin ti el já -
rás esetén:

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Ver seny pár be széd: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: X

IV.1.1.2) A köz be szer zé si tör vény V. fe je ze te sze rin ti el já rás 
ese tén: –

IV.1.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos el já rás, a hir det -
mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos, a hir det mény nél kü li
egy sze rû sí tett el já rás, il let ve a gyor sí tott el já rás al kal ma zá sá -
nak in dok lá sa (adott eset ben): 

Fe lek ér dek kö ré be nem esõ és a szer zõ dés mó do sí tás kor elõ re 
nem lát ha tó ok ból újabb több let fel ada tok me rül tek fel, ame lyek 
tel je sí té se a szer zõ dés tel je sí té sé hez fel tét le nül szük sé ge sek:

1. A kör nye zet vé del mi en ge dély, az an nak kap csán tar tott
egyez te tõ tár gya lá sok és a má sod fo kú ha tá ro zat alap ján szük sé -
ges több let ter ve zé si feladatok.

A 2004 de cem be ré ben ki adott kör nye zet vé del mi en ge dély -
ben az OKVF ma dár vé dõ há lók te le pí té sét, új vad át já ró ki ala -
kí tá sát és ter mé szet vé del mi te rü let fö lött völgy híd ter ve zé sét ír -
ta elõ. To váb bi elõ írás egy min den szak ág ra ki ter je dõ monito -
ring terv el ké szí té se.

2. Ki sa já tí tá si ha tár ki tû zé se lõ szer men te sí té si, il let ve egyéb 
feladatokhoz.

Az au tó pá lya sza kasz kör nye zet vé del mi en ge dé lye zé si el já -
rá sá nak je len tõs el hú zó dá sa mi att, a 2003. évi CXXVI II. tör -
vény, il let ve an nak ké sõb bi mó do sí tá sa i ban rög zí tett for ga lom -
ba he lye zé si ha tár idõ tart ha tó sá ga ér de ké ben a lõ szer men te sí té -
si mun ká kat már a ter ve zés ide je alatt meg kell kez de ni. A te rü -
let szer zé si ter vek ké szí té se fo lya mat ban van, azok még nem
vég le ge sek. Eb ben a fá zis ban a ki sa já tí tá si határ adatai még
változhatnak, a kitûzés adataival csak a tervezõ rendelkezik.

3. M6–M9 au tó pá lya cso mó pont en ge dé lye zé si és aján la ti
ter ve i nek elkészítése.

Az M6 au tó pá lya Szek szárd–Bóly sza ka szá nak épí té se az
au tó pá lya-tör vény sze rint évek kel ko ráb ban tör té nik, mint a
hoz zá észak ról csat la ko zó Du na új vá ros–Szek szárd sza ka szé. A 
Köz pon ti Köz le ke dé si Fel ügye let (KKF) a Szek szárd–Bóly
sza kasz épí té si en ge dé lye zé si el já rá sá nak meg in dí tá sá tól kezd -
ve, a rend sze res ko ope rá ci ós meg be szé lé se ken je lez te, hogy a
sza kasz csak ak kor kap hat épí té si en ge délyt, ha észak ról is
meg fe le lõ or szá gos köz úti, vagy au tó pá lya csat la ko zás sal ren -
del ke zik. En nek ér de ké ben az M6–M9 cso mó pont és a hoz zá
tar to zó kb. 800 m au tó pá lya sza kasz ide ig le nes for gal mi rend
sze rin ti ter ve zé sét ki kell emel ni a Du na új vá ros–Szek szárd
szakaszból és külön eljárással szükséges engedélyeztetni, amit
a KKF engedélye 1.9) pontja ír elõ a tárgyi csomópontra.

4. Pi he nõ he lyek át he lye zé se, át ter ve zé se
A pi he nõ he lyek a tel jes M6 Érd–or szág ha tár sza kaszt érin -

tõen át te kin tés re, majd ki osz tá suk 2005. szep tem ber 21-i meg -
be szé lé sen a tár gyi sza kasz ra is fe lül vizs gá lat ra ke rül tek. A túl
sû rû ki osz tás mi att a Gyû rûs völ gyi pi he nõ el ha gyás ra ke rül.
Meg ren de lõ ta ka ré kos sá gi ok ból kér te ezen, a 101,6 km-szel -
vény be ter ve zett egy sze rû pi he nõ el ha gyá sát, a 91,9 és
108,4 km-szel vé nyek ben egy sze rû, il let ve komp lex pi he nõ ter -
ve zé sét.

A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter 2005. de cem ber 31-én
kelt le ve lé ben az elõ ké szí tés alatt ál ló gyors for gal mi út épí té si
be ru há zá sok ese té ben – a Köz utak ter ve zé se cí mû ÚT
2-1.201:2004 út ügyi mû sza ki elõ írás ban fog lalt – mû sza ki kö -
ve tel mé nyek vál to za tá sát ren del te el, amely el ren de lés egy ben
ál ta lá nos szab vány aló li fel men tést je lent a ter ve zés alatt ál ló
pro jek tek ese té ben. A ren del ke zés cél ja a gyors for gal mi út épí -
té si be ru há zá sok költ sé ge i nek csök ken té se, amely cél el éré sé -
nek fel té te le a je len leg ké szü lõ ter vek fe lül vizs gá la ta és je len -
tõs mér té kû át ter ve zé se (5–7. szá mú több let fel ada tok, lásd a
2. pont vé gén).
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A ki egé szí tõ szol gál ta tás ra irá nyu ló szer zõ dés be csült ér té ke
nem ha lad ja meg az ere de ti szol gál ta tás értékének felét.

IV.1.1.4) A hir det mény faj tá ja
Aján la ti/rész vé te li fel hí vás: –
Idõ sza kos elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK

IV.2.1) Bí rá la ti szem pon tok 
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: X
vagy
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat: –

IV.2.2) Sor ke rült-e elekt ro ni kus ár lej tés re?
Igen: –
Nem: X

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám: – 

IV.3.2) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó an ko ráb ban sor ke -
rült-e köz zé té tel re?

Igen: –
Nem: X

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

A szer zõ dés szá ma: –

Meg ne ve zé se: M6 au tó pá lya Du na új vá ros-Szek szárd kö zöt ti 
sza ka sza en ge dé lye zé si és ki vi te li ter ve i nek el ké szí té sé re kö -
tött tervezési szerzõdés módosítása.

V.1) A SZER ZÕ DÉS KÖ TÉS TER VE ZETT IDÕ PONT JA:

2006/04/04 (év/hó/nap)

V.2) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 1

V.3) A NYER TES AJÁN LAT TE VÕ NE VE ÉS CÍ ME

Hi va ta los név: Fõ vá ro si Mér nö ki Ter ve zõ Rt.
Pos tai cím: Lö võ ház u. 37.
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1024
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 345-9563
Fax: 345-9550
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.4) A SZER ZÕ DÉS ÉR TÉ KÉ RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CIÓ (csak szá mok kal)

Az el len szol gál ta tás ere de ti leg be csült ér té ke (adott eset ben)
Ér ték: –
Pénz nem: –
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): 20,0
Az el len szol gál ta tás szer zõ dés be li összege
Ér ték: 281 100 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): 20,0

Éves vagy ha vi ér ték ese tén kér jük meg ad ni:
az évek szá mát:  vagy a hó na pok szá mát: 

V.5) VA LÓ SZÍ NÛ SÍT HE TÕ-E AL VÁL LAL KO ZÓK, IL -
LET VE HAR MA DIK SZE MÉ LYEK IGÉNY BE VÉ TE LE
A SZER ZÕ DÉS TELJESÍTÉSÉHEZ?
Igen: X
Nem: –
Igen vá lasz ese tén je löl je meg a szer zõ dés al vál lal ko zók, il -

let ve har ma dik sze mé lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se
ér té két vagy arányát (részét) 

Ro den Mér nö ki Iro da Kft., 1089 Bu da pest, Vil lám u. 13.,
Ma gyar or szág

Ér ték áfa nél kül: –
Pénz nem: –
Arány (rész): …(%)
Nem is mert: X
A szer zõ dés al vál lal ko zók, il let ve har ma dik sze mé lyek

igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek/ará nyá nak meg -
je lö lé se: –

V.6) A SZER ZÕ DÉST OLYAN AJÁN LAT TE VÕ VEL KÖ -
TÖT TÉK-E MEG, AKI TÖBB VÁL TO ZA TÚ AJÁN LA -
TOT TETT?
Igen: –
Nem: X

V.7) VOLT-E ÉR VÉNY TE LEN AJÁN LAT AZON AZ
ALA PON, HOGY AZ EL LEN SZOL GÁL TA TÁS KIRÍ -
VÓAN ALA CSONY VOLT?
Igen: –
Nem: X

VI. SZA KASZ: KI EGÉ SZÍ TÕ IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL ÉS/VAGY PROG RAM MAL KAP -
CSO LA TOS-E?
Igen: –
Nem: X

VI.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK 
VI.2.1) Az ered mény hir de tés idõ pont ja: 2006. már ci us 27.,

15.00 óra
VI.2.2) Ha az el já rás ered mény te len, il let ve szer zõ dés kö tés -

re nem ke rül sor, en nek indoka: –
VI.2.3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény

96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se: nem tar to zik a
Kkvt. hatálya alá.

VI.2.4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot
te võ ne ve és cí me, va la mint az el len szol gál ta tás összege: –

VI.2.5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján -
lat té tel le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján la tok száma: 

– Fõ vá ro si Mér nö ki Ter ve zõ Rt., 1024 Bu da pest, Lö võ ház
u. 37., Ma gyar or szág

VI.2.6) Az egy sze rû sí tett el já rást meg in dí tó hir det mény
köz zé té te lé nek nap ja és hi vat ko zás a hirdetményre: –

VI.2.7) Az aján lat ké rõ tár gya lás nél kü li vagy tár gya lá sos
egy sze rû sí tett el já rást al kal ma zott?: –

VI.2.8) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí -
tett el já rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá -
sá nak napja: 2006. március 6.

VI.3) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/03/30 (év/hó/nap)
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Nemzeti Autópálya Zrt.
tájékoztatója az eljárás eredményérõl

(8295/2006)

Épí té si be ru há zás: X
Épí té si kon cesszió: –
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: –

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍME

Szer ve zet: Nem ze ti Au tó pá lya Zrt.
Cím zett: Jo gi és Köz be szer zé si Igaz ga tó ság
Cím: La jos u. 80.
Pos tai irá nyí tó szám: 1036
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 436-8100
Te le fax: 436-8110
E-ma il: –
In ter net cím (URL): www.nart.hu

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) A SZER ZÕ DÉS TÍ PU SA

Épí té si be ru há zás: X

II.2) EZ EGY KE RET MEG ÁL LA PO DÁS?
NEM: X
IGEN: –

II.3) NÓ MENK LA TÚ RA

II.3.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV) 
Fõ szó jegy zék 
Fõ tárgy: 
45.00.00.00-7
To váb bi tár gyak: 
45.23.32.92-2
45.23.32.32-6
45.23.23.00-5
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.4) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL A SZER ZÕ DÉS HEZ
REN DELT EL NE VE ZÉS

Vál lal ko zá si szer zõ dés az M35-ös au tó pá lya Deb re cen el ke -
rü lõ sza ka szá nak ki vi te le zé sé hez tar to zó és at tól el vá laszt ha tat -
lan mû sza ki tar ta lom bõ vü lés szerinti munkák elvégzésére.

II.5) MEG HA TÁ RO ZÁS (TÁRGY ÉS MENNYI SÉG) 
M35-ös au tó pá lya Deb re cen el ke rü lõ (35+270–43+866 km-

szel vény) sza ka szá nak ki vi te le zé se tár gyú vál lal ko zá si szer zõ -
dés sze rin ti mû sza ki tar ta lom vál to zá sa az aláb bi ak sze rint: az
üze mi hír köz lõ rend szer al épít mé nyé nek a meg va ló sí tá sa,
amely 90 258 m hosszú HDPE 50 vé dõ csö vek, ke resz te zõ vé -
dõ csö vek, 24 db N1 föld alat ti szek ré nyek és az üze mi hír köz lõ
be ren de zé sek ener gia el lá tá sát biz to sí tó há ló zat fek te té sé bõl és
ki épí té sé bõl áll.

II.6) TEL JES BE CSÜLT ÉR TÉK (áfa nél kül)
229 008 058 Ft

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA 

IV.1.1) A köz be szer zé si tör vény IV. fe je ze te sze rin ti el já rás
esetén

Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: X

IV.1.2) A köz be szer zé si tör vény V. fe je ze te sze rin ti el já rás
esetén 

IV.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett
el já rás al kal ma zá sá nak indokolása

Az el já rás hir det mény nél kü li tár gya lá sos a Kbt. 125. §
(3) be kez dés a) pont ja alap ján, me lyet az aján lat ké rõ ak kor al -
kal maz hat, ha a ko ráb ban meg kö tött szer zõ dés ben nem sze rep -
lõ, de elõ re nem lát ha tó kö rül mé nyek mi att ki egé szí tõ szol gál -
ta tás meg ren de lé se szük sé ges a szol gál ta tás tel je sí té sé hez, fel -
té ve, hogy a ki egé szí tõ szol gál ta tást mû sza ki, vagy gaz da sá gi
okok mi att az aján lat ké rõt érin tõ je len tõs ne héz ség nél kül nem
le het el vá lasz ta ni a ko ráb bi szer zõ dés tõl, vagy ha  a ki egé szí tõ
szol gál ta tás el vá laszt ha tó, de fel tét le nül szük sé ges a szol gál ta -
tás tel je sí té sé hez és a ki egé szí tõ szol gál ta tás a korábbi nyertes
ajánlattevõvel kötött szerzõdés összértékére nem haladja meg
az eredeti szolgáltatás értékének felét,.

A GKM köz le ke dé si he lyet tes ál lam tit kár XI-3/1179/6/2005
(nov. 17.) szá mú le vél ren del te el aján lat ké rõ szá má ra az üze mi
hír köz lõ rend szer al épít mé nyé nek meg va ló sí tá sát ezen épí tés
alatt ál ló sza ka szon is. A gyors for gal mi út há ló za ton meg lé võ,
va la mint ki ala kí tan dó kor sze rû és sza ka szok kö zöt ti egy sé ges
rend szer meg va ló sí tá sá ra vo nat ko zó spe ci fi ká ció már el ké -
szült, a mun kák el ren de lé sé re most ke rült sor, több épí tés alat ti
pá lya sza kasz ra egy szer re. Az üze mi hír köz lõ há ló za tot az épí -
tés mun ka te rü le tén, an nak tel jes hosszá ban a töl tés ben,mû tár -
gya kon át ve zet ve, köz vet len az út pá lya mel lett, a ko ro na élen
be lül kell ki épí te ni. Az üze mi hír köz lõ rend szer és a pá lya
együtt épül, ezek egy más sal össze füg gõ, egy más ra épü lõ mû -
vek. 

A ki egé szí tõ fel adat be csült el len ér té ke nem éri el az ere de ti
díj fe lét, va la mint ezen mun kák a szer zõ dés meg kö té se kor nem
vol tak elõ re lát ha tó ak és a be ru há zás meg va ló sí tá sá hoz fel tét le -
nül szük sé ge sek.

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: X

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

V.1)  AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE ÉS A SZER ZÕ DÉS ÉR -
TÉ KE

V.1.1) A nyer tes aján lat te võ ne ve és cí me: 

A szer zõ dés szá ma: –
Szer ve zet/Sze mély: MO TA-EN GIL 
En gen ha ria e Const ru cao sa
Cím zett: Ce sar Da ni el Mar qu es Cor re ia
Cím: Rua Re go La me i ro 38.
Pos tai irá nyí tó szám: 4300-454
Vá ros/Köz ség: Por to
Or szág: Por tu gá lia
Te le fon: 371-1846
Te le fax: 371-1852
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –
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V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nélkül) 

Az el len szol gál ta tás össze ge: 229 008 058 Ft + áfa
Pénz nem: HUF

V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás: –

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, il let ve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés teljesítéséhez?

NEM: X
IGEN: –
Ér ték v. arány (rész): …%
Nem is mert: –

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók neve és címe: –

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X
IGEN: –

VI.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL AZ AK TÁ HOZ REN -
DELT HI VAT KO ZÁ SI SZÁM: –

VI.3) AZ ERED MÉNY HIR DE TÉS DÁ TU MA 
2006/03/23 (év/hó/nap)
17.00 óra

VI.4) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 1

VI.5) A SZER ZÕ DÉST MEG HIR DET TÉK-E AZ EU RÓ -
PAI UNIÓ HI VA TA LOS LAP JÁ BAN?
NEM: X
IGEN: –

VI.6) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: X
IGEN: –

VI.7) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK 

1) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja: 2006. már ci us 31.
2) Ha az el já rás ered mény te len, il let ve szer zõ dés kö tés re nem 

ke rül sor, en nek indoka: –
3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény

96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se: nem tar to zik a
kis- és kö zép vál lal ko zá sok ról, fej lõ dé sük tá mo ga tá sá ról szóló
törvény hatálya alá.

4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot te võ ne -
ve, cí me és az el len szol gál ta tás összege: –

5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján lat té tel
le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján lat száma: 

– MO TA-EN GIL En gen ha ria e Const ru cao sa Rua Re go
La me i ro 38., 4300-454 Por to, Por tu gá lia

6) Az egy sze rû sí tett el já rást meg in dí tó hir det mény köz zé té -
te lé nek nap ja és hi vat ko zás a hirdetményre: –

7) Az aján lat ké rõ tár gya lás nél kü li vagy tár gya lá sos egy sze -
rû sí tett el já rást al kal ma zott?: –

8) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett el já -
rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá sá nak
napja: 2005. december 9.

VI.8) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA 
2006/03/30 (év/hó/nap)

Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzata

tájékoztatója az eljárás eredményérõl
(8118/2006)

Épí té si be ru há zás: –
Épí té si kon cesszió: –
Áru be szer zés: X
Szol gál ta tás: –

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ
I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍME
Szer ve zet: Nyír egy há za Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta
Cím zett: Csa bai Lász ló né pol gár mes ter
Cím: Kos suth tér 1.
Pos tai irá nyí tó szám: 4400
Vá ros/Köz ség: Nyír egy há za
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 42/524-524
Te le fax: 42/524-546
E-ma il: csa ba i ne@nyir ha lo.hu
In ter net cím (URL): –

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA
II.1) A SZER ZÕ DÉS TÍ PU SA
Épí té si be ru há zás: –
Áru be szer zés: X
Szol gál ta tás: –
Épí té si kon cesszió: –
Szol gál ta tá si ka te gó ria: –

II.2) EZ EGY KE RET MEG ÁL LA PO DÁS?
NEM: X
IGEN: –

II.3) NÓ MENK LA TÚ RA

II.3.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV) 
Fõ szó jegy zék 
Fõ tárgy: 
36.10.00.00-2
To váb bi tár gyak: 
36.12.10.00-5
35.15.00.00-7
36.13.20.00-5
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.4) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL A SZER ZÕ DÉS HEZ
REN DELT EL NE VE ZÉS
Szál lí tá si szer zõ dés az „Esély Cent rum” ki ala kí tá sá nak be -

ren de zé sei, fel sze re lé sei szál lí tá sá ra, hely szí ni elhelyezésére.

II.5) MEG HA TÁ RO ZÁS (TÁRGY ÉS MENNYI SÉG) 
1.1.1) Épü le tek fel újí tá sá hoz kap cso ló dó be szer zé sek
1.1.1.1) Ci vil Ér dek vé del mi Köz pont: 60 db író asz tal, 88 db

szék, 185 db irat szek rény, 10 db fo tel, 19 db do hány zó asz tal,
5 db tár gya ló asz tal, 22 db tár gya ló szék, 2 db ét ke zõ asz tal,
12 db ét ke zõ szék, 185 m2 füg göny, 75 m2 szõ nyeg, 95 m2 sö té -
títõ

1.1.1.2) Kol lé gi um és  Ok ta tá si Köz pont: 48 db tan ter mi
asz tal, 106 db tan ter mi szék, 21 db szo bai szék, 10 db ta ná ri asz -
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tal, 21 db író asz tal, 5 db irat szek rény, 21 db ru hás szek rény,
21 db egy sze mé lyes he ve rõ, 185 m2 füg göny, 75 m2 szõ nyeg,
95 m2 sötétítõ

1.1.1.3) Sza bad idõ Re ha bi li tá ci ós Fej lesz tõ Köz pont: 20 db
tár gya ló asz tal, 80 db tár gya ló szék, 2 db bü fé polc, 6 db bü fé
asz tal, 24 db bü fé szék, 18 db vá ró ter mi szék, 4 db So not her
Com bi (vagy az zal egyen ér té kû), 16 db TENS (vagy az zal
egyen ér té kû), 4 db masszí ro zó ágy, 10 db polc, 10 db or vo si
író asz tal, 1 db vizs gá ló asz tal, 2 db gyógy szer szek rény, 1 szett
mû szer, 185 m2 füg göny, 75 m2 szõ nyeg, 95 m2 sö té tí tõ

1.1.1.4) Szo ci á lis el lá tó épü let: 30 db ét ter mi ét ke zõ asz tal,
120 db ét ter mi ét ke zõ szék, 2 db tá la ló pult, 2 db sem le ges pult,
4 db kony hai mun ka asz tal, 2 db edény tá ro ló polc, 4 db étel szál -
lí tó, 300 db ét ke zõ kész let, 1 tá la ló polc, 185 m2 füg göny, 75 m2

szõ nyeg, 95 m2 sötétítõ
1.1.2) Te rü let elõ ké szí té si mun kák hoz kap cso ló dó be szer -

zé sek: 10 db vi rág tar tó dé zsa, 2 db fa ker ti pad, 4 db ker ti asz tal
pad dal, 1 db mo bil tûz ra kó és grill.

II.6) TEL JES BE CSÜLT ÉR TÉK (áfa nél kül)
97 800 EUR

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA 
IV.1.1) A köz be szer zé si tör vény IV. fe je ze te sze rin ti el já rás

ese tén
Nyílt: X
Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: –
vagy:
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat a kö vet ke zõ rész -

szem pon tok és súly szá mok alapján: X
rész szem pon tok súly szá mok
1. Aján la ti net tó ár 10
2. A fi ze té si ha tár idõ nek a kö te le zõ 60 na pot

meg ha la dó mér té ke (nap) 3
3. A ga ran ci á nak a kö te le zõ egy évet meg ha la -

dó mér té ke (hónap) 2

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

V.1)  AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE ÉS A SZER ZÕ DÉS ÉR -
TÉ KE

V.1.1) A nyer tes aján lat te võ ne ve és cí me 
A szer zõ dés szá ma: 1
Szer ve zet/Sze mély: BAU-M Ipa ri, Ke res ke del mi 
és Szol gál ta tó Rt.
Cím zett: Hor váth Ti bor
Cím: Szon di u. 31.
Pos tai irá nyí tó szám: 1067
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 20-937-8600
Te le fax: 481-0539
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül) 

Az el len szol gál ta tás össze ge: 68 710
A leg ala cso nyabb: 68 635 /
a leg ma ga sabb: 121 351 
el len szol gál ta tást tar tal ma zó ajánlat. 
Pénz nem: eu ró

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, il let ve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés teljesítéséhez?

NEM: –
IGEN: X
Ha igen, a szer zõ dés al vál lal ko zók, il let ve har ma dik sze mé -

lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek vagy ará nyá -
nak (ré szé nek) a meg je lö lé se

Ér ték (áfa nél kül): –
Pénz nem: –
Arány (rész): …%
Nem is mert: X

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X
IGEN: –

VI.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL AZ AK TÁ HOZ REN -
DELT HI VAT KO ZÁ SI SZÁM
HU2003/004-347.05.05- ÉA/21-1

VI.3) AZ ERED MÉNY HIR DE TÉS DÁ TU MA (adott eset -
ben)
2006/03/24 (év/hó/nap)

VI.4) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 6

VI.5) A SZER ZÕ DÉST MEG HIR DET TÉK-E AZ EU RÓ -
PAI UNIÓ HI VA TA LOS LAP JÁ BAN?
NEM: X
IGEN: –

VI.6) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: –
IGEN: X
Ha igen, kér jük fel tün tet ni a pro jekt/prog ram ne vét és bár -

mely egyéb hasz nál ha tó hi vat ko zá si ada tot
HU2003/004-347.05.05 szá mú PHA RE-prog ram – In teg rált

he lyi fej lesz té si ak ci ók ösz tön zé se – HU2003/004-347.05.05-
EA/21 projekt.

VI.7) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK 

1) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja (adott eset ben):
2006. áp ri lis 3.

2) Ha az el já rás ered mény te len, il let ve szer zõ dés kö tés re nem 
ke rül sor, en nek indoka: –

3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény
96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se: kisvállalkozás

4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot te võ ne -
ve, cí me és az el len szol gál ta tás össze ge (adott eset ben):  –

5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján lat té tel
le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján lat száma: 

1. BAU-M Ipa ri, Ke res ke del mi és Szolg. Rt., 1067 Bu da -
pest, Szon di u. 31., Ma gyar or szág
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2. BRED Iro da bú tor Kft., 6000 Kecs ke mét, Ta vasz mezõ
u. 57., Ma gyar or szág ve ze tõ aján lat te võ és Du o Li ne Ke res ke -
dõ ház és Bú tor gyár tó Bt. (6000 Kecs ke mét, De ák Fe renc tér 5.,
Ma gyar or szág) közös ajánlattevõ

3. Sand ra Form Eu ro mo bi li Bú tor ipa ri Kft., 4700 Máté -
szalka, Ipa ri út 18., Ma gyar or szág

4. KE MA BO Ke resk. Mark. és Bony. Kft., 2085 Pi lis vö rös -
vár, De ák F. u. 2., Ma gyar or szág

5. Gar zon Bú tor Ke res ke del mi Kft., 8000 Szé kes fe hér vár,
Ba kony u. 4., Ma gyar or szág, ve ze tõ aján lat te võ és Gar zon Bú -
tor Rt., (8000 Szé kes fe hér vár, Ba kony út 4., Ma gyar or szág)
közös ajánlattevõ

6. Li nea Bú tor-Stú dió Kft., 9011 Gyõr, Dó zsa ma jor, Ma -
gyar or szág

VI.8) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA 
2006/03/29 (év/hó/nap)

Paksi Atomerõmû Rt.
tájékoztatója az eljárás eredményérõl

(8369/2006)

Épí té si be ru há zás: –
Épí té si kon cesszió: –
Áru be szer zés: X
Szol gál ta tás: –

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ
I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍME
Szer ve zet: Pak si Atom erõ mû Rt.
Cím zett: Szél Ist ván osz tály ve ze tõ
Cím: Pf. 71, hrsz.: 8803
Pos tai irá nyí tó szám: 7031
Vá ros/Köz ség: Paks
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 75/508-042
Te le fax: 75/506-635
E-ma il: szel@npp.hu
In ter net cím (URL): –

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA
II.1) A SZER ZÕ DÉS TÍ PU SA
Épí té si be ru há zás: –
Áru be szer zés: X
Szol gál ta tás: –
Épí té si kon cesszió: –
Szol gál ta tá si ka te gó ria: –

II.2) EZ EGY KE RET MEG ÁL LA PO DÁS?
NEM: X
IGEN: –

II.3) NÓ MENK LA TÚ RA

II.3.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV) 
Fõ szó jegy zék 
Fõ tárgy: 
29.23.14.30-0
To váb bi tár gyak: –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.4) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL A SZER ZÕ DÉS HEZ
REN DELT EL NE VE ZÉS
Jód szû rõ be ren de zé sek gyár tá sa, szál lí tá sa.

II.5) MEG HA TÁ RO ZÁS (TÁRGY ÉS MENNYI SÉG) 
Szál lí tá si szer zõ dés a Pak si Atom erõ mû Rt. TN01, TN02 és

TL02 rend sze re i be cse rél he tõ töl te tû jód szû rõ be ren de zé sek
gyár tá sá ra, szál lí tá sá ra és tar ta lék al kat ré szek biz to sí tá sá ra, az
alábbi mennyiségben:

I. ütem: 30TN01, 10TL02, 10TN02 je lû rend szer jód szû rõi
2006. má jus 11.–2007. ja nu ár 15.
– 30TN01, 10TL02, 10TN02 rend sze rek szû rõi (6 db szû rõ -

ág), tar to zé kok a szén töl tés-ürí tés hez (tel jes szál lí tá si ter -
je de lem re), tar ta lék alkatrészek.

– Ak tív szén min ta (la bo ra tó ri u mi vizs gá lat hoz) biz to sí tá sá -
hoz szük sé ges esz kö zök TN01, TN02 és TL02 rend -
szerekhez.

– Ak tív szén töl tet.
– Tar ta lék al kat rész, 1 kész let.
II. ütem: 30TN02, 40TL02, 40TN01 je lû rend szer jód szû rõi
2006. ok tó ber 2.–2007. má jus 1.
– 30TN02, 40TL02, 40TN01 rend sze rek szû rõi (6 db szû rõ -

ág), ak tív szén töl tet, tar ta lék al kat ré szek.
– Ak tív szén min ta (la bo ra tó ri u mi vizs gá lat hoz) biz to sí tá sá -

hoz szük sé ges esz kö zök TN01, TN02 és TL02 rend -
szerekhez.

– Ak tív szén töl tet.
– Tar ta lék al kat rész, 1 kész let.
III. ütem: 10TN01, 20TL02, 40TN02 je lû rend szer jód szû rõi
2007. má jus 2.–2008. ja nu ár 4.
– 10TN01, 20TL02, 40TN02 rend sze rek szû rõi (6 db szû rõ -

ág), ak tív szén töl tet, tar ta lék al kat ré szek.
– Ak tív szén min ta (la bo ra tó ri u mi vizs gá lat hoz) biz to sí tá sá -

hoz szük sé ges esz kö zök TN01, TN02 és TL02 rend -
szerekhez.

– Ak tív szén töl tet.
– Tar ta lék al kat rész, 1 kész let.
IV. ütem: 20TN01, 30TL02, 20TN02 je lû rend szer jód szû rõi
2008. ja nu ár 4. – 2008. au gusz tus 1.
– 20TN01, 30TL02, 20TN02 rend sze rek szû rõi (6 db szû rõ -

ág), ak tív szén töl tet, tar ta lék al kat ré szek.
– Ak tív szén min ta (la bo ra tó ri u mi vizs gá lat hoz) biz to sí tá sá -

hoz szük sé ges esz kö zök TN01, TN02 és TL02 rend -
szerekhez.

– Ak tív szén töl tet.
– Tar ta lék al kat rész, 1 kész let.

II.6) TEL JES BE CSÜLT ÉR TÉK (áfa nél kül)
940 000 000 HUF

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA 

IV.1.1) A köz be szer zé si tör vény V. fe je ze te sze rin ti el já rás
esetén

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló/hir det ménnyel meg hir de -

tett  tár gya lá sos: X
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
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A hir det mény faj tá ja 
Aján la ti/Rész vé te li fel hí vás: X
Idõ sza kos elõ ze tes tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat a kö vet ke zõ rész -

szem pon tok és súly szá mok alapján: X
rész szem pon tok súly szá mok
1. Aján la ti ár (Ft) 72
2. Egy sze ri töl tet cse re össz költ sé ge (Ft) 10
3. Egy sze ri töl tet cse re so rán ke let ke zõ hul la -

dék mennyi sé ge (db) 10
4. Kar ban tar tá si szük ség let költ sé ge (Ft) 5
5. A be ren de zé sek re vo nat ko zó jót ál lá si idõ

(év) (a töl tet re nem vo nat koz tat va) 3

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

V.1)  AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE ÉS A SZER ZÕ DÉS ÉR -
TÉ KE

V.1.1) A nyer tes aján lat te võ ne ve és cí me: 

A szer zõ dés szá ma: –
Szer ve zet/Sze mély: M+W Zan der Ge bä u de tech nik GmbH
Cím zett: Hans Mar tins teg
Cím: Uers feld 24.
Pos tai irá nyí tó szám: D–52072
Vá ros/Köz ség: Aa chen
Or szág: Né met or szág
Te le fon: +49/241-434-501
Te le fax: +49/241-434-500
E-ma il: –
In ter net cím (URL): www.mw-zan der.com

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nélkül) 

Az el len szol gál ta tás össze ge: 420 552 769 HUF
a leg ala cso nyabb: 420 552 769 /
a leg ma ga sabb: 454 783 630
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat. 
Pénz nem: HUF

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, il let ve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés teljesítéséhez?

NEM: X
IGEN: –

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me
(adott eset ben)

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X
IGEN: –

VI.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL AZ AK TÁ HOZ REN -
DELT HI VAT KO ZÁ SI SZÁM: B-02340/000

VI.3) AZ ERED MÉNY HIR DE TÉS DÁ TU MA 
2006/03/29 (év/hó/nap)

VI.4) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 2

VI.5) A SZER ZÕ DÉST MEG HIR DET TÉK-E AZ EU RÓ -
PAI UNIÓ HI VA TA LOS LAP JÁ BAN?

NEM: –
IGEN: X
A hir det mény szá ma a Hi va ta los Lap tar ta lom jegy zé ké ben:
2005/S 94-093631 (év/hó/nap:) 2005/03/18 

VI.6) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?

NEM: X
IGEN: –

VI.7) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK 

1) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja: 2006. áp ri lis 7.
2) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény

96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se: nem tar to zik a
Kkvt. hatálya alá.

3) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot te võ ne -
ve, cí me és az el len szol gál ta tás összege: TFH Tech nis che Fach -
han dels GmbH, D–84453 Mühl dorf a. Inn, Hart gas se 51.

Az el len szol gál ta tás össze ge: 454 783 630 HUF
4) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján lat té tel

le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján lat száma: 

– M+W Zan der Ge bä u de tech nik GmbH, D–52072 Aa chen,
Uers feld 24., Né met or szág

– TFH Tech nis che Fach han dels GmbH, D–84453 Mühl dorf 
a. Inn, Hart gas se 51., Né met or szág

Rész aján lat nem volt te he tõ.

VI.8) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA 

2006/03/31 (év/hó/nap)

Pápa és Környéke
Települési Önkormányzatok 

Területfejlesztési Társulás
tájékoztatója az eljárás eredményérõl

(8479/2006)

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PONT(OK)

Hi va ta los név: Pá pa és Kör nyé ke Te le pü lé si 
Ön kor mány za tok Te rü let fej lesz té si Társulás
Pos tai cím: Csá ky L. u. 12.
Vá ros/Köz ség: Pá pa
Pos tai irá nyí tó szám: 8500
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: Csõ bör Ká roly
Te le fon: 89/321-137
Fax: 89/321-137
E-ma il: te ru let fejl@glo bo net.hu
In ter net cím(ek) (adott eset ben)
Az aján lat ké rõ ál ta lá nos cí me (URL): –
A fel hasz ná lói ol dal cí me (URL): –
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I.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ TÍ PU SA
Köz pon ti szin tû: –
Köz jo gi szer ve zet: –
Re gi o ná lis/he lyi szin tû: X
Egyéb: –

I.3) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ MÁS AJÁN LAT KÉ RÕK NE -
VÉ BEN FOLY TAT JA-E LE A KÖZ BE SZER ZÉ SI EL JÁ -
RÁST?
Igen: –
Nem: X

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS
II.1.1) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés
Szé les sá vú há ló zat ki épí té se

II.1.2) A szer zõ dés tí pu sa, va la mint a tel je sí tés helye
[Csak azt a ka te gó ri át vá lassza – épí té si be ru há zás, áru be -

szer zés vagy szol gál ta tás –, ame lyik a leg in kább meg fe lel a
szer zõ dés vagy köz be szer zés(ek) tárgyának]

a) Épí té si be ru há zás: X
Ki vi te le zés: –
Ter ve zés és ki vi te le zés: X
Ki vi te le zés bár mi lyen esz köz zel, mó don, az aján lat ké rõ ál tal 

meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek megfelelõen: –
Épí té si kon cesszió: –
A tel je sí tés he lye: Adászte vel, Nagy ta vel, Ho mok bö dö ge,

Far kas gye pü, Me zõ lak, Ne messza lók, Dá ka, Gan na, Döb rön te
és Ba kony já kó közigazgatási területe

NUTS-kód: –
b) Áru be szer zés: –
Adás vé tel: –
Lí zing: –
Bér let: –
Rész let vé tel: –
Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: –
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –
c) Szol gál ta tás: –
Szol gál ta tá si ka te gó ria szá ma: –
(Az 1–27. szol gál ta tá si ka te gó ri á kat lásd a Kbt. 3. és 4. mel -

lék le té ben)
Szol gál ta tá si kon cesszió: –
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –

II.1.3) A hir det mény a kö vet ke zõk va la me lyi ké vel kap cso -
la tos (adott eset ben)

Ke ret meg ál la po dás meg kö té se: –
Ke ret meg ál la po dá son ala pu ló szer zõ dés meg kö té se: –
Di na mi kus be szer zé si rend sze ren (DBR) ala pu ló szer zõ dé -

sek: –

II.1.4) A szer zõ dés vagy a köz be szer zés(ek) tár gya, mennyi -
sé ge

Pá pa és Kör nyé ke Te le pü lé si Ön kor mány za tok Te rü let fej -
lesz té si Tár su lá sa szé les sá vú tech no ló gia be ve ze té sét ter ve zi a
tár su lás hoz tar to zó 10 te le pü lé sen. A fej lesz tés le he tõ vé te szi az 
érin tett te le pü lé sek szá má ra az in ter net kap cso lat el éré sét az ál -
tal, hogy a ki ala kí tás ma gá ban fog lal ja a ge rinc há ló zat hoz tör -
té nõ csat la ko zás és a fel hor dó há ló zat a szol gál ta tás át adá si
pon tok, va la mint struk tu rál tan ki ala kí tott, a he lyi kö rül mé -

nyek hez, adott sá gok hoz iga zí tott szé les sá vú szol gál ta tás cso -
ma gok meg te rem té sét. A szé les sá vú in ter net szol gál ta tást
Adász tevelen, Nagy te ve len, Ho mok bö dö gén, Far kas gye pün,
Me zõ la kon, Ne messza ló kon és Dá kán CATV há ló za ton, Gan -
nán, Döb rön tén és Ba kony já kón sza bad fel hasz ná lá sú frek ven -
cia sáv ban mû kö dõ pont-mul ti pont rend szer rel kell megvaló -
sítani. A ge rinc há ló za ti in ter net szol gál ta tó köz pon ti csat la ko -
zá sa, így a szol gál ta tás ha tár pont ja Pápán lesz. A szolgáltató
hálózat gerinchálózata rádiós összeköttetésekre épül. Adász te -
velt, Nagytevelt és Homokbödögét egységes CATV-hálózattal
kell ellátni, a helységek között optikai hálózattal.

Az in ter net szol gál ta tás nak az aláb bi mi ni mum fel té te le ket
kell tel je sí te nie:

Az el sõd le ges és má sod la gos lin kek ese té ben:
– Szol gál ta tás ren del ke zés re ál lá sa az egyé ni elõ fi ze tõ re vo -

nat koz tat va ha vi szin ten leg alább 99,5 százalék.
– Idõ ben kor lát lan kap cso lat.
– Cso mag vesz tés (pac ket loss) 24 óra alatt 0,5% alatt.
A ter ve zett há ló zat in teg rált há ló zat for má já ban va ló sul meg, 

amely há ló zat tal kap cso lat ban a rend szer in teg rá ci ós fel ada to -
kat is nyer tes  aján lat te võ nek kell el lát nia. Integrált hálózat
fogalma:

– HFC (Hyb rid Fi ber Co ax) és mik ro hul lá mú ré szek bõl ve -
gye sen fel épü lõ, egy sé ges in ter net szol gál ta tó hálózat.

– Egy sé ges bel sõ sza bá lyok (po li cy) alap ján mû kö dõ köz -
pon ti rend szer fel ügye let és irányítás.

– A há ló zat for ga lom irá nyí tó ro u te rei egy au to nóm rend -
szer ben vannak.

Az elv árt ügy fél me nedzs ment szoft ver egy olyan, nagy biz -
ton sá gú, a tár su lás in for ma ti kai stra té gi á já nak elõ írá sai alap ján
nyílt for rás kó dú kör nye zet ben is futtatható szoftver, amely:

– ké pes a ká bel te le ví zi ós és IP te le fon ügy fe le ket is kezelni,
– on-li ne web ac ces sel ren del ke zik: az elõ fi ze tõk we bes fe -

lü le ten le tud ják kér dez ni a rá juk vo nat ko zó szám lá zá si
adatokat.

A há ló zat nak al kal mas nak kell len nie a szé les sá vú in ter ne ten
kí vül ká bel te le ví zió, IP te le fon üze mel te té sé re is. Aján lat ké rõ a 
há ló za ton a jö võ ben be in dí tan dó IP te le fon szol gál ta tás meg va -
ló sí tá sá hoz soft switch tech no ló gi át kí ván al kal maz ni. Mi vel a
soft switch al kal ma zá sá nak költ sé gei aján lat te võ GVOP pá lyá -
za tá ból nem fe dez he tõ ek, ezért az aján lat ban kü lön fel kell tün -
tet ni ezen szol gál ta tás árát. Aján lat ké rõ két éves idõ tar tam ra kí -
ván bér be ven ni soft switch szol gál ta tást 500 elõ fi ze tõ szá má ra. 
A soft switch egy IP platformon mûködõ, szoftver alapú,
fõközponti funkciókat is ellátni képes telefonközpont.

II.1.5) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy:
45.23.23.00-5
To váb bi tárgy(ak):
45.23.22.10-7
74.23.20.00-4
72.21.00.00-0
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.2) A SZER ZÕ DÉS(EK) ÉR TÉ KE
II.2.1) A szer zõ dés(ek) ér té ke
(Csak a vég le ges össz ér té ket kér jük meg ad ni, az összes szer -

zõ dést, részt és op ci ót be le ért ve; az egyes szer zõ dé sek re vo nat -
ko zó in for má ci ók kal kap cso lat ban az V. Az el já rás ered mé nye
meg ne ve zé sû sza kaszt kér jük ki töl te ni)
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Ér ték: 278 002 500 
Pénz nem: fo rint
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –

III.2.2) Épí té si kon cesszió ese tén az el len szol gál ta tás leírása

III.2.3) Szol gál ta tá si kon cesszió ese tén az el len szol gál ta tás
leírása

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA

IV.1.1) Az el já rás faj tá ja

IV.1.1.1) A köz be szer zé si tör vény VI. fe je ze te sze rin ti el já -
rás esetén:

Nyílt: X
Meg hí vá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Ver seny pár be széd: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –

IV.1.1.2) A köz be szer zé si tör vény VII. fe je ze te sze rin ti el já -
rás esetén

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló/hir det ménnyel meg hir de -

tett tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –

IV.1.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos el já rás, a hir det -
mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos, a hir det mény nél kü li
egy sze rû sí tett el já rás, il let ve a gyor sí tott el já rás al kal ma zá sá -
nak in dok lá sa (adott eset ben): –

IV.1.1.4) A hir det mény faj tá ja
Aján la ti/rész vé te li fel hí vás: –
Idõ sza kos elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK

IV.2.1) Bí rá la ti szem pon tok (csak a meg fe le lõt je löl je meg)
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: –
vagy
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat: X
a kö vet ke zõ rész szem pon tok alap ján
rész szem pon tok súly szá mok
1. aján la ti ár (net tó összeg ben ki fe jez ve) 10
2. a tel je sí té si ga ran cia össze ge (fo rint ban) 20
3. a jót ál lá si ga ran cia össze ge (fo rint ban) 20
4. kö te le zõ mér té ken fe lül vál lalt jót ál lá si idõ

(hó na pok számában) 50
5. a na pi köt bér vál la lás mér té ke ké se del mes

vég tel je sí tés ese tén (forintban) 20
6. ter ve zés tel je sí té sé nek ha tár ide je (nap tá ri

napokban) 50
7. ér ték nö velt sup port éves áta lány dí ja az el sõ

há rom évben 50
8. ér ték nö velt sup port éves áta lány dí ja a har -

ma dik évet kö ve tõ to váb bi öt évben 50

9. CATV há ló zat ház tar tá sok ra vi szo nyí tott
le fe dett sé ge 20

10. pont-mul ti pont há ló zat ház tar tá sok ra vi szo -
nyí tott le fe dett sé ge 20

11. soft switch szol gál ta tás egy éves dí ja 20

IV.2.2) Sor ke rült-e elekt ro ni kus ár lej tés re?
Igen: –
Nem: X

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám (adott esetben)

IV.3.2) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó an ko ráb ban sor ke -
rült-e köz zé té tel re?

Igen: X
Nem: –
Igen vá lasz ese tén (vá lassza a meg fe le lõ ro va tot):
Elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
vagy
Fel hasz ná lói ol da lon köz zé tett hir det mény: –
A hir det mény szá ma a H. L.-ben: –
Aján la ti/rész vé te li fel hí vás: X
vagy
Egy sze rû sí tett aján la ti fel hí vás (DBR): –
A hir det mény szá ma a H. L.-ben: K. É. – 2280/2006
Egyéb ko ráb bi köz zé té tel: –
A hir det mény szá ma a H. L.-ben: –

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

A szer zõ dés szá ma: –
Meg ne ve zé se: –

V.1) A SZER ZÕ DÉS KÖ TÉS TER VE ZETT IDÕ PONT JA:
2006/04/05 (év/hó/nap)

V.2) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 1

V.3) A NYER TES AJÁN LAT TE VÕ NE VE ÉS CÍ ME
Hi va ta los név: SCI-Net work Rt.
Pos tai cím: Fo ga ra si út 10–14.
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1148 
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: –
Fax: –
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.4) A SZER ZÕ DÉS ÉR TÉ KÉ RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CIÓ (csak szá mok kal)
Az el len szol gál ta tás ere de ti leg be csült ér té ke (adott eset ben)
Ér ték: 296 000 000
Pénz nem: fo rint
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –
Az el len szol gál ta tás szer zõ dés be li összege
Ér ték: 278 002 500
Pénz nem: fo rint
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –
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A leg ala cso nyabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: 
278 002 500 /
a leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: –
Pénz nem: fo rint
Áfa nél kül: –
Áfá val: –
Áfa (%): –
Éves vagy ha vi ér ték ese tén kér jük meg ad ni:
az évek szá mát:  vagy a hó na pok szá mát: 

V.5) VA LÓ SZÍ NÛ SÍT HE TÕ-E AL VÁL LAL KO ZÓK, IL -
LET VE HAR MA DIK SZE MÉ LYEK IGÉNY BE VÉ TE LE
A SZER ZÕ DÉS TELJESÍTÉSÉHEZ?

Igen: X
Nem: –
Igen vá lasz ese tén je löl je meg a szer zõ dés al vál lal ko zók, il -

let ve har ma dik sze mé lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se
ér té két vagy ará nyát (ré szét) (csak számokkal): –

Ér ték áfa nél kül: –
Pénz nem: –
Arány (rész): …(%)
Nem is mert: X
A szer zõ dés al vál lal ko zók, il let ve har ma dik sze mé lyek

igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek/ará nyá nak meg -
je lö lé se (ha is mert)

V.6) A SZER ZÕ DÉST OLYAN AJÁN LAT TE VÕ VEL KÖ -
TÖT TÉK-E MEG, AKI TÖBB VÁL TO ZA TÚ AJÁN LA -
TOT TETT?

Igen: –
Nem: X

V.7) VOLT-E ÉR VÉNY TE LEN AJÁN LAT AZON AZ
ALA PON, HOGY AZ EL LEN SZOL GÁL TA TÁS KIRÍ -
VÓAN ALA CSONY VOLT?

Igen: –
Nem: X
(E sza kasz ból szük ség ese tén több pél dány hasz nál ha tó)

VI. SZA KASZ: KI EGÉ SZÍ TÕ IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL ÉS/VAGY PROG RAM MAL KAP -
CSO LA TOS-E?

Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén kér jük fel tün tet ni a pro jekt(ek) és/vagy

prog ram(ok) ne vét és bár mely egyéb hi vat ko zá si adatot: –

VI.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK (adott eset ben)

VI.2.1) Az ered mény hir de tés idõ pont ja (adott eset ben):
2006. már ci us 27., 10.00 óra

VI.2.2) Ha az el já rás ered mény te len, il let ve szer zõ dés kö tés -
re nem ke rül sor, en nek indoka: –

VI.2.3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény
96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se: kisvállalkozó

VI.2.4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot
te võ ne ve és cí me, va la mint az el len szol gál ta tás össze ge (adott
eset ben): –

VI.2.5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján -
lat té tel le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján la tok szá ma:
SCI-Net work Rt., 1148 Bu da pest, Fogarasi út 10–14.

VI.2.6) Az egy sze rû sí tett el já rást meg in dí tó hir det mény
köz zé té te lé nek nap ja és hi vat ko zás a hir det mény re (adott eset -
ben): –

VI.2.7) Az aján lat ké rõ tár gya lás nél kü li vagy tár gya lá sos
egy sze rû sí tett el já rást al kal ma zott? (adott eset ben): –

VI.2.8) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí -
tett el já rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá -
sá nak napja: –

VI.3) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/03/30 (év/hó/nap)

Pécsi Parkfenntartó Kht.
tájékoztatója az eljárás eredményérõl

(8140/2006)

Épí té si be ru há zás: –
Épí té si kon cesszió: –
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: –

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PONT(OK)
Hi va ta los név: Pé csi Park fenn tar tó Kht.
Pos tai cím: Nyír fa u. 3.
Vá ros/Köz ség: Pécs
Pos tai irá nyí tó szám: 7622
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: ügy ve ze tõ igaz ga tó
Te le fon: 72/234-062
Fax: 72/234-062
E-ma il: park fenn tar to@dra va net.hu

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) A SZER ZÕ DÉS TÍ PU SA
Épí té si be ru há zás: –
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: X
Épí té si kon cesszió: –
Szol gál ta tá si ka te gó ria: 27

II.2) EZ EGY KE RET MEG ÁL LA PO DÁS?
NEM: X
IGEN: –

II.3) NÓ MENK LA TÚ RA

II.3.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV) 
Fõ szó jegy zék 
Fõ tárgy: 
77.31.30.00-7
To váb bi tár gyak: 
90.25.00.00-4
62.41.00.00-9
90.21.30.00-3
90.21.20.00-6
90.21.00.00-2
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77.31.21.00-1
74.72.10.00-9
74.72.12.10-4
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.4) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL A SZER ZÕ DÉS HEZ
REN DELT EL NE VE ZÉS

II.5) MEG HA TÁ RO ZÁS (TÁRGY ÉS MENNYI SÉG) 

Pécs Me gyei Jo gú Vá ros park fenn tar tá si és köz te rü let-ta ka -
rí tá si mun ká i nak el vég zé se az aláb bi rész aján la tok szerint:

1. út fe lü le tek gé pi ta ka rí tá sa: 495 680 m2 
2. park fenn tar tá si (791 196 m2), ké zi köz te rü let-ta ka rí tá si

(292 094 m2) és hó- és sí kos ság men te sí té si (21 760 m2) mun kák 
a Budai városrészen

3. park fenn tar tá si mun kák a bel vá ros ban: 453 318 m2

4. park fenn tar tá si (868 952 m2), ké zi köz te rü let ta ka rí tá si
(866 330 m2) és hó- és sí kos ság me ne te sí té si (22 974 m2) mun -
kák Urán vá ros ban városrészen

5. park fenn tar tá si (721 314 m2), ké zi köz te rü let-ta ka rí tá si
(490 050 m2) és hó- és sí kos ság men te sí té si (21 270 m2) mun kák 
Kert vá ros keleti részén

6. park fenn tar tá si (583 802 m2), ké zi köz te rü let ta ka rí tá si
(551 550 m2) és hó- és sí kos ság men te sí té si (16 136 m2) mun -
kák Kert vá ros nyugati részén

II.6) TEL JES BE CSÜLT ÉR TÉK (áfa nél kül)

242 M Ft

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA 

IV.1.1) A köz be szer zé si tör vény IV. fe je ze te sze rin ti el já rás
esetén

Nyílt: X
Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –

IV.1.2) A köz be szer zé si tör vény V. fe je ze te sze rin ti el já rás
esetén 

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló/hir det ménnyel meg hir de -

tett tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
A hir det mény faj tá ja 
Aján la ti/Rész vé te li fel hí vás: –
Idõ sza kos elõ ze tes tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

IV.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett
el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa (adott eset ben): –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK

A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: X
vagy:
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat a kö vet ke zõ rész -

szem pon tok és súly szá mok alapján: –

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

V.1) AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE ÉS A SZER ZÕ DÉS ÉR -
TÉ KE

V.1.1) A nyer tes aján lat te võ ne ve és cí me: 

A szer zõ dés szá ma: 1. rész aján lat
Szer ve zet/Sze mély: Tóth Lász ló egyé ni vál lal ko zó
Cím zett: –
Cím: Ho mok völgy u. 8.
Pos tai irá nyí tó szám: 7630
Vá ros/Köz ség: Pécs
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: –
Te le fax: –
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nélkül) 

Az el len szol gál ta tás össze ge: 21 839 054
A leg ala cso nyabb: 21 839 054 /
a leg ma ga sabb: 21 956 588
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat. 
Pénz nem: HUF

V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás (adott 
eset ben)

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, il let ve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés teljesítéséhez?

NEM: X
IGEN: –
Ha igen, a szer zõ dés al vál lal ko zók, il let ve har ma dik sze mé -

lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek vagy ará nyá -
nak (ré szé nek) a meg je lö lé se

Ér ték (áfa nél kül): –
Pénz nem: –
Arány (rész): …%
Nem is mert: –

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me
(adott eset ben)
(eb bõl a sza kasz ból szük ség sze rint több pél dány hasz nál ha tó)

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

V.1) AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE ÉS A SZER ZÕ DÉS ÉR -
TÉ KE

V.1.1) A nyer tes aján lat te võ ne ve és cí me: 

A szer zõ dés szá ma: 2., 3., 4., 5., 6. rész aján lat
Szer ve zet/Sze mély: Tisz ta-Vi rá gos Pé csért II. Kon zor ci um
Cím zett: –
Cím: Edi son u. 30., 36.
Pos tai irá nyí tó szám: 7630
Vá ros/Köz ség: Pécs
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: –
Te le fax: –
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –
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V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nélkül) 

2. park fenn tar tá si, ké zi köz te rü let-ta ka rí tá si és hó- és sí kos -
ság men te sí té si mun kák a Budai városrészen

Az el len szol gál ta tás össze ge: 45 160 527
A leg ala cso nyabb: 45 160 527 /
a leg ma ga sabb: 55 877 493
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat. 
Pénz nem: HUF

3. park fenn tar tá si mun kák a Bel vá ros ban
Az el len szol gál ta tás össze ge: 25 769 001
vagy: a leg ala cso nyabb: 25 769 001 /
a leg ma ga sabb: 31 179 495
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat. 
Pénz nem: HUF

4. park fenn tar tá si, ké zi köz te rü let-ta ka rí tá si és hó- és sí kos -
ság men te sí té si mun kák az Uránvárosban

Az el len szol gál ta tás össze ge: 47 298 385
A leg ala cso nyabb: 47 298 385 /
a leg ma ga sabb: 67 331 566
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat. 
Pénz nem: HUF

5. park fenn tar tá si, ké zi köz te rü let-ta ka rí tá si és hó- és sí kos -
ság men te sí té si mun kák a Kert vá ros keleti részén

Az el len szol gál ta tás össze ge: 41 198 482
A leg ala cso nyabb: 41 198 482 /
a leg ma ga sabb: 64 720 368
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat. 
Pénz nem: HUF
6. park fenn tar tá si, ké zi köz te rü let ta ka rí tá si és hó- és sí kos ság 

men te sí té si mun kák a Kert vá ros nyugati részén
Az el len szol gál ta tás össze ge: 31 040 688
A leg ala cso nyabb: 31 040 688 /
a leg ma ga sabb: 45 272 471
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat. 
Pénz nem: HUF

V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás (adott 
eset ben)

V.1.4) Szol gál ta tá si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás
(adott eset ben)

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, il let ve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés teljesítéséhez?

NEM: –
IGEN: X
Ha igen, a szer zõ dés al vál lal ko zók, il let ve har ma dik sze mé -

lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek vagy ará nyá -
nak (ré szé nek) a meg je lö lé se

Ér ték (áfa nél kül): –
Pénz nem: –
Arány (rész): …%
Nem is mert: X

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me
(adott eset ben): –

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X
IGEN: –

VI.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL AZ AK TÁ HOZ REN -
DELT HI VAT KO ZÁ SI SZÁM: –

VI.3) AZ ERED MÉNY HIR DE TÉS DÁ TU MA (adott eset -
ben)
2006/03/21 (év/hó/nap)

VI.4) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 5 db
(14 rész aján lat)

VI.5) A SZER ZÕ DÉST MEG HIR DET TÉK-E AZ EU RÓ -
PAI UNIÓ HI VA TA LOS LAP JÁ BAN?
NEM: –
IGEN: X
Ha igen, ad ja meg a hir det mény re vo nat ko zó hi vat ko zást
A hir det mény szá ma a Hi va ta los Lap tar ta lom jegy zé ké ben:
2006/S 7-007822 (év/hó/nap:) 2006/01/12

VI.6) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: X
IGEN: –
Ha igen, kér jük fel tün tet ni a pro jekt/prog ram ne vét és bár -

mely egyéb hasz nál ha tó hi vat ko zá si ada tot

VI.7) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK 

1) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja (adott eset ben):
2006. már ci us 29., 10.00 óra

2) Ha az el já rás ered mény te len, il let ve szer zõ dés kö tés re nem 
ke rül sor, en nek indoka: –

3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény
96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti minõsítése: 

1. Tóth Lász ló: mik ro vál lal ko zás
2. Tisz ta-Vi rá gos Pé csért II. Kon zor ci um: nem tar to zik a

tör vény ha tá lya alá
4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot te võ ne -

ve, cí me és az el len szol gál ta tás össze ge (adott eset ben): –
5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján lat té tel

le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján lat száma: 
1. Tóth Lász ló 7630 Pécs, Ho mok völgy u. 8. (Ma gyar or -

szág): 1 rész aján lat
2. Ka pos vá ri Vá ros gaz dál ko dá si Rt. 7400 Ka pos vár, Cse ri

út 16. (Ma gyar or szág), 1 részajánlat
3. Tisz ta-Vi rá gos Pé csért II. Kon zor ci um 7630 Pécs, Edi -

son u. 30., 36. (Ma gyar or szág), 5 rész aján lat
4. Gar den Ker té sze ti és Er dé sze ti Kft., és Fõ kert Park fenn -

tar tó Kft. kon zor ci u ma 1214 Bu da pest, II. Rá kó czi F. u. 324.,
1149 Bu da pest, Li ma no va tér 25. (Ma gyar or szág) 5 részajánlat

5. Pla ti na Bau Rt. 7621 Pécs, Disch ka Gy. u. 2. (Ma gyar or -
szág) 2 rész aján lat

6) Az egy sze rû sí tett el já rást meg in dí tó hir det mény köz zé té -
te lé nek nap ja és hi vat ko zás a hir det mény re (adott eset ben): –

7) Az aján lat ké rõ tár gya lás nél kü li vagy tár gya lá sos egy sze -
rû sí tett el já rást al kal ma zott? (adott eset ben): –

8) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett el já -
rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá sá nak
napja: –

VI.8) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA 
2006/03/28 (év/hó/nap)
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Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
tájékoztatója az eljárás eredményérõl

(8372/2006)

Épí té si be ru há zás: –
Épí té si kon cesszió: –
Áru be szer zés: X
Szol gál ta tás: –

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍME

Szer ve zet: Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház
Cím zett: dr. Var ga Gá bor fõ igaz ga tó fõ or vos
Cím: Vas vá ri Pál u. 2.
Pos tai irá nyí tó szám: 9024
Vá ros/Köz ség: Gyõr
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 96/507-950
Te le fax: 96/412-545
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) A SZER ZÕ DÉS TÍ PU SA

Épí té si be ru há zás: –
Áru be szer zés: X
Szol gál ta tás: –
Épí té si kon cesszió: –
Szol gál ta tá si ka te gó ria: –

II.2) EZ EGY KE RET MEG ÁL LA PO DÁS?
NEM: X
IGEN: –

II.3) NÓ MENK LA TÚ RA

II.3.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV) 
Fõ szó jegy zék 
Fõ tárgy: 
33.11.17.10-1
To váb bi tár gyak: 
33.11.17.20-4
33.11.17.30-7
33.11.17.40-0
33.14.12.00-2
33.14.12.10-5
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.4) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL A SZER ZÕ DÉS HEZ
REN DELT EL NE VE ZÉS

42-35/2005 Ra di o ló gi ai an gi og rá fi ás anyagok.

II.5) MEG HA TÁ RO ZÁS (TÁRGY ÉS MENNYI SÉG) 
A do ku men tá ci ó ban rész le te zett 43 cso port ban össze sen

5327 db ±20% ra di o ló gi ai an gi og rá fi ás anya gok be szer zé se,
108 tételben.

II.6) TEL JES BE CSÜLT ÉR TÉK (áfa nél kül)
30 000 000 Ft

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA 

IV.1.1) A köz be szer zé si tör vény IV. fe je ze te sze rin ti el já rás
esetén

Nyílt: X
Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –

IV.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett
el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa (adott eset ben)

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat a kö vet ke zõ rész -

szem pon tok és súly szá mok alapján: X
részszem pon tok súly számok
1. Aján la ti ár 20
2. Fi ze té si ha tár idõ 2
3. Az al kal ma zá si te rü le ten a ter mék szak mai,

gya kor la ti fel hasz nál ha tó sá gá nak va ló meg -
fe le lé se 10

Al szem pon tok
1–7-es cso port

– tef lon vagy hyd rop hyl be vo nat tar tós sá ga 4
– is mé telt hasz nál ha tó ság egy be avat ko zás

során 2
– drót ru gal mas sá gá nak mér té ke 4

8–11-es cso port
– ka té ter sta bi li tá sá nak mér té ke 2
– tork vá ci ós kont roll mér té ke 3
– meg tö re tés el le ni vé de lem 3
– vég zõ dés su gár fo gó ké pes sé gé nek mér -

téke 2
12–15-ös cso port

– sze lep zá ró ké pes sé gé nek mér té ke 4
– meg tö re tés sel szem be ni el len ál ló ság mér -

té ke 4
– at ra u ma ti cus vég ki kép zés 3

16-os cso port
– ter mék haj lé kony sá ga 4
– fal vas tag ság és nyo más tû rõ ké pes ség ará -

nya 6
17–18-as cso port

– nyo más tû ré sé nek mér té ke 5
– könnyû ke zel he tõ ség 5

19–25-ös cso port
– inf lá ci ós-def lá ci ós idõ mér té ke 4
– nyo más tû rés mér té ke 3
– fle xi bi li tá sá nak mér té ke 3

26–28-as cso port
– nyo más tû rés mér té ke 5
– lég te le ní tés mér té ke 5

29–32-es cso port
– at ra u ma ti cus hasz nál ha tó ság mértéke 10

33-as cso port
– vi ze let gyûj tõ höz, ill. dra i na ge ka té ter hez

va ló il lesz ke dés mértéke 10
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34-es cso port
– at ra u ma ti cus hasz nál ha tó ság mértéke 5
– UH-val lát ha tó ság mér té ke 5

35-ös cso port
– meg tö re tés sel szem be ni el len ál ló ság

 mér té ke 5
– at ra u ma ti cus vég ki kép zés 5

36-os cso port
– at ra u ma ti cus vég ki kép zés 4
– kor ró zi ó val szem be ni el len ál lás mértéke 6

37–38-as cso port
– leg hosszabb ide ig le nes imp lan ta tio idõ -

tar ta ma 6
– fel ve ze tõ rend szer egy sze rû sé gé nek

 mér té ke 4
39–40-es cso port

– ér zá rá si ké pes ség mér té ke 4
– ka té ter ben va ló tol ha tó ság mér té ke 3
– for ma vá lasz ték nagy sá ga 3

41-es cso port
– an ti agg re ga ti os ké pes ség 10

42-es cso port
– zár ha tó nyí lá sok mé ret vá lasz té ka 4
– érin tett ér új ra szúr ha tó sá gi ideje 6

43-as cso port
– felvi võ és el tá vo lí tó rend szer egyszerû -

sége 6
– szû rõ rend szer ha té kony sá ga 4

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

V.1)  AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE ÉS A SZER ZÕ DÉS ÉR -
TÉ KE

V.1.1) A nyer tes aján lat te võ ne ve és cí me: 

A szer zõ dés szá ma: 1
Szer ve zet/Sze mély: Bos ton Sci en ti fic Kft.
Cím zett: dr. Man csicz ky La jos ügy ve ze tõ igaz ga tó
Cím: Köny ves K. krt. 5.
Pos tai irá nyí tó szám: 1098
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 456-3040
Te le fax: 456-3041
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nélkül) 

Az el len szol gál ta tás össze ge: 7 881 980 Ft
a leg ala cso nyabb: 7 350 000 Ft /
a leg ma ga sabb: 9 592 380 Ft
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat. 
Pénz nem: HUF

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, il let ve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés teljesítéséhez?

NEM: X
IGEN: –

A szer zõ dés szá ma: 2
Szer ve zet/Sze mély: Cal+Med Kft.
Cím zett: Kál mán né Ré dei Ka ta lin ügy ve ze tõ igaz ga tó
Cím: Tömb u. 20.
Pos tai irá nyí tó szám: 1182
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 291-5066
Te le fax: 291-0366
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nélkül) 

Az el len szol gál ta tás össze ge: 2 668 160 Ft
a leg ala cso nyabb: 2 668 160 Ft /
a leg ma ga sabb: 3 135 780 Ft
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat. 
Pénz nem: HUF

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, il let ve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés teljesítéséhez?

NEM: X
IGEN: –

A szer zõ dés szá ma: 3
Szer ve zet/Sze mély: John son & John son Kft.  
Cím zett: dr. Szo ko di Csa ba ügy ve ze tõ igaz ga tó
Cím: Tó park
Pos tai irá nyí tó szám: 2045
Vá ros/Köz ség: Tö rök bál int
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 23/513-848
Te le fax: 23/510-958
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nélkül) 

Az el len szol gál ta tás össze ge: 13 961 080 Ft
a leg ala cso nyabb: 13 813 280 Ft /
a leg ma ga sabb: 18 731 872 Ft
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat. 
Pénz nem: HUF

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, il let ve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés teljesítéséhez?

NEM: X
IGEN: –

A szer zõ dés szá ma: 4
Szer ve zet/Sze mély: Med li neS Kft.
Cím zett: Izsák Bar na bás ügy ve ze tõ igaz ga tó
Cím: Óvo da u. 7–9.
Pos tai irá nyí tó szám: 2314
Vá ros/Köz ség: Ha lász te lek
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 24/474-402
Te le fax: 24/474-416
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

62. szám Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2006. V. 31.) 24503



V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül) 

Az el len szol gál ta tás össze ge: 3 287 000 Ft
a leg ala cso nyabb: 3 287 000 Ft /
a leg ma ga sabb: 3 915 000 Ft
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat. 
Pénz nem: HUF

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, il let ve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés teljesítéséhez?

NEM: X
IGEN: –

A szer zõ dés szá ma: 5
Szer ve zet/Sze mély: No vo med Kft.
Cím zett: dr. Szûcs Ró bert, Var jas Sa rol ta
Cím: Frak nó u. 4.
Pos tai irá nyí tó szám: 1115
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 203-6905
Te le fax: 203-6906
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nélkül) 

Az el len szol gál ta tás össze ge: 770 000 Ft
a leg ala cso nyabb: 767 000 Ft /
a leg ma ga sabb: 850 600 Ft
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat. 
Pénz nem: HUF

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, il let ve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés teljesítéséhez?

NEM: X
IGEN: –

A szer zõ dés szá ma: 6
Szer ve zet/Sze mély: Pro me dix Kft.
Cím zett: Sán dor né dr. Hor váth Eri ka ügy ve ze tõ igaz ga tó
Cím: Õz gi da u. 23.
Pos tai irá nyí tó szám: 1025
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 325-6109
Te le fax: 325-6109
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nélkül) 

Az el len szol gál ta tás össze ge: 1 506 650 Ft
a leg ala cso nyabb: 1 506 650 Ft /
a leg ma ga sabb: 1 506 650 Ft
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat. 
Pénz nem: HUF

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, il let ve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés tel je sí té sé hez?

NEM: X
IGEN: –

A szer zõ dés szá ma: 7
Szer ve zet/Sze mély: Va ri o me dic Kft.
Cím zett: Kemenes Ti bor né
 dr. Szav csur né Ke me nes Krisz ti na
Cím: Har cos u. 4.
Pos tai irá nyí tó szám: 1113
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 209-6272
Te le fax: 365-1417
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nélkül) 

Az el len szol gál ta tás össze ge: 1 365 660 Ft
a leg ala cso nyabb: 1 365 660 Ft /
a leg ma ga sabb: 1 492 000 Ft
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat. 
Pénz nem: HUF

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, il let ve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés teljesítéséhez?

NEM: X
IGEN: –

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X
IGEN: –

VI.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL AZ AK TÁ HOZ REN -
DELT HI VAT KO ZÁ SI SZÁM: 42-35/2005

VI.3) AZ ERED MÉNY HIR DE TÉS DÁ TU MA (adott eset -
ben)
2006/03/29 (év/hó/nap)

VI.4) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 10

VI.5) A SZER ZÕ DÉST MEG HIR DET TÉK-E AZ EU RÓ -
PAI UNIÓ HI VA TA LOS LAP JÁ BAN?
NEM: –
IGEN: X
Ha igen, ad ja meg a hir det mény re vo nat ko zó hi vat ko zást
A hir det mény szá ma a Hi va ta los Lap tar ta lom jegy zé ké ben:
2005/S 252-248995 (év/hó/nap:) 2005/12/31 

VI.6) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: X
IGEN: –

VI.7) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK 

1) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja: 2006. áp ri lis 14.
2) Ha az el já rás ered mény te len, il let ve szer zõ dés kö tés re nem 

ke rül sor, en nek indoka: –
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3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény
96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se: 

– Bos ton Sci en ti fic Kft., HU-1098 Bu da pest, Köny ves K.
krt. 5., kö zép vál lal ko zás

– Cal+Med Kft., HU-1182 Bu da pest, Tömb u. 20., kis vál -
lal ko zás

– John son & John son Kft., HU-2045 Tö rök bál int, Tó park:
nem tar to zik a köz be szer zé si tör vény alá

– Med li neS Kft., HU-2314 Ha lász te lek, Óvo da u. 7–9.,
mik ro vál lal ko zás

– No vo med Kft., HU-1115 Bu da pest, Frak nó u. 4., kö zép -
vál lal ko zás

– Pro me dix Kft., HU-1025 Bu da pest, Õz gi da u. 23., mik ro -
vál lal ko zás

– Va ri o me dic Kft., HU-1113 Bu da pest, Har cos u. 4., kis -
vál lal ko zás

4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot te võ ne -
ve, cí me és az el len szol gál ta tás össze ge (adott eset ben): –

5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján lat té tel
le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján lat száma: 

– Bos ton Sci en ti fic Kft., HU-1098 Bu da pest, Köny ves K.
krt. 5., (17 cso port)

– Cal+Med Kft., HU-1182 Bu da pest, Tömb u. 20. (27 cso -
port)

– John son & John son Kft., HU-2045 Tö rök bál int, Tó park
(19 cso port)

– Med li neS Kft., HU-2314 Ha lász te lek, Óvo da u. 7–9.
(15 cso port)

– No vo med Kft., HU-1115 Bu da pest, Frak nó u. 4. (11 cso port)
– Pro me dix Kft., HU-1025 Bu da pest, Õz gi da u. 23. (5 cso -

port)
– Va ri o me dic Kft., HU-1113 Bu da pest, Har cos u. 4.

(12 cso port)
– Med tech Kft., HU-1121 Bu da pest, Zug li ge ti út 60.

(12 cso port)
– Elek to-Oxi gén Kft., HU-1116 Bu da pest, Te mes vár u. 20.

(8 cso port)
– B.Bra un Me di cal Kft., HU-1037 Bu da pest, Mon te vi deo

u. 2/C (5 cso port)
6) Az egy sze rû sí tett el já rást meg in dí tó hir det mény köz zé té -

te lé nek nap ja és hi vat ko zás a hir det mény re: –
7) Az aján lat ké rõ tár gya lás nél kü li vagy tár gya lá sos egy sze -

rû sí tett el já rást al kal ma zott? –
8) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett el já -

rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá sá nak
nap ja: –

VI.8) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA 
2006/04/03 (év/hó/nap)

Sajószentpéter Város Önkormányzata
tájékoztatója az eljárás eredményérõl

(8033/2006)

Szol gál ta tás: X

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ
I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍME
Szer ve zet: Sa jó szent pé ter Vá ros Ön kor mány zata

Cím zett: Sa mu Ist ván pol gár mes ter
Cím: Kál vin tér 4.
Pos tai irá nyí tó szám: 3770
Vá ros/Köz ség: Sa jó szent pé ter
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 48/521-037
Te le fax: 48/521-137

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) A SZER ZÕ DÉS TÍ PU SA
Szol gál ta tás: X

II.2) EZ EGY KE RET MEG ÁL LA PO DÁS?
NEM: X
IGEN: –

II.3) NÓ MENK LA TÚ RA

II.1.3) Szol gál ta tás meg ren de lés re irá nyu ló szer zõ dés tí pu sa
(szol gál ta tás meg ren de lés ese tén): X

Szol gál ta tá si ka te gó ria: 6 

II.4) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL A SZER ZÕ DÉS HEZ
REN DELT EL NE VE ZÉS
Ban ki hi tel-szer zõ dés

II.5) MEG HA TÁ RO ZÁS (TÁRGY ÉS MENNYI SÉG)
Meg ha tá ro zás: ban ki hi tel szer zõ dés
Tár gya: hosszú le já ra tú ban ki hi tel ke ret biz to sí tá sa Pol gár -

mes te ri Hi va tal ki ala kí tá sá ra új épü let ben, az MFB ál tal re fi -
nan szí ro zott Ön kor mány za ti Inf ra struk tu rá lis Fej lesz té si Hitel -
program keretében belül.

II.6) TEL JES BE CSÜLT ÉR TÉK
21 000 000 Ft

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) EL JÁ RÁS

IV.1.1) A köz be szer zé si tör vény VI. fe je ze te sze rin ti el já rás
esetén

Nyílt: X
Meg hí vá sos: –
Tár gya lá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –

IV.1.2) A köz be szer zé si tör vény V. fe je ze te sze rin ti el já rás
esetén:

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Tár gya lá sos: –
A hir det mény faj tá ja:
Aján la ti fel hí vás: –
Idõ sza kos elõ ze tes tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí tõ hir det mény: –

IV.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett
el já rás al kal ma zá sá nak in dok lá sa (adott eset ben): –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
(A) A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: –
vagy
(B) Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat: X
B1) A kö vet ke zõ rész szem pon tok és súly szá mok alap ján: X
rész szem pon tok súly szá mok
–  az el len szol gál ta tás mér té ke 75

– ka mat fel ár % 50

62. szám Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2006. V. 31.) 24505



– egyéb összes költ ség HUF 12
– ren del ke zés re tar tás HUF 13

–  biz to sí té kok mér té ke 25
– csak a do ku men tá ci ó ban meg je lölt in gat -

la nok
Csök ke nõ fon tos sá gi sor rend:
Nem: –
Igen: X

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

V.1) AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE ÉS A SZER ZÕ DÉS ÉR -
TÉ KE

V.1.1) A nyer tes aján lat te võ ne ve és cí me: –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nélkül) 

Az el len szol gál ta tás össze ge: 36 546 523
Pénz nem: HUF

V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás (adott 
eset ben): –

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, il let ve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés teljesítéséhez?

NEM: X
IGEN: –

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók neve és címe: –

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X
IGEN: –

VI.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL AZ AK TÁ HOZ REN -
DELT HI VAT KO ZÁ SI SZÁM: –

VI.3) A SZER ZÕ DÉS KÖ TÉS  DÁ TU MA (adott eset ben): –

VI.4) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 1

VI.5) A SZER ZÕ DÉST MEG HIR DET TÉK-E AZ EU RÓ -
PAI UNIÓ HI VA TA LOS LAP JÁ BAN?
NEM: X
IGEN: –

VI.6) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: X
IGEN: –

VI.7) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK 
1) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja: –
2) Ha az el já rás ered mény te len, il let ve szer zõ dés kö tés re

nem ke rül sor, en nek in do ka: Kbt. 92. § c)
3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény

96. §-ának (2) be kez dés sze rin ti mi nõ sí té se: –
4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot te võ

ne ve, cí me és az el len szol gál ta tás össze ge (adott eset ben): –
5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján lat té tel

le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján lat száma: –
6) Az egy sze rû sí tett el já rást meg in dí tó hir det mény köz zé té -

te lé nek nap ja és hi vat ko zás a hir det mény re (adott eset ben): –
7) Az aján lat ké rõ tár gya lás nél kü li vagy tár gya lá sos egy sze -

rû sí tett el já rást al kal ma zott? (adott eset ben): tár gya lás nélküli

8) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett el já -
rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá sá nak
napja: – 

VI.8) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA 
2006/03/27 (év/hó/nap)

Svábhegyi Állami Gyermekgyógyintézet
tájékoztatója az eljárás eredményérõl

(8190/2006)

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PONT(OK)
Hi va ta los név: Sváb he gyi Ál la mi Gyer mek gyógy in té zet
Pos tai cím: Már ton he gyi u. 6.
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1121
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: Szop kó Ist ván
Te le fon: 395-4922
Fax: 395-8363
E-ma il: svab hegy@svab hegy.hu
In ter net cím(ek) (adott eset ben)
Az aján lat ké rõ ál ta lá nos cí me (URL): www.svab hegy.hu
A fel hasz ná lói ol dal cí me (URL):

I.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ TÍ PU SA
Re gi o ná lis/he lyi szin tû: X

I.3) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ MÁS AJÁN LAT KÉ RÕK NE -
VÉ BEN FOLY TAT JA-E LE A KÖZ BE SZER ZÉ SI EL JÁ -
RÁST?
Nem: X

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS

II.1.1) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés
Sváb he gyi Ál la mi Gyer mek gyógy in té zet or vo si gép-mû szer

lízing.

II.1.2) A szer zõ dés tí pu sa, va la mint a tel je sí tés helye
b) Áru be szer zés: X
Lí zing: X
A tel je sí tés he lye: Sváb he gyi Ál la mi Gyer mek gyógy in té zet,

1121 Bu da pest, Már ton he gyi u. 6.
NUTS-kód: HU

II.1.4) A szer zõ dés vagy a köz be szer zés(ek) tár gya, mennyi -
sé ge

Sváb he gyi Ál la mi Gyer mek gyógy in té zet ré szé re gép-mû -
szer szál lí tá sa, sze re lé se, üzem be he lye zé se, ke ze lõ sze mély zet
be ta ní tá sa lízingszerzõdés keretében.

II.1.5) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy:
33.10.00.00-1

II.2) A SZER ZÕ DÉS(EK) ÉR TÉ KE

II.2.1) A szer zõ dés(ek) ér té ke: –
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IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA

IV.1.1) Az el já rás faj tá ja

IV.1.1.1) A köz be szer zé si tör vény VI. fe je ze te sze rin ti el já -
rás esetén:

IV.1.1.4) A hir det mény faj tá ja
Aján la ti fel hí vás: X

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK

IV.2.1) Bí rá la ti szem pon tok (csak a meg fe le lõt je löl je meg)
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat: X
a kö vet ke zõ rész szem pon tok alap ján
rész szem pon tok súly szá mok
1. aján la ti ár (brut tó fo rint) 5
2. a kép ki ol va só kép pro cesszá ló ál lo más gyer -

mekradiológiai szoft ver al kal ma zást tar talmaz 1
3. 1–1 db 18 × 24 cm és 24 × 30 cm, min.

20 pi xel/mm kép fel bon tá sú vég tag fel vé tel -
re al kal mas fosz for le me zes ka zet ta szál lí tá -
sa alapajánlati árban 1

4. jót ál lá si idõ (12–36 hó nap kö zött) 2
5. hi ba el há rí tás (8–48 óra kö zött) 1

IV.2.2) Sor ke rült-e elekt ro ni kus ár lej tés re?
Nem: X

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.2) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó an ko ráb ban sor ke -
rült-e köz zé té tel re?

Nem: X

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

A szer zõ dés szá ma: –
Meg ne ve zé se: –

V.1) A SZER ZÕ DÉS KÖ TÉS DÁ TU MA: –

V.2) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 2

V.3) A NYER TES AJÁN LAT TE VÕ NE VE ÉS CÍ ME: –

V.4) A SZER ZÕ DÉS ÉR TÉ KÉ RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CIÓ: –

V.5) VA LÓ SZÍ NÛ SÍT HE TÕ-E AL VÁL LAL KO ZÓK, IL -
LET VE HAR MA DIK SZE MÉ LYEK IGÉNY BE VÉ TE LE
A SZER ZÕ DÉS TELJESÍTÉSÉHEZ?
Nem: X

V.6) A SZER ZÕ DÉST OLYAN AJÁN LAT TE VÕ VEL KÖ -
TÖT TÉK-E MEG, AKI TÖBB VÁL TO ZA TÚ AJÁN LA -
TOT TETT?
Nem: X

V.7) VOLT-E ÉR VÉNY TE LEN AJÁN LAT AZON AZ
ALA PON, HOGY AZ EL LEN SZOL GÁL TA TÁS KI RÍ VÓ -
AN ALA CSONY VOLT?
Nem: X

VI. SZA KASZ: KI EGÉ SZÍ TÕ IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL ÉS/VAGY PROG RAM MAL KAP -
CSO LA TOS-E?
Nem: X

VI.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK
VI.2.1) Az ered mény hir de tés idõ pont ja (adott eset ben):

2006. már ci us 13.

VI.2.2) Ha az el já rás ered mény te len, il let ve szer zõ dés kö tés -
re nem ke rül sor, en nek in do ka: a Kbt. 99. § (3) be kez dé se alap -
ján az ered mény hir de tést kö ve tõ en – ál ta la elõ re nem lát ha tó és
el há rít ha tat lan ok kö vet kez té ben – be ál lott lé nye ges kö rül mény 
mi att az aján lat te võ a szer zõ dés megkötésére vagy teljesítésére
nem képes.

VI.2.5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján -
lat té tel le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján la tok száma: 

– AG FA Hun gá ria Kft., 1012 Bu da pest, Pá lya u. 4–6. (Ma -
gyar or szág) és Ré gió Sol vent Zrt. 3300 Eger (Ma gyar or -
szág), Al ma gyar ut ca 5. kö zös ajánlattevõ

– Fu ji film Ma gyar or szág Kft. 1134 Bu da pest (Ma gyar or -
szág), Vá ci út 19. CIB Cre dit Zrt., 1138 Bu da pest (Ma -
gyar or szág), Vá ci út 140. kö zös ajánlattevõ

VI.2.6) Az egy sze rû sí tett el já rást meg in dí tó hir det mény
köz zé té te lé nek nap ja és hi vat ko zás a hir det mény re: Köz be szer -
zé si Ér te sí tõ K. É. – 25677/2005, 2006/01/06, 3. szám

VI.3) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/03/29 (év/hó/nap)

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Önkormányzat Jósa András Kórháza
tájékoztatója az eljárás eredményérõl

(8182/2006)

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PONT(OK)
Hi va ta los név: Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei 
Ön kor mány zat Jó sa And rás Kórháza
Pos tai cím: –
Vá ros/Köz ség: Nyír egy há za
Pos tai irá nyí tó szám: 4400
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: dr. Pin tér né dr. Gön czi Ág nes
Te le fon: 42/465-666
Fax: 42/465-641
E-ma il: koz be szer zes@jo sa.hu
In ter net cím(ek) (adott eset ben)
Az aján lat ké rõ ál ta lá nos cí me (URL): –
A fel hasz ná lói ol dal cí me (URL): –

I.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ TÍ PU SA
Köz pon ti szin tû: –
Köz jo gi szer ve zet: –
Re gi o ná lis/he lyi szin tû: X
Egyéb: –

I.3) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ MÁS AJÁN LAT KÉ RÕK NE -
VÉ BEN FOLY TAT JA-E LE A KÖZ BE SZER ZÉ SI EL JÁ -
RÁST?
Nem: X

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS
II.1.1) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés
Ügy vé di Meg bí zá si Szer zõ dés
HE FOP-4.3.2/05/1.-2005-06-0002/4.0
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II.1.2) A szer zõ dés tí pu sa, va la mint a tel je sí tés he lye
[Csak azt a ka te gó ri át vá lassza – épí té si be ru há zás, áru be -

szer zés vagy szol gál ta tás –, ame lyik a leg in kább meg fe lel a
szer zõ dés vagy köz be szer zés(ek) tárgyának]

a) Épí té si be ru há zás: –
Ki vi te le zés: –
Ter ve zés és ki vi te le zés: –
Ki vi te le zés bár mi lyen esz köz zel, mó don, az aján lat ké rõ ál tal 

meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek megfelelõen: –
Épí té si kon cesszió: –
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –
b) Áru be szer zés: –
Adás vé tel: –
Lí zing: –
Bér let: –
Rész let vé tel: –
Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: –
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –
c) Szol gál ta tás: X
Szol gál ta tá si ka te gó ria szá ma: 21
(Az 1–27. szol gál ta tá si ka te gó ri á kat lásd a Kbt. 3. és 4. mel -

lék le té ben)
Szol gál ta tá si kon cesszió: –
A tel je sí tés he lye: 4400 Nyír egy há za, Szent Ist ván u. 68.
NUTS-kód: HU323

II.1.3) A hir det mény a kö vet ke zõk va la me lyi ké vel kap cso -
la tos (adott eset ben)

Ke ret meg ál la po dás meg kö té se: –
Ke ret meg ál la po dá son ala pu ló szer zõ dés meg kö té se: –
Di na mi kus be szer zé si rend sze ren (DBR) ala pu ló szer zõ dé -

sek: –

II.1.5) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy:
74.11.00.00-3
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.2) A SZER ZÕ DÉS(EK) ÉR TÉ KE

II.2.1) A szer zõ dés(ek) ér té ke
(Csak a vég le ges össz ér té ket kér jük meg ad ni, az összes szer -

zõ dést, részt és op ci ót be le ért ve; az egyes szer zõ dé sek re vo nat -
ko zó in for má ci ók kal kap cso lat ban az V. Az el já rás ered mé nye
meg ne ve zé sû sza kaszt kér jük ki töl te ni)

Ér ték: 8 500 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: –
Áfá val: X
Áfa (%): 20%

III.2.2) Épí té si kon cesszió ese tén az el len szol gál ta tás le írá sa

III.2.3) Szol gál ta tá si kon cesszió ese tén az el len szol gál ta tás
leírása

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA
IV.1.1) Az el já rás faj tá ja
IV.1.1.1) A köz be szer zé si tör vény VI. fe je ze te sze rin ti el já -

rás ese tén:
Nyílt: –
Meg hí vá sos: –

Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Ver seny pár be széd: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –

IV.1.1.2) A köz be szer zé si tör vény VII. fe je ze te sze rin ti el já -
rás esetén

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló/hir det ménnyel meg hir de -

tett tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –

IV.1.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos el já rás, a hir det -
mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos, a hir det mény nél kü li
egy sze rû sí tett el já rás, il let ve a gyor sí tott el já rás al kal ma zá sá -
nak in dok lá sa (adott eset ben): –

IV.1.1.4) A hir det mény faj tá ja
Aján la ti/rész vé te li fel hí vás: –
Idõ sza kos elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK

IV.2.1) Bí rá la ti szem pon tok (csak a meg fe le lõt je löl je meg)
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: –
vagy
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat: –
a kö vet ke zõ rés zszem pon tok alap ján: –

IV.2.2) Sor ke rült-e elekt ro ni kus ár lej tés re?
Nem: X

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK
IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si

szám (adott eset ben): 6/2006/M

IV.3.2) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó an ko ráb ban sor ke -
rült-e köz zé té tel re?

Nem: X

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

A szer zõ dés szá ma: 001
Meg ne ve zé se: ügy vé di meg bí zá si szer zõ dés 
HE FOP-4.3.2/05/1-2005-06-0002/4.0

V.1) A SZER ZÕ DÉS KÖ TÉS DÁ TU MA:
2006/03/13 (év/hó/nap)

V.2) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 1
V.3) A NYER TES AJÁN LAT TE VÕ NE VE ÉS CÍ ME
Hi va ta los név: Dr. Már ton Ügy vé di Iro da
Pos tai cím: –
Vá ros/Köz ség: Nyír egy há za
Pos tai irá nyí tó szám: 4400
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 42/504-106
Fax: 45/504-107
E-ma il: mar to ni ro da@axe le ro.hu
In ter net cím (URL): –
V.4) A SZER ZÕ DÉS ÉR TÉ KÉ RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CIÓ (csak szá mok kal)
Az el len szol gál ta tás ere de ti leg be csült ér té ke (adott eset ben)
Ér ték: 8 500 000
Pénz nem: HUF
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Áfa nél kül: –
Áfá val: X
Áfa (%): 20%
Az el len szol gál ta tás szer zõ dés be li összege
Ér ték: 8 500 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: –
Áfá val: X
Áfa (%): 20%
A leg ala cso nyabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: – /
a leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: –
Pénz nem:
Áfa nél kül: –
Áfá val: –
Áfa (%): –
Éves vagy ha vi ér ték ese tén kér jük meg ad ni:
az évek szá mát:  vagy a hó na pok szá mát: 

V.5) VA LÓ SZÍ NÛ SÍT HE TÕ-E AL VÁL LAL KO ZÓK, IL -
LET VE HAR MA DIK SZE MÉ LYEK IGÉNY BE VÉ TE LE
A SZER ZÕ DÉS TELJESÍTÉSÉHEZ?
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén je löl je meg a szer zõ dés al vál lal ko zók, il -

let ve har ma dik sze mé lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se
ér té két vagy ará nyát (ré szét) (csak számokkal): 

Ér ték áfa nél kül: –
Pénz nem: –
Arány (rész): …(%)
Nem is mert: –
A szer zõ dés al vál lal ko zók, il let ve har ma dik sze mé lyek

igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek/ará nyá nak meg -
je lö lé se (ha is mert)

V.6) A SZER ZÕ DÉST OLYAN AJÁN LAT TE VÕ VEL KÖ -
TÖT TÉK-E MEG, AKI TÖBB VÁL TO ZA TÚ AJÁN LA -
TOT TETT?
Igen: –
Nem: X

V.7) VOLT-E ÉR VÉNY TE LEN AJÁN LAT AZON AZ
ALA PON, HOGY AZ EL LEN SZOL GÁL TA TÁS KIRÍ -
VÓAN ALA CSONY VOLT?
Igen: –
Nem: X

VI. SZA KASZ: KI EGÉ SZÍ TÕ IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL ÉS/VAGY PROG RAM MAL KAP -
CSO LA TOS-E?
Igen: X
Nem: –
Igen vá lasz ese tén kér jük fel tün tet ni a pro jekt(ek) és/vagy

prog ram(ok) ne vét és bár mely egyéb hi vat ko zá si ada tot: 
HE FOP-4.3.2/05/01.-2005-06-0002/4.0

VI.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK (adott eset ben)
VI.2.1) Az ered mény hir de tés idõ pont ja (adott eset ben): –
VI.2.2) Ha az el já rás ered mény te len, il let ve szer zõ dés kö tés -

re nem ke rül sor, en nek indoka: –
VI.2.3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény

96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti minõsítése: –

VI.2.4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot
te võ ne ve és cí me, va la mint az el len szol gál ta tás össze ge (adott
eset ben): –

VI.2.5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján -
lat té tel le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján la tok száma: –

VI.2.6) Az egy sze rû sí tett el já rást meg in dí tó hir det mény
köz zé té te lé nek nap ja és hi vat ko zás a hir det mény re (adott eset -
ben): –

VI.2.7) Az aján lat ké rõ tár gya lás nél kü li vagy tár gya lá sos
egy sze rû sí tett el já rást al kal ma zott? (adott eset ben): –

VI.2.8) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí -
tett el já rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá -
sá nak napja: –

VI.3) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA

2006/03/29 (év/hó/nap)

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Egyesített Szociális Intézmény

tájékoztatója az eljárás eredményérõl
(11452/2006)

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PONT(OK)

Hi va ta los név: Sze ged Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta
Egye sí tett Szo ci á lis Intézmény
Pos tai cím: Kál vá ria sgt. 45.
Vá ros/Köz ség: Sze ged
Pos tai irá nyí tó szám: 6724 
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: Zsó tér An tal
Te le fon: 62/425-177
Fax: 62/321-700
E-ma il: egy szo cint@int.ri tek.hu
In ter net cím(ek) (adott eset ben)
Az aján lat ké rõ ál ta lá nos cí me (URL): –
A fel hasz ná lói ol dal cí me (URL): –

I.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ TÍ PU SA

Köz pon ti szin tû: –
Köz jo gi szer ve zet: –
Re gi o ná lis/he lyi szin tû: –
Egyéb: X

I.3) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ MÁS AJÁN LAT KÉ RÕK NE -
VÉ BEN FOLY TAT JA-E LE A KÖZ BE SZER ZÉ SI EL JÁ -
RÁST?
Igen: –
Nem: X

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS

II.1.1) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés
Szál lí tá si szer zõ dés élel me zé si alap anya gok be szer zé sé re.
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II.1.2) A szer zõ dés tí pu sa, va la mint a tel je sí tés he lye
[Csak azt a ka te gó ri át vá lassza – épí té si be ru há zás, áru be -

szer zés vagy szol gál ta tás –, ame lyik a leg in kább meg fe lel a
szer zõ dés vagy köz be szer zés(ek) tárgyának]

a) Épí té si be ru há zás: –
Ki vi te le zés: –
Ter ve zés és ki vi te le zés: –
Ki vi te le zés bár mi lyen esz köz zel, mó don, az aján lat ké rõ ál tal 

meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek megfelelõen: –
Épí té si kon cesszió: –
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –
b) Áru be szer zés: X
Adás vé tel: X
Lí zing: –
Bér let: –
Rész let vé tel: –
Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: –
A tel je sí tés he lye: 6724 Sze ged, Kál vá ria sgt. 45.
NUTS-kód: HU333
c) Szol gál ta tás: –
Szol gál ta tá si ka te gó ria szá ma: –
(Az 1–27. szol gál ta tá si ka te gó ri á kat lásd a Kbt. 3. és 4. mel -

lék le té ben)
Szol gál ta tá si kon cesszió: –
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –

II.1.3) A hir det mény a kö vet ke zõk va la me lyi ké vel kap cso -
la tos (adott eset ben)

Ke ret meg ál la po dás meg kö té se: –
Ke ret meg ál la po dá son ala pu ló szer zõ dés meg kö té se: –
Di na mi kus be szer zé si rend sze ren (DBR) ala pu ló szer zõ dé sek: –

II.1.4) A szer zõ dés vagy a köz be szer zés(ek) tár gya, mennyi sé ge
Élel me zé si alap anya gok be szer zé se 12 hó nap ra.

II.1.5) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szószedet
Fõ tárgy:
15.00.00.00-8
To váb bi tárgy(ak): –
Ki egé szí tõ szószedet (adott eset ben): –

II.2) A SZER ZÕ DÉS(EK) ÉR TÉ KE
II.2.1) A szer zõ dés(ek) ér té ke
(Csak a vég le ges össz ér té ket kér jük meg ad ni, az összes szer -

zõ dést, részt és op ci ót be le ért ve; az egyes szer zõ dé sek re vo nat -
ko zó in for má ci ók kal kap cso lat ban az V. Az el já rás ered mé nye
meg ne ve zé sû sza kaszt kér jük ki töl te ni)

Ér ték: 71 000 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –

III.2.2) Épí té si kon cesszió ese tén az el len szol gál ta tás leírása

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA
IV.1.1) Az el já rás faj tá ja
IV.1.1.1) A köz be szer zé si tör vény IV. fe je ze te sze rin ti el já -

rás ese tén:
Nyílt: X
Meg hí vá sos: –

Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Ver seny pár be széd: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –

IV.1.1.2) A köz be szer zé si tör vény V. fe je ze te sze rin ti el já rás 
esetén

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló/hir det ménnyel meg hir de -

tett tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –

IV.1.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos el já rás, a hir det -
mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos, a hir det mény nél kü li
egy sze rû sí tett el já rás, il let ve a gyor sí tott el já rás al kal ma zá sá -
nak in dok lá sa (adott eset ben): –

IV.1.1.4) A hir det mény faj tá ja
Aján la ti/rész vé te li fel hí vás: X
Idõ sza kos elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK

IV.2.1) Bí rá la ti szem pon tok (csak a meg fe le lõt je löl je meg)
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: X
vagy
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat: –
a kö vet ke zõ rész szem pon tok alap ján

IV.2.2) Sor ke rült-e elekt ro ni kus ár lej tés re?
Igen: –
Nem: –

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám (adott esetben)

IV.3.2) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó an ko ráb ban sor ke -
rült-e köz zé té tel re?

Igen: X
Nem: –
Igen vá lasz ese tén (vá lassza a meg fe le lõ ro va tot):
Elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
vagy
Fel hasz ná lói ol da lon köz zé tett hir det mény: –
A hir det mény szá ma a H. L.-ben: –
Aján la ti/rész vé te li fel hí vás: X
vagy
Egy sze rû sí tett aján la ti fel hí vás (DBR): –
A hir det mény szá ma a H. L.-ben: 2006-61374-HU
Egyéb ko ráb bi köz zé té tel: –
A hir det mény szá ma a H. L.-ben: –

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

A szer zõ dés szá ma: 1
Meg ne ve zé se: Tõ ke hús, hús áru

V.1) A SZER ZÕ DÉS KÖ TÉS TER VE ZETT IDÕ PONT JA:
2006/05/18 (év/hó/nap)

V.2) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 3

V.3) A NYER TES AJÁN LAT TE VÕ NE VE ÉS CÍ ME
Hi va ta los név: Ma us Kft.
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Pos tai cím: Kál vá ria sgt. 87.
Vá ros/Köz ség: Sze ged
Pos tai irá nyí tó szám: 6725 
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: –
Fax: 62/551-411
E-ma il: ma us@ma us.hu
In ter net cím (URL): –

V.4) A SZER ZÕ DÉS ÉR TÉ KÉ RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CIÓ (csak szá mok kal)
Az el len szol gál ta tás ere de ti leg be csült ér té ke (adott eset ben)
Ér ték: 8 500 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –
Az el len szol gál ta tás szer zõ dés be li összege
Ér ték: 7 890 970
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –
A leg ala cso nyabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: – /
a leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: –
Pénz nem:  –
Áfa nél kül: –
Áfá val: –
Áfa (%): –
Éves vagy ha vi ér ték ese tén kér jük meg ad ni:
az évek szá mát:  vagy a hó na pok szá mát: 12

V.5) VA LÓ SZÍ NÛ SÍT HE TÕ-E AL VÁL LAL KO ZÓK, IL -
LET VE HAR MA DIK SZE MÉ LYEK IGÉNY BE VÉ TE LE
A SZER ZÕ DÉS TELJESÍTÉSÉHEZ?
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén je löl je meg a szer zõ dés al vál lal ko zók, il -

let ve har ma dik sze mé lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se
ér té két vagy ará nyát (ré szét) (csak számokkal): 

Ér ték áfa nél kül: –
Pénz nem: –
Arány (rész): …(%)
Nem is mert: –
A szer zõ dés al vál lal ko zók, il let ve har ma dik sze mé lyek

igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek/ará nyá nak meg -
je lö lé se (ha is mert)

V.6) A SZER ZÕ DÉST OLYAN AJÁN LAT TE VÕ VEL KÖ -
TÖT TÉK-E MEG, AKI TÖBB VÁL TO ZA TÚ AJÁN LA -
TOT TETT?
Igen: –
Nem: X

V.7) VOLT-E ÉR VÉNY TE LEN AJÁN LAT AZON AZ
ALA PON, HOGY AZ EL LEN SZOL GÁL TA TÁS KIRÍ -
VÓAN ALA CSONY VOLT?
Igen: –
Nem: X

A szer zõ dés szá ma: 2
Meg ne ve zé se: Elõ hû tött ba rom fi

V.1) A SZER ZÕ DÉS KÖ TÉS TER VE ZETT IDÕ PONT JA:
2006/05/18 (év/hó/nap)

V.2) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 2

V.3) A NYER TES AJÁN LAT TE VÕ NE VE ÉS CÍ ME
Hi va ta los név: Ma us Kft.
Pos tai cím: Kál vá ria sgt. 87.
Vá ros/Köz ség: Sze ged
Pos tai irá nyí tó szám: 6725 
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: –
Fax: 62/551-411
E-ma il: ma us@ma us.hu
In ter net cím (URL): –

V.4) A SZER ZÕ DÉS ÉR TÉ KÉ RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CIÓ (csak szá mok kal)
Az el len szol gál ta tás ere de ti leg be csült ér té ke (adott eset ben)
Ér ték: 5 000 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –
Az el len szol gál ta tás szer zõ dés be li összege
Ér ték: 4 481 960
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –
A leg ala cso nyabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: – /
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: –
Pénz nem:  –
Áfa nél kül: –
Áfá val: –
Áfa (%): –
Éves vagy ha vi ér ték ese tén kér jük meg ad ni:
az évek szá mát:  vagy a hó na pok szá mát: 12

V.5) VA LÓ SZÍ NÛ SÍT HE TÕ-E AL VÁL LAL KO ZÓK, IL -
LET VE HAR MA DIK SZE MÉ LYEK IGÉNY BE VÉ TE LE
A SZER ZÕ DÉS TELJESÍTÉSÉHEZ?
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén je löl je meg a szer zõ dés al vál lal ko zók, il -

let ve har ma dik sze mé lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se
ér té két vagy ará nyát (ré szét) (csak számokkal): 

Ér ték áfa nél kül: –
Pénz nem: –
Arány (rész): …(%)
Nem is mert: –
A szer zõ dés al vál lal ko zók, il let ve har ma dik sze mé lyek

igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek/ará nyá nak meg -
je lö lé se (ha is mert)

V.6) A SZER ZÕ DÉST OLYAN AJÁN LAT TE VÕ VEL KÖ -
TÖT TÉK-E MEG, AKI TÖBB VÁL TO ZA TÚ AJÁN LA -
TOT TETT?
Igen: –
Nem: X

V.7) VOLT-E ÉR VÉNY TE LEN AJÁN LAT AZON AZ
ALA PON, HOGY AZ EL LEN SZOL GÁL TA TÁS KIRÍ -
VÓAN ALA CSONY VOLT?
Igen: –
Nem: X
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A szer zõ dés szá ma: 3

Meg ne ve zé se: Mi re lit zöld ség

V.1) A SZER ZÕ DÉS KÖ TÉS TER VE ZETT IDÕ PONT JA:
2006/05/18 (év/hó/nap)

V.2) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 5

V.3) A NYER TES AJÁN LAT TE VÕ NE VE ÉS CÍ ME
Hi va ta los név: Ma us Kft.
Pos tai cím: Kál vá ria sgt. 87.
Vá ros/Köz ség: Sze ged
Pos tai irá nyí tó szám: 6725 
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: –
Fax: 62/551-411
E-ma il: ma us@ma us.hu
In ter net cím (URL): –

V.4) A SZER ZÕ DÉS ÉR TÉ KÉ RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CIÓ (csak szá mok kal)
Az el len szol gál ta tás ere de ti leg be csült ér té ke (adott eset ben)
Ér ték: 3 000 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –
Az el len szol gál ta tás szer zõ dés be li összege
Ér ték: 2 809 389
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –
A leg ala cso nyabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: – /
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: –
Pénz nem:  –
Áfa nél kül: –
Áfá val: –
Áfa (%): –
Éves vagy ha vi ér ték ese tén kér jük meg ad ni:
az évek szá mát:  vagy a hó na pok szá mát: 12

V.5) VA LÓ SZÍ NÛ SÍT HE TÕ-E AL VÁL LAL KO ZÓK, IL -
LET VE HAR MA DIK SZE MÉ LYEK IGÉNY BE VÉ TE LE
A SZER ZÕ DÉS TELJESÍTÉSÉHEZ?
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén je löl je meg a szer zõ dés al vál lal ko zók, il -

let ve har ma dik sze mé lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se
ér té két vagy ará nyát (ré szét) (csak számokkal): 

Ér ték áfa nél kül: –
Pénz nem: –
Arány (rész): …(%)
Nem is mert: –
A szer zõ dés al vál lal ko zók, il let ve har ma dik sze mé lyek

igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek/ará nyá nak meg -
je lö lé se (ha is mert)

V.6) A SZER ZÕ DÉST OLYAN AJÁN LAT TE VÕ VEL KÖ -
TÖT TÉK-E MEG, AKI TÖBB VÁL TO ZA TÚ AJÁN LA -
TOT TETT?
Igen: –
Nem: X

V.7) VOLT-E ÉR VÉNY TE LEN AJÁN LAT AZON AZ
ALA PON, HOGY AZ EL LEN SZOL GÁL TA TÁS KI RÍ VÓ -
AN ALA CSONY VOLT?
Igen: –
Nem: X

A szer zõ dés szá ma: 4

Meg ne ve zé se: Hen tes áru

V.1) A SZER ZÕ DÉS KÖ TÉS TER VE ZETT IDÕ PONT JA:
2006/05/18 (év/hó/nap)

V.2) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 3

V.3) A NYER TES AJÁN LAT TE VÕ NE VE ÉS CÍ ME
Hi va ta los név: Ma us Kft.
Pos tai cím: Kál vá ria sgt. 87.
Vá ros/Köz ség: Sze ged
Pos tai irá nyí tó szám: 6725 
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: –
Fax: 62/551-411
E-ma il: ma us@ma us.hu
In ter net cím (URL): –

V.4) A SZER ZÕ DÉS ÉR TÉ KÉ RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CIÓ (csak szá mok kal)
Az el len szol gál ta tás ere de ti leg be csült ér té ke (adott eset ben)
Ér ték: 8 000 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –
Az el len szol gál ta tás szer zõ dés be li összege
Ér ték: 7 162 350
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –
A leg ala cso nyabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: – /
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: –
Pénz nem:  –
Áfa nél kül: –
Áfá val: –
Áfa (%): –
Éves vagy ha vi ér ték ese tén kér jük meg ad ni:
az évek szá mát:  vagy a hó na pok szá mát: 12

V.5) VA LÓ SZÍ NÛ SÍT HE TÕ-E AL VÁL LAL KO ZÓK, IL -
LET VE HAR MA DIK SZE MÉ LYEK IGÉNY BE VÉ TE LE
A SZER ZÕ DÉS TELJESÍTÉSÉHEZ?
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén je löl je meg a szer zõ dés al vál lal ko zók, il -

let ve har ma dik sze mé lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se
ér té két vagy ará nyát (ré szét) (csak számokkal): 

Ér ték áfa nél kül: –
Pénz nem: –
Arány (rész): …(%)
Nem is mert: –
A szer zõ dés al vál lal ko zók, il let ve har ma dik sze mé lyek

igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek/ará nyá nak meg -
je lö lé se (ha is mert)
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V.6) A SZER ZÕ DÉST OLYAN AJÁN LAT TE VÕ VEL KÖ -
TÖT TÉK-E MEG, AKI TÖBB VÁL TO ZA TÚ AJÁN LA -
TOT TETT?
Igen: –
Nem: X

V.7) VOLT-E ÉR VÉNY TE LEN AJÁN LAT AZON AZ
ALA PON, HOGY AZ EL LEN SZOL GÁL TA TÁS KIRÍ -
VÓAN ALA CSONY VOLT?
Igen: –
Nem: X

A szer zõ dés szá ma: 5
Meg ne ve zé se: Pék áru

V.1) A SZER ZÕ DÉS KÖ TÉS TER VE ZETT IDÕ PONT JA:
2006/05/18 (év/hó/nap)

V.2) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 3

V.3) A NYER TES AJÁN LAT TE VÕ NE VE ÉS CÍ ME
Hi va ta los név: Sze ge di Sü tö dék Kft.
Pos tai cím: Gáz u. 1.
Vá ros/Köz ség: Sze ged
Pos tai irá nyí tó szám: 6723 
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: –
Fax: 62/498-078
E-ma il: ke res ke de lem@sze ge di su to dek.hu
In ter net cím (URL): –

V.4) A SZER ZÕ DÉS ÉR TÉ KÉ RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CIÓ (csak szá mok kal)
Az el len szol gál ta tás ere de ti leg be csült ér té ke (adott eset ben)
Ér ték: 4 500 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –
Az el len szol gál ta tás szer zõ dés be li összege
Ér ték: 4 383 710
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –
A leg ala cso nyabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: – /
a leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: –
Pénz nem:  –
Áfa nél kül: –
Áfá val: –
Áfa (%): –
Éves vagy ha vi ér ték ese tén kér jük meg ad ni:
az évek szá mát:  vagy a hó na pok szá mát: 12

V.5) VA LÓ SZÍ NÛ SÍT HE TÕ-E AL VÁL LAL KO ZÓK, IL -
LET VE HAR MA DIK SZE MÉ LYEK IGÉNY BE VÉ TE LE
A SZER ZÕ DÉS TELJESÍTÉSÉHEZ?
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén je löl je meg a szer zõ dés al vál lal ko zók, il -

let ve har ma dik sze mé lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se
ér té két vagy ará nyát (ré szét) (csak számokkal): 

Ér ték áfa nél kül: –
Pénz nem: –
Arány (rész): …(%)
Nem is mert: –

A szer zõ dés al vál lal ko zók, il let ve har ma dik sze mé lyek
igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek/ará nyá nak meg -
je lö lé se (ha is mert)

V.6) A SZER ZÕ DÉST OLYAN AJÁN LAT TE VÕ VEL KÖ -
TÖT TÉK-E MEG, AKI TÖBB VÁL TO ZA TÚ AJÁN LA -
TOT TETT?
Igen: –
Nem: X
V.7) VOLT-E ÉR VÉNY TE LEN AJÁN LAT AZON AZ
ALA PON, HOGY AZ EL LEN SZOL GÁL TA TÁS KIRÍ -
VÓAN ALA CSONY VOLT?
Igen: –
Nem: X

A szer zõ dés szá ma: 6
Meg ne ve zé se: Tej ter mék

V.1) A SZER ZÕ DÉS KÖ TÉS TER VE ZETT IDÕ PONT JA:
2006/05/18 (év/hó/nap)
V.2) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 3
V.3) A NYERTES AJÁNLATTEVÕ NEVE ÉS CÍME
Hi va ta los név: Ma us Kft.
Pos tai cím: Kál vá ria sgt. 87.
Vá ros/Köz ség: Sze ged
Pos tai irá nyí tó szám: 6725 
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: –
Fax: 62/551-411
E-ma il: ma us@ma us.hu
In ter net cím (URL): –

V.4) A SZER ZÕ DÉS ÉR TÉ KÉ RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CIÓ (csak szá mok kal)
Az el len szol gál ta tás ere de ti leg be csült ér té ke (adott eset ben)
Ér ték: 14 500 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –
Az el len szol gál ta tás szer zõ dés be li összege
Ér ték: 14 104 410
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –
A leg ala cso nyabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: – /
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: –
Pénz nem:  –
Áfa nél kül: –
Áfá val: –
Áfa (%): –
Éves vagy ha vi ér ték ese tén kér jük meg ad ni:
az évek szá mát:  vagy a hó na pok szá mát: 
V.5) VA LÓ SZÍ NÛ SÍT HE TÕ-E AL VÁL LAL KO ZÓK, IL -
LET VE HAR MA DIK SZE MÉ LYEK IGÉNY BE VÉ TE LE
A SZER ZÕ DÉS TEL JE SÍ TÉ SÉ HEZ?
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén je löl je meg a szer zõ dés al vál lal ko zók, il -

let ve har ma dik sze mé lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se
ér té két vagy ará nyát (ré szét) (csak szá mok kal): 

Ér ték áfa nél kül: –
Pénz nem: –
Arány (rész): …(%)
Nem is mert: –
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A szer zõ dés al vál lal ko zók, il let ve har ma dik sze mé lyek
igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek/ará nyá nak meg -
je lö lé se (ha is mert)

V.6) A SZER ZÕ DÉST OLYAN AJÁN LAT TE VÕ VEL KÖ -
TÖT TÉK-E MEG, AKI TÖBB VÁL TO ZA TÚ AJÁN LA -
TOT TETT?

Igen: –
Nem: X

V.7) VOLT-E ÉR VÉNY TE LEN AJÁN LAT AZON AZ
ALA PON, HOGY AZ EL LEN SZOL GÁL TA TÁS KIRÍ -
VÓAN ALA CSONY VOLT?

Igen: –
Nem: X

A szer zõ dés szá ma: 7

Meg ne ve zé se: Fû sze rek, szá raz áruk, ita lok

V.1) A SZER ZÕ DÉS KÖ TÉS TER VE ZETT IDÕ PONT JA:

2006/05/18 (év/hó/nap)

V.2) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 3

V.3) A NYER TES AJÁN LAT TE VÕ NE VE ÉS CÍ ME

Hi va ta los név: Mer ca tor Kft.
Pos tai cím: Ke nyér gyá ri út 2.
Vá ros/Köz ség: Sze ged
Pos tai irá nyí tó szám: 6725
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: –
Fax: 62/491-555
E-ma il: mer ca tor@vnet.hu
In ter net cím (URL): –

V.4) A SZER ZÕ DÉS ÉR TÉ KÉ RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CIÓ (csak szá mok kal)

Az el len szol gál ta tás ere de ti leg be csült ér té ke (adott eset ben)
Ér ték: 25 000 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –
Az el len szol gál ta tás szer zõ dés be li összege

Ér ték: 26 745 449
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –
A leg ala cso nyabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: – /
a leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: –
Pénz nem:  –
Áfa nél kül: –
Áfá val: –
Áfa (%): –
Éves vagy ha vi ér ték ese tén kér jük meg ad ni:
az évek szá mát:  vagy a hó na pok szá mát: 12

V.5) VA LÓ SZÍ NÛ SÍT HE TÕ-E AL VÁL LAL KO ZÓK, IL -
LET VE HAR MA DIK SZE MÉ LYEK IGÉNY BE VÉ TE LE
A SZER ZÕ DÉS TELJESÍTÉSÉHEZ?

Igen: –
Nem: X

Igen vá lasz ese tén je löl je meg a szer zõ dés al vál lal ko zók, il -
let ve har ma dik sze mé lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se
ér té két vagy ará nyát (ré szét) (csak szá mok kal): 

Ér ték áfa nél kül: –
Pénz nem: –
Arány (rész): …(%)
Nem is mert: –
A szer zõ dés al vál lal ko zók, il let ve har ma dik sze mé lyek

igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek/ará nyá nak meg -
je lö lé se (ha is mert)

V.6) A SZER ZÕ DÉST OLYAN AJÁN LAT TE VÕ VEL KÖ -
TÖT TÉK-E MEG, AKI TÖBB VÁL TO ZA TÚ AJÁN LA -
TOT TETT?
Igen: –
Nem: X

V.7) VOLT-E ÉR VÉNY TE LEN AJÁN LAT AZON AZ
ALA PON, HOGY AZ EL LEN SZOL GÁL TA TÁS KIRÍ -
VÓAN ALA CSONY VOLT?
Igen: –
Nem: X

A szer zõ dés szá ma: 8

Meg ne ve zé se: Cuk rász ter mék

V.1) A SZER ZÕ DÉS KÖ TÉS TER VE ZETT IDÕ PONT JA:
2006/05/18 (év/hó/nap)

V.2) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 1

V.3) A NYER TES AJÁN LAT TE VÕ NE VE ÉS CÍ ME
Hi va ta los név: Ke rek-Pe rec Kft.
Pos tai cím: Bu da pes ti út 4.
Vá ros/Köz ség: Sze ged
Pos tai irá nyí tó szám: 6728 
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: –
Fax: 62/542-055
E-ma il: ke rek.pe rec@in vi tel.hu
In ter net cím (URL): –

V.4) A SZER ZÕ DÉS ÉR TÉ KÉ RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CIÓ (csak szá mok kal)
Az el len szol gál ta tás ere de ti leg be csült ér té ke (adott eset ben)
Ér ték: 300 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –
Az el len szol gál ta tás szer zõ dés be li összege
Ér ték: 239 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –
A leg ala cso nyabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: – /
a leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: –
Pénz nem:  –
Áfa nél kül: –
Áfá val: –
Áfa (%): –
Éves vagy ha vi ér ték ese tén kér jük meg ad ni:
az évek szá mát:  vagy a hó na pok szá mát: 12
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V.5) VA LÓ SZÍ NÛ SÍT HE TÕ-E AL VÁL LAL KO ZÓK, IL -
LET VE HAR MA DIK SZE MÉ LYEK IGÉNY BE VÉ TE LE
A SZER ZÕ DÉS TELJESÍTÉSÉHEZ?
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén je löl je meg a szer zõ dés al vál lal ko zók, il -

let ve har ma dik sze mé lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se
ér té két vagy ará nyát (ré szét) (csak számokkal): 

Ér ték áfa nél kül: –
Pénz nem: –
Arány (rész): …(%)
Nem is mert: –
A szer zõ dés al vál lal ko zók, il let ve har ma dik sze mé lyek

igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek/ará nyá nak meg -
je lö lé se (ha is mert)

V.6) A SZER ZÕ DÉST OLYAN AJÁN LAT TE VÕ VEL KÖ -
TÖT TÉK-E MEG, AKI TÖBB VÁL TO ZA TÚ AJÁN LA -
TOT TETT?
Igen: –
Nem: X

V.7) VOLT-E ÉR VÉNY TE LEN AJÁN LAT AZON AZ
ALA PON, HOGY AZ EL LEN SZOL GÁL TA TÁS KIRÍ -
VÓAN ALA CSONY VOLT?
Igen: –
Nem: X

A szer zõ dés szá ma: 9
Meg ne ve zé se: Zöld ség, gyü mölcs

V.1) A SZER ZÕ DÉS KÖ TÉS TER VE ZETT IDÕ PONT JA:
2006/05/18 (év/hó/nap)

V.2) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 2

V.3) A NYER TES AJÁN LAT TE VÕ NE VE ÉS CÍ ME
Hi va ta los név: Csá nyi né Har gi tai Mó ni ka
Pos tai cím: Hu nya di u. 7.
Vá ros/Köz ség: Ba lás tya
Pos tai irá nyí tó szám: 6764
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: –
Fax: 62/278-735
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.4) A SZER ZÕ DÉS ÉR TÉ KÉ RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CIÓ (csak szá mok kal)
Az el len szol gál ta tás ere de ti leg be csült ér té ke (adott eset ben)
Ér ték: 3 500 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –
Az el len szol gál ta tás szer zõ dés be li össze ge
Ér ték: 3 220 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –
A leg ala cso nyabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: – /
a leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: –
Pénz nem:  –
Áfa nél kül: –
Áfá val: –
Áfa (%): –

Éves vagy ha vi ér ték ese tén kér jük meg ad ni:
az évek szá mát:  vagy a hó na pok szá mát: 12

V.5) VA LÓ SZÍ NÛ SÍT HE TÕ-E AL VÁL LAL KO ZÓK, IL -
LET VE HAR MA DIK SZE MÉ LYEK IGÉNY BE VÉ TE LE
A SZER ZÕ DÉS TELJESÍTÉSÉHEZ?
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén je löl je meg a szer zõ dés al vál lal ko zók, il -

let ve har ma dik sze mé lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se
ér té két vagy ará nyát (ré szét) (csak számokkal): 

Ér ték áfa nél kül: –
Pénz nem: –
Arány (rész): …(%)
Nem is mert: –
A szer zõ dés al vál lal ko zók, il let ve har ma dik sze mé lyek

igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek/ará nyá nak meg -
je lö lé se (ha is mert)

V.6) A SZER ZÕ DÉST OLYAN AJÁN LAT TE VÕ VEL KÖ -
TÖT TÉK-E MEG, AKI TÖBB VÁL TO ZA TÚ AJÁN LA -
TOT TETT?
Igen: –
Nem: X

V.7) VOLT-E ÉR VÉNY TE LEN AJÁN LAT AZON AZ
ALA PON, HOGY AZ EL LEN SZOL GÁL TA TÁS KIRÍ -
VÓAN ALA CSONY VOLT?
Igen: –
Nem: X

VI. SZA KASZ: KI EGÉ SZÍ TÕ IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL ÉS/VAGY PROG RAM MAL KAP -
CSO LA TOS-E?
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén kér jük fel tün tet ni a pro jekt(ek) és/vagy

prog ram(ok) ne vét és bár mely egyéb hi vat ko zá si adatot: –

VI.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK (adott eset ben)
VI.2.1) Az ered mény hir de tés idõ pont ja (adott eset ben):

2006. má jus 9., 13.00 óra
VI.2.2) Ha az el já rás ered mény te len, il let ve szer zõ dés kö tés -

re nem ke rül sor, en nek indoka: –
VI.2.3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény

96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti minõsítése: 
– Ma us Kft.: kö zép vál lal ko zás (1–4. és 6. rész)
– Sze ge di Sü tö dék Kft.: kö zép vál lal ko zás (5. rész)
– Mer ca tor Kft.: kö zép vál lal ko zás (7. rész).
– Ke rek-Pe rec kft.: kö zép vál lal ko zás (8. rész).
– Csá nyi né Har gi tai Mó ni ka: õs ter me lõ (egyé ni váll.)
VI.2.4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot

te võ ne ve és cí me, va la mint az el len szol gál ta tás össze ge (adott
eset ben):

1 rész: Mer ca tor Kft. (6725 Sze ged, Ke nyér gyá ri út 2.)
8 773 132 Ft

2 rész: Mer ca tor Kft. (6725 Sze ged, Ke nyér gyá ri út 2.)
4 494 744 Ft

3 rész: Mi re lit-Exp ress Ke res ke del mi és Szál lít má nyo zá si
Kft. (5600 Bé kés csa ba, Oros há zi út 32.) 2 488 142 Ft

4 rész: TE-DI Tra de Kft. (6724 Sze ged, Hu szár u. 1.) 
7 895 560 Ft
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5 rész: Ke rek-Pe rec Kft. (6728 Sze ged, Bu da pes ti út 4.) 
4 480 450 Ft
6 rész: TE-DI Tra de Kft. (6724 Sze ged, Hu szár u. 1.) 
14 497 920 Ft
7 rész: Szõ ke és Tár sai Kft. (5600 Bé kés csa ba, Sza bolcs 
u. 2.) 27 671 665 Ft
8 rész: –
9 rész: M és Tár sa Kft. (6795 Bor dány, Kos suth u. 50.) 98%
VI.2.5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján -

lat té tel le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján la tok száma: 
– Ag ro me tal Élel mi szer ipa ri Kft. (H-6800 Hód me zõ vá sár -

hely, Kla u zál u. 5.) 1 rész;
– Csá nyi né Har gi tai Mó ni ka (H-6764 Ba lás tya, Hu nya di

u. 7.) 1 rész;
– FNX Disz kont Kft. (H-6724 Sze ged, Vá sár he lyi Pál

u. 3–5.) 1 rész
– HDF Kft. (H-6729 Sze ged, Öt ház u. 4.) 1 rész;
– Ke rek-Pe rec Kft. (H-6728 Sze ged, Bu da pes ti út 4.) 2 rész
– Kiss Jó zsef (H-6764 Ba lás tya, Mó ra u. 31.) 1 rész;
– M és Tár sa Kft. (H-6795 Bor dány, Kos suth u. 50.) 1 rész
– Ma us Kft. (H-6725 Sze ged, Kál vá ria sgt. 87) 5 rész
– Mer ca tor Kft. (6725 Sze ged, Ke nyér gyá ri út 2.) 6 rész
– Mic ro me at Kft. (H-6724 Sze ged, Pulcz u. 46.) 1 rész
– Mi re lit-Exp ress Ke res ke del mi és Szál lít má nyo zá si Kft.,

(5600 Bé kés csa ba, Oros há zi út 32.) 1 rész
– Sze ge di sü tö dék Kft. (H-6723 Sze ged, Gáz u. 1.) 1 rész
– Szõ ke és Tár sai Kft., (5600 Bé kés csa ba, Sza bolcs u. 2.)

1 rész
– TE-DI Tra de Kft. (6724 Sze ged, Hu szár u. 1.) 3 rész
VI.2.6) Az egy sze rû sí tett el já rást meg in dí tó hir det mény

köz zé té te lé nek nap ja és hi vat ko zás a hir det mény re (adott eset -
ben): –

VI.2.7) Az aján lat ké rõ tár gya lás nél kü li vagy tár gya lá sos
egy sze rû sí tett el já rást al kal ma zott? (adott eset ben): –

VI.2.8) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí -
tett el já rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá -
sá nak napja: –

VI.3) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/05/12 (év/hó/nap)

Szegedi Környezetgazdálkodási Kht.
tájékoztatója az eljárás eredményérõl

(8378/2006)

Épí té si be ru há zás: –
Épí té si kon cesszió: –
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: X

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ
I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍME
Szer ve zet: Sze ge di Kör nye zet gaz dál ko dá si 
Köz hasz nú Társaság
Cím zett: Sza bó Fe renc ügy ve ze tõ igaz ga tó
Cím: Vá ros gaz da sor 1.
Pos tai irá nyí tó szám: 6728

Vá ros/Köz ség: Sze ged
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 62/498-270
Te le fax: 62/498-271
E-ma il: –
In ter net cím (URL): www.szkht.hu

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA
II.1) A SZER ZÕ DÉS TÍ PU SA
Épí té si be ru há zás: –
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: X
Épí té si kon cesszió: –
Szol gál ta tá si ka te gó ria: –

II.2) EZ EGY KE RET MEG ÁL LA PO DÁS?
NEM: X
IGEN: –

II.3) NÓ MENK LA TÚ RA
II.3.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV) 
Fõ szó jegy zék 
Fõ tárgy: 
66.13.00.00-0
To váb bi tár gyak: –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.5) MEG HA TÁ RO ZÁS (TÁRGY ÉS MENNYI SÉG) 
Az aján lat ké rõ gaz dál ko dá si te vé keny sé gé nek fi nan szí ro zá -

sá hoz szük sé ges 300 000 000 Ft össze gû hosszú le já ra tú tõ ke -
pót ló hi tel igény be vé te lé re irá nyu ló szer zõ dés.

II.6) TEL JES BE CSÜLT ÉR TÉK (áfa nél kül)
A leg ala cso nyabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat 3 ha vi 

EURIBOR + 0,29% ka mat és 0,01% összes egyéb költ ség /
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat 3 ha vi 

EURIBOR + 0,68% ka mat és 0,10% összes egyéb költ ség
Pénz nem: HUF

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA 

IV.1.1) A köz be szer zé si tör vény IV. fe je ze te sze rin ti el já rás
esetén

Nyílt: X
Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat a kö vet ke zõ rész -

szem pon tok és súly szá mok alap ján: X
rész szem pon tok súly szá mok
1. Ka mat bá zi son fe lü li mar ge, 

mi ni mum 0,01% 75
2. Az összes egyéb költ ség (a hi tel meg kö té se -

kor és a fu tam idõ alatt az összes egyéb, ka -
ma ton kí vü li költ ség, díj és já ru lék, köz -
jegy zõi díj stb.), a hi tel összeg hez vi szo nyít -
va mi ni mum 0,01%, maximum 0,50%. 25

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

V.1)  AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE ÉS A SZER ZÕ DÉS ÉR -
TÉ KE
V.1.1) A nyer tes aján lat te võ ne ve és cí me: 
A szer zõ dés szá ma: 
Szer ve zet/Sze mély: Ers te Bank Hun ga ry Rt.
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Cím zett: –
Cím: Vá ci út 48.
Pos tai irá nyí tó szám: 1132
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 268-4256
Te le fax: 268-4181
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nélkül) 

Az el len szol gál ta tás össze ge: kb. 80 000 000
A leg ala cso nyabb: 3 ha vi EU RI BOR + 0,29% ka mat és

0,01% összes egyéb költ ség /
a leg ma ga sabb:  3 ha vi EU RI BOR + 0,68% ka mat és 0,10%

összes egyéb költ ség
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat. 
Pénz nem: HUF

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, il let ve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés teljesítéséhez?

NEM: X
IGEN: –

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X
IGEN: –

VI.3) A SZER ZÕ DÉS KÖ TÉS DÁ TU MA (adott eset ben)
/ /  (év/hó/nap)

VI.4) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 4

VI.5) A SZER ZÕ DÉST MEG HIR DET TÉK-E AZ EU RÓ -
PAI UNIÓ HI VA TA LOS LAP JÁ BAN?
NEM: –
IGEN: X
Ha igen, ad ja meg a hir det mény re vo nat ko zó hi vat ko zást
A hir det mény szá ma a Hi va ta los Lap tar ta lom jegy zé ké ben:
2006/S 14-015830 2006/01/21 (év/hó/nap:) 

VI.6) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: X
IGEN: –

VI.7) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK 

1) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja (adott eset ben):
2006. már ci us 23.

2) Ha az el já rás ered mény te len, il let ve szer zõ dés kö tés re nem 
ke rül sor, en nek indoka: –

3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény
96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se: nem tar to zik a tör -
vény hatálya alá.

4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot te võ
ne ve, cí me és az el len szol gál ta tás össze ge (adott eset ben):
CIB Bank Zrt., 1027 Bu da pest, Med ve u. 4–14.

A leg ala cso nyabb 3 ha vi EU RI BOR + 0,38% ka mat és
0,01% összes egyéb költ ség.

5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján lat té tel
le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján lat szá ma: 

– Ers te Bank Rt., 1132 Bu da pest, Vá ci út 48.

– CIB Bank Zrt., 1027 Bu da pest, Med ve u. 4–14.

– Ra if fe i sen Bank Zrt., 1054 Bu da pest, Aka dé mia u. 6.

– OTP és Ke res ke del mi Bank Rt., 1051 Bu da pest, Ná dor
u. 16.

VI.8) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA 
2006/03/31 (év/hó/nap)

Szent István Egyetem
tájékoztatója az eljárás eredményérõl

(8465/2006)

Épí té si be ru há zás: X
Épí té si kon cesszió: –
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: –
Szol gál ta tá si kon cesszió: –

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ
I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍME
Szer ve zet: Szent Ist ván Egye tem
Cím zett: dr. Te le kes Gá bor fõ igaz ga tó 
(Ybl Mik lós Mû sza ki Fõ is ko lai Kar)
Cím: Pá ter Ká roly u. 1.
Pos tai irá nyí tó szám: 2103
Vá ros/Köz ség: Gö döl lõ
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 252-1287
Te le fax: 252-1278
E-ma il: Fo i gaz ga toi.Hi va tal@ymmfk.szie.hu
In ter net cím (URL): www.szie.hu

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA
Vál lal ko zá si szer zõ dés a Szent Ist ván Egye tem Ybl Mik lós

Mû sza ki Fõ is ko lai Kar A és B épü le te i nek aka dály men te sí té se
megvalósítására.

II.1) A SZER ZÕ DÉS TÍ PU SA
Épí té si be ru há zás: X
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: –
Épí té si kon cesszió: –
Szol gál ta tá si ka te gó ria: –
Szol gál ta tá si kon cesszió: –

II.2) EZ EGY KE RET MEG ÁL LA PO DÁS?
NEM: X
IGEN: –

II.3) NÓ MENK LA TÚ RA

II.3.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV) 
Fõ szó jegy zék 
Fõ tárgy: 
45.26.27.00-8
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To váb bi tár gyak: 
45.26.25.22-6
45.26.26.00-7
45.30.00.00-0
45.31.31.00-5
45.31.00.00-3
45.26.26.50-2
45.34.10.00-9
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.4) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL A SZER ZÕ DÉS HEZ
REN DELT EL NE VE ZÉS

II.5) MEG HA TÁ RO ZÁS (TÁRGY ÉS MENNYI SÉG) 
A Szent Ist ván Egye tem Ybl Mik lós Mû sza ki Fõ is ko lai Kar

A és B épü le te i nek aka dály men te sí té se
– Az A és B épü le te ket ki szol gá ló pin ce+ud var szint+5 eme -

let ma gas, aka dály men tes sze mély fel vo nót ma gá ba fog -
laló 367 m2 hasz nos alap te rü le tû, az épü le te ket átkötõ híd
készítése.

– Az A és B épü le tek meg kö ze lí té sét szol gá ló ko csi be haj tó- 
ka pu ka pu nyi tó me cha ni ká val tör té nõ kiegészítése.

– 2 da rab, kö zös köz le ke dõ sáv val el lá tott aka dály men tes
par ko ló kialakítása.

– Az A épü let be já ra ta elõt ti élõ lép csõ át épí té se

– Az A épü let be já ra ti aj ta já nak au to ma ti zá lá sa

– 1 db aka dály men tes WC ki ala kí tá sa az A épü let föld szint -
jén

– 2 db tan te rem (A épü let II. eme let, 306-os tan te rem, va la -
mint B épü let III. eme let, nagy elõ adó) és A épü let Ta nul -
má nyi Osz tály aka dály men te sí té se aj tó cse ré vel, induk -
ciós hurokerõsítõ telepítésével.

– In for má ci ós rend szer ki épí té se az egész épü let ben.

II.6) TEL JES BE CSÜLT ÉR TÉK (áfa nél kül)
76 000 000 Ft

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA 
Nyílt: X
Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –

IV.1.2) A köz be szer zé si tör vény VII. fe je ze te sze rin ti el já rás
esetén 

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló/hir det ménnyel meg hir de -

tett tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
A hir det mény faj tá ja 
Aján la ti/Rész vé te li fel hí vás: X
Idõ sza kos elõ ze tes tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

IV.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett
el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa (adott eset ben)

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: X
vagy:
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat a kö vet ke zõ rész -

szem pon tok és súly szá mok alapján: –

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

V.1)  AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE ÉS A SZER ZÕ DÉS ÉR -
TÉ KE

V.1.1) A nyer tes aján lat te võ ne ve és cí me: BAU-TRA DE
Épí tõ ipa ri Ter ve zõ, Ki vi te le zõ és Ke res ke del mi Kor lá tolt Fe le -
lõs sé gû Tár sa ság, 2100 Gö döl lõ, Gábor Áron u. 2–10.

A szer zõ dés szá ma: Fõ ig. 378/06

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nélkül) 

A szer zõ dés ér té ke: 79 280 099 Ft

V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás (adott 
eset ben)

V.1.4) Szol gál ta tá si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás
(adott eset ben)

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, il let ve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés teljesítéséhez?

NEM: X
IGEN: –
Ha igen, a szer zõ dés al vál lal ko zók, il let ve har ma dik sze mé -

lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek vagy ará nyá -
nak (ré szé nek) a meg je lö lé se

Ér ték (áfa nél kül): –
Pénz nem: –
Arány (rész): …%
Nem is mert: –

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me
(adott eset ben)

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X
IGEN: –

VI.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL AZ AK TÁ HOZ REN -
DELT HI VAT KO ZÁ SI SZÁM: –

VI.3) AZ ERED MÉNY HIR DE TÉS DÁ TU MA (adott eset -
ben)
2006/03/29 (év/hó/nap)

VI.4) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 2

VI.5) A SZER ZÕ DÉS MEG HIR DE TÉ SE A KÖZ BE SZER -
ZÉ SI ÉR TE SÍ TÕ BEN (adott eset ben)
NEM: X
IGEN: –

VI.6) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: –
IGEN: X
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Ha igen, kér jük fel tün tet ni a pro jekt/prog ram ne vét és bár -
mely egyéb hasz nál ha tó hi vat ko zá si ada tot

Fo gya té kos sze mé lyek esély egyen lõ sé gé nek elõ se gí té se –
köz in téz mé nyek aka dály men te sí té se

PHA RE HU 2003-004-347-02-01 prog ram

VI.7) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK 

1) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja (adott eset ben):
2006. áp ri lis 6., 10.00 óra

2) Ha az el já rás ered mény te len, il let ve szer zõ dés kö tés re nem 
ke rül sor, en nek indoka: –

3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény
96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se: kisvállalkozó.

4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot te võ
ne ve, cí me és az el len szol gál ta tás össze ge (adott eset ben):
EU ROP LÁN Épí tõ ipa ri Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû
Tár sa ság, 2330 Dunaha rasz ti, Fõ út 52.

El len szol gál ta tás össze ge (áfa nél kül): 94 219 276 Ft
5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján lat té tel

le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján lat száma: 
– EU ROP LÁN Épí tõ ipa ri Szol gál ta tó Kft., Ma gyar or szág,

1173 Bu da pest, Bor só u. 73.
– BAU-TRA DE Épí tõ ipa ri Ter ve zõ, Ki vi te le zõ és Ke res ke -

del mi Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság, Ma gyar or szág,
2100 Gö döl lõ, Gábor Áron u. 2–10.

6) Az aján lat ké rõ tár gya lás nél kü li vagy tár gya lá sos egy sze -
rû sí tett el já rást al kal ma zott? (adott eset ben): –

7) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett el já -
rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá sá nak
napja: –

8) A köz be szer zé si tör vény 254. §-a vagy 283. §-a sze rin ti
tár gya lás kez de mé nye zé se ese tén a tár gya lás eredménye: –

9) Az aján lat ké rõ a köz be szer zé si tör vény 153. §-ának
(1) be kez dé sét al kal maz ta?

NEM: X
IGEN: –

VI.8) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA 
2006/03/30 (év/hó/nap)

Szépmûvészeti Múzeum
Luxemburgi Zsigmond Programirodája
tájékoztatója az eljárás eredményérõl

(7849/2006)

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PONT(OK)
Hi va ta los név: Szép mû vé sze ti Mú ze um 
Lu xem bur gi Zsig mond Prog ram iro dá ja
Pos tai cím: Dó zsa György út 41.
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1146
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: Ta kács Im re
Te le fon: 469-1014
Fax: 469-1016
E-ma il: si gis mun dus@szep mu ve sze ti.hu

In ter net cím(ek) (adott eset ben)
Az aján lat ké rõ ál ta lá nos cí me (URL): –
A fel hasz ná lói ol dal cí me (URL): –

I.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ TÍ PU SA

Köz pon ti szin tû: –
Köz jo gi szer ve zet: –
Re gi o ná lis/he lyi szin tû: –
Egyéb: X

I.3) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ MÁS AJÁN LAT KÉ RÕK NE -
VÉ BEN FOLY TAT JA-E LE A KÖZ BE SZER ZÉ SI EL JÁ -
RÁST?

Igen: –
Nem: X

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS

II.1.1) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés
Mû tárgy szál lí tá sok meg ren de lé se a „Si gis mun dus – REX et

Im pe ra tor” cí mû kiállításhoz.

II.1.2) A szer zõ dés tí pu sa, va la mint a tel je sí tés helye
[Csak azt a ka te gó ri át vá lassza – épí té si be ru há zás, áru be -

szer zés vagy szol gál ta tás –, ame lyik a leg in kább meg fe lel a
szer zõ dés vagy köz be szer zés(ek) tárgyának]

a) Épí té si be ru há zás: –
Ki vi te le zés: –
Ter ve zés és ki vi te le zés: –
Ki vi te le zés bár mi lyen esz köz zel, mó don, az aján lat ké rõ ál tal 

meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek megfelelõen: –
Épí té si kon cesszió: –
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –
b) Áru be szer zés: –
Adás vé tel: –
Lí zing: –
Bér let: –
Rész let vé tel: –
Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: –
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –
c) Szol gál ta tás: X
Szol gál ta tá si ka te gó ria szá ma: 2
(Az 1–27. szol gál ta tá si ka te gó ri á kat lásd a Kbt. 3. és 4. mel -

lék le té ben)
Szol gál ta tá si kon cesszió: –
A tel je sí tés he lye: Szép mû vé sze ti Múzeum
NUTS-kód: HU102

II.1.3) A hir det mény a kö vet ke zõk va la me lyi ké vel kap cso -
la tos (adott eset ben)

Ke ret meg ál la po dás meg kö té se: –
Ke ret meg ál la po dá son ala pu ló szer zõ dés meg kö té se: –
Di na mi kus be szer zé si rend sze ren (DBR) ala pu ló szer zõ dé -

sek: –

II.1.4) A szer zõ dés vagy a köz be szer zés(ek) tár gya, mennyi -
sé ge

324 db mû al ko tás szál lí tá sa a Bu da pes ti Szép mû vé sze ti Mú -
ze um ba 19 or szág 85 intézményébõl
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II.1.5) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy:
60.10.00.00-9
To váb bi tárgy(ak): –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.2) A SZER ZÕ DÉS(EK) ÉR TÉ KE
II.2.1) A szer zõ dés(ek) ér té ke
(Csak a vég le ges össz ér té ket kér jük meg ad ni, az összes szer -

zõ dést, részt és op ci ót be le ért ve; az egyes szer zõ dé sek re vo nat -
ko zó in for má ci ók kal kap cso lat ban az V. Az el já rás ered mé nye
meg ne ve zé sû sza kaszt kér jük ki töl te ni)

Ér ték: 325 000
Pénz nem: EUR
Áfa nél kül: X
Áfá val: – 
Áfa (%): 20%

III.2.2) Épí té si kon cesszió ese tén az el len szol gál ta tás leírása

III.2.3) Szol gál ta tá si kon cesszió ese tén az el len szol gál ta tás
leírása

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA

IV.1.1) Az el já rás faj tá ja

IV.1.1.1) A köz be szer zé si tör vény VI. fe je ze te sze rin ti el já -
rás esetén:

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Ver seny pár be széd: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: X

IV.1.1.2) A köz be szer zé si tör vény VII. fe je ze te sze rin ti el já -
rás esetén

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló/hir det ménnyel meg hir de -

tett tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –

IV.1.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos el já rás, a hir det -
mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos, a hir det mény nél kü li
egy sze rû sí tett el já rás, il let ve a gyor sí tott el já rás al kal ma zá sá -
nak in dok lá sa (adott eset ben): 

A mû al ko tá sok ra vo nat ko zó köl csön zé si szer zõ dé sek meg -
kö té sé nek el hú zó dá sa az ajánlattevõtõl független, elõre nem
látható okokból.

IV.1.1.4) A hir det mény faj tá ja
Aján la ti/rész vé te li fel hí vás: –
Idõ sza kos elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: X
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK

IV.2.1) Bí rá la ti szem pon tok (csak a meg fe le lõt je löl je meg)
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: –
vagy
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat: X

A kö vet ke zõ rész szem pon tok alap ján
rész szem pon tok
1. Ké pes ség a fel adat el lá tás ára a ren del ke zés -

re ál ló, rend kí vül rö vid idõ alatt.

IV.2.2) Sor ke rült-e elekt ro ni kus ár lej tés re?
Igen: –
Nem: –

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám (adott esetben)

IV.3.2) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó an ko ráb ban sor ke -
rült-e köz zé té tel re?

Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén (vá lassza a meg fe le lõ ro va tot):
Elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
vagy
Fel hasz ná lói ol da lon köz zé tett hir det mény: –
A hir det mény szá ma a K. É.-ben: –
Aján la ti/rész vé te li fel hí vás: –
vagy
Egy sze rû sí tett aján la ti fel hí vás (DBR): –
A hir det mény szá ma a K.É.-ben: –
Egyéb ko ráb bi köz zé té tel: –
A hir det mény szá ma a K. É.-ben: –

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

A szer zõ dés szá ma: –
Meg ne ve zé se: –

V.1) A SZER ZÕ DÉS KÖ TÉS TER VE ZETT IDÕ PONT JA:
2006/03/10 (év/hó/nap)

V.2) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 1

V.3) A NYER TES AJÁN LAT TE VÕ NE VE ÉS CÍ ME
Hi va ta los név: Hun gart In ter na ti o nal Fi ne Art Shipping
Pos tai cím: Szaj kó u. 5.
Vá ros/Köz ség: Érd
Pos tai irá nyí tó szám: 2030
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 23/369-030
Fax: 23/368-913
E-ma il: hun gart@hun gart.hu
In ter net cím (URL): www.hun gart.net

V.4) A SZER ZÕ DÉS ÉR TÉ KÉ RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CIÓ (csak szá mok kal)
Az el len szol gál ta tás ere de ti leg be csült ér té ke (adott eset ben)
Ér ték: –
Pénz nem: –
Áfa nél kül: –
Áfá val: –
Áfa (%): –
Az el len szol gál ta tás szer zõ dés be li összege
Ér ték: 325 000
Pénz nem: EUR
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): 20%
A leg ala cso nyabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: – /
a leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: –
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Pénz nem: –
Áfa nél kül: – 
Áfá val: –
Áfa (%): – 
Éves vagy ha vi ér ték ese tén kér jük meg ad ni:
az évek szá mát:  vagy a hó na pok szá mát: 

V.5) VA LÓ SZÍ NÛ SÍT HE TÕ-E AL VÁL LAL KO ZÓK, IL -
LET VE HAR MA DIK SZE MÉ LYEK IGÉNY BE VÉ TE LE
A SZER ZÕ DÉS TELJESÍTÉSÉHEZ?
Igen: X
Nem: –
Igen vá lasz ese tén je löl je meg a szer zõ dés al vál lal ko zók, il -

let ve har ma dik sze mé lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se
ér té két vagy ará nyát (ré szét) (csak számokkal): 

Ér ték áfa nél kül: –
Pénz nem: –
Arány (rész): …(%)
Nem is mert: X
A szer zõ dés al vál lal ko zók, il let ve har ma dik sze mé lyek

igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek/ará nyá nak meg -
je lö lé se (ha is mert)

V.6) A SZER ZÕ DÉST OLYAN AJÁN LAT TE VÕ VEL KÖ -
TÖT TÉK-E MEG, AKI TÖBB VÁL TO ZA TÚ AJÁN LA -
TOT TETT?
Igen: –
Nem: X

V.7) VOLT-E ÉR VÉNY TE LEN AJÁN LAT AZON AZ
ALA PON, HOGY AZ EL LEN SZOL GÁL TA TÁS KI RÍ VÓ -
AN ALA CSONY VOLT?
Igen: –
Nem: X
(E sza kasz ból szük ség ese tén több pél dány hasz nál ha tó)

VI. SZA KASZ: KI EGÉ SZÍ TÕ IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL ÉS/VAGY PROG RAM MAL KAP -
CSO LA TOS-E?
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén kér jük fel tün tet ni a pro jekt(ek) és/vagy

prog ram(ok) ne vét és bár mely egyéb hi vat ko zá si adatot: –

VI.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK (adott eset ben)
VI.2.1) Az ered mény hir de tés idõ pont ja (adott eset ben): –
VI.2.2) Ha az el já rás ered mény te len, il let ve szer zõ dés kö tés -

re nem ke rül sor, en nek indoka: –
VI.2.3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény

96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se:  kö zép vál lal ko zás 
(ISO 9001:2000)

VI.2.4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot
te võ ne ve és cí me, va la mint az el len szol gál ta tás össze ge (adott
eset ben): –

VI.2.5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján -
lat té tel le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján la tok száma: –

VI.2.6) Az egy sze rû sí tett el já rást meg in dí tó hir det mény
köz zé té te lé nek nap ja és hi vat ko zás a hir det mény re (adott eset -
ben): –

VI.2.7) Az aján lat ké rõ tár gya lás nél kü li vagy tár gya lá sos
egy sze rû sí tett el já rást al kal ma zott? (adott eset ben): –

VI.2.8) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí -
tett el já rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá -
sá nak napja: 2006/02/09

VI.3) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/03/24 (év/hó/nap)

Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság
tájékoztatója az eljárás eredményérõl

(8119/2006)

Épí té si be ru há zás: –
Épí té si kon cesszió: –
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: X

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ
I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍME
Szer ve zet: Út gaz dál ko dá si és Ko or di ná ci ós Igaz ga tó ság
Cím zett: Hor váth Lász ló igaz ga tó
Cím: Bu da pest, Fé nyes Elek u. 7–13.
Pos tai irá nyí tó szám: 1024
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 336-8100
Te le fax: 336-8172
E-ma il: hor vath@ma il.ko zut.hu
In ter net cím (URL): www.ko zut.hu/ukig

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) A SZER ZÕ DÉS TÍ PU SA
Épí té si be ru há zás: –
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: X
Épí té si kon cesszió: –
Szol gál ta tá si ka te gó ria: X
Szol gál ta tá si kon cesszió: –

II.2) EZ EGY KE RET MEG ÁL LA PO DÁS?
NEM: X
IGEN: –

II.3) NÓ MENK LA TÚ RA

II.3.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV) 
Fõ szó jegy zék 
Fõ tárgy: 
74.23.35.00-6
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.4) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL A SZER ZÕ DÉS HEZ
REN DELT EL NE VE ZÉS
Ré gi ók/me gyék hosszú tá vú köz út há ló zat-fej lesz té si kon -

cep ci ó ja

II.5) MEG HA TÁ RO ZÁS (TÁRGY ÉS MENNYI SÉG) 
7 db ter ve zé si-sta tisz ti kai ré gió és 19 me gye köz út há ló -

zat-fej lesz té si kon cep ci ó já nak el ké szí té se (egy me gye esetében 
aktualizálása)
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II.6) TEL JES BE CSÜLT ÉR TÉK (áfa nél kül)
100 mil lió Ft

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA 

IV.1.1) A köz be szer zé si tör vény IV. fe je ze te sze rin ti el já rás
esetén

Nyílt: X
Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –

IV.1.2) A köz be szer zé si tör vény V. fe je ze te sze rin ti el já rás
esetén 

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló/hir det ménnyel meg hir de -

tett tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
A hir det mény faj tá ja 
Aján la ti/Rész vé te li fel hí vás: –
Idõ sza kos elõ ze tes tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

IV.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett
el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa (adott eset ben): –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat a kö vet ke zõ rész -

szem pon tok és súly szá mok alapján: X
rész szem pon tok súly szá mok
1. a kért el len szol gál ta tás (HUF) 90
2. a vál lalt tel je sí té si ha tár idõ (nap) 10

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

V.1) AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE ÉS A SZER ZÕ DÉS ÉR -
TÉ KE

V.1.1) A nyer tes aján lat te võ ne ve és cí me: 

1. rész aján lat: Észak-ma gyar or szá gi Ré gió
A szer zõ dés szá ma: 
Szer ve zet/Sze mély: Ro ad tech Kft.
Cím zett: An tal Ist ván ügy ve ze tõ igaz ga tó
Cím: Thán K. u. 3–5.
Pos tai irá nyí tó szám: 1119
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 371-5935
Te le fax: 205-5946
E-ma il: ro ad tech@ma il.da ta net.hu
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nélkül) 

Az el len szol gál ta tás össze ge rész aján la ton ként: 
A leg ala cso nyabb aján la ti ár: 4 999 995 Ft /
a leg ma ga sabb aján la ti ár: 19 800 000 Ft 
Pénz nem: HUF

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, il let ve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés tel je sí té sé hez?

NEM: –
IGEN: X
V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó

mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me:
L.Z. Mér nök iro da Kft., 1188 Bu da pest, Cí mer u. 34/A

V.1) AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE ÉS A SZER ZÕ DÉS ÉR -
TÉ KE

V.1.1) A nyer tes aján lat te võ ne ve és cí me: 
2. rész aján lat: Észak-al föl di Ré gió
A szer zõ dés szá ma: 
Szer ve zet/Sze mély: Ro ad tech Kft.
Cím zett: An tal Ist ván ügy ve ze tõ igaz ga tó
Cím: Thán K. u. 3–5.
Pos tai irá nyí tó szám: 1119
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 371-5935
Te le fax: 205-5946
E-ma il: ro ad tech@ma il.da ta net.hu
In ter net cím (URL): –
V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a

leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül) 

Az el len szol gál ta tás össze ge rész aján la ton ként: 
A leg ala cso nyabb aján la ti ár: 5 499 000 Ft /
a leg ma ga sabb aján la ti ár: 18 900 000 Ft 
Pénz nem: HUF

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK
V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, il let ve har ma dik

sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés tel je sí té sé hez?
NEM: –
IGEN: X
V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó

mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me:
L.Z. Mér nök iro da Kft., 1188 Bu da pest, Cí mer u. 34/A

V.1) AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE ÉS A SZER ZÕ DÉS ÉR -
TÉ KE
V.1.1) A nyer tes aján lat te võ ne ve és cí me: 
3. rész aján lat: Dél-al föl di Ré gió
A szer zõ dés szá ma: 
Szer ve zet/Sze mély: Ro ad tech Kft.
Cím zett: An tal Ist ván ügy ve ze tõ igaz ga tó
Cím: Thán K. u. 3–5.
Pos tai irá nyí tó szám: 1119
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 371-5935
Te le fax: 205-5946
E-ma il: ro ad tech@ma il.da ta net.hu
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nélkül) 

Az el len szol gál ta tás össze ge rész aján la ton ként: 
A leg ala cso nyabb aján la ti ár: 5 990 000 Ft /
a leg ma ga sabb aján la ti ár: 21 900 000 Ft 
Pénz nem: HUF
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V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, il let ve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés teljesítéséhez?

NEM: –
IGEN: X

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók neve és címe:

L.Z. Mér nök iro da Kft., 1188 Bu da pest, Cí mer u. 34/A.

V.1) AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE ÉS A SZER ZÕ DÉS ÉR -
TÉ KE

V.1.1) A nyer tes aján lat te võ ne ve és cí me: 

4. rész aján lat: Kö zép-ma gyar or szá gi Régió
A szer zõ dés szá ma: –
Szer ve zet/Sze mély: Fõm terv-Ré gió Kon zor ci um (Ve ze tõ:
Fõm terv Rt., ta gok: Köz le ke dés Kft., Köz le ke dés tu do má nyi
In té zet Kht., Krea-Tu ra Mér nök Kft., Part ner Kft., Tu ra-terv
Kft.)
Cím zett: Schu lek Já nos Fri gyes mû sza ki igaz ga tó
Cím: Lö võ ház u. 37.
Pos tai irá nyí tó szám: 1024
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 345-9500
Te le fax: 345-9550
E-ma il: fom terv@fum terv.hu
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nélkül) 

Az el len szol gál ta tás össze ge rész aján la ton ként: 
A leg ala cso nyabb aján la ti ár: 11 200 000 Ft /
a leg ma ga sabb aján la ti ár: 19 900 000 Ft 
el len szol gál ta tást tar tal maz aján lat. 
Pénz nem: HUF

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, il let ve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés teljesítéséhez?

NEM: X
IGEN: –

V.1) AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE ÉS A SZER ZÕ DÉS ÉR -
TÉ KE

V.1.1) A nyer tes aján lat te võ ne ve és cí me: 

5. rész aján lat: Kö zép-Du nán tú li Ré gió
A szer zõ dés szá ma: 
Szer ve zet/Sze mély: Fõm terv-Ré gió Kon zor ci um (Ve ze tõ:
Fõm terv Rt., ta gok: Köz le ke dés Kft., Köz le ke dés tu do má nyi
In té zet Kht., Krea-Tu ra Mér nök Kft., Part ner Kft., Tu ra-terv
Kft.)
Cím zett: Schu lek Já nos Fri gyes mû sza ki igaz ga tó
Cím: Lö võ ház u. 37.
Pos tai irá nyí tó szám: 1024
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 345-9500
Te le fax: 345-9550
E-ma il: fom terv@fom terv.hu
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nélkül) 

Az el len szol gál ta tás össze ge rész aján la ton ként: 
A leg ala cso nyabb: 18 200 000 Ft /
a leg ma ga sabb: 23 500 000 Ft 
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat. 
Pénz nem: HUF

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, il let ve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés teljesítéséhez?

NEM: X
IGEN: –

V.1) AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE ÉS A SZER ZÕ DÉS ÉR -
TÉ KE

V.1.1) A nyer tes aján lat te võ ne ve és cí me: 
6. rész aján lat: Nyu gat-du nán tú li Ré gió
A szer zõ dés szá ma: –
Szer ve zet/Sze mély: Pan non way Épí tõ Kft.
Cím zett: Tüs ke Zsolt ügy ve ze tõ igaz ga tó
Cím: Ba tsá nyi u. 9.
Pos tai irá nyí tó szám: 8900
Vá ros/Köz ség: Za la eger szeg
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 92/598-757
Te le fax: 92/598-757
E-ma il: pan non way@axe le ro.hu
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nélkül) 

Az el len szol gál ta tás össze ge rész aján la ton ként: 
A leg ala cso nyabb ajánlat: 13 600 000 Ft /
a leg ma ga sabb ajánlat: 19 600 000 Ft 
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat. 
Pénz nem: HUF

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, il let ve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés teljesítéséhez?

NEM: X
IGEN: –

V.1) AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE ÉS A SZER ZÕ DÉS ÉR -
TÉ KE

V.1.1) A nyer tes aján lat te võ ne ve és cí me: 
7. rész aján lat: Dél-du nán tú li Ré gió
A szer zõ dés szá ma: 
Szer ve zet/Sze mély: Fõm terv-Ré gió Kon zor ci um (Ve ze tõ:
Fõm terv Rt., ta gok: Köz le ke dés Kft., Köz le ke dés tu do má nyi
In té zet Kht., Krea-Tu ra Mér nök Kft., Part ner Kft., Tu ra-terv
Kft.)
Cím zett: Schu lek Já nos Fri gyes mû sza ki igaz ga tó
Cím: Lö võ ház u. 37.
Pos tai irá nyí tó szám: 1024
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 345-9500
Te le fax: 345-9550
E-ma il: fom terv@fomterv.hu
In ter net cím (URL): –
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V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül) 

Az el len szol gál ta tás össze ge rész aján la ton ként: 
A leg ala cso nyabb aján la ti ár: 15 200 000 Ft /
a leg ma ga sabb aján la ti ár: 18 889 000 Ft 
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat. 
Pénz nem: HUF

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, il let ve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés teljesítéséhez?

NEM: X
IGEN: –

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X
IGEN: –

VI.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL AZ AK TÁ HOZ REN -
DELT HI VAT KO ZÁ SI SZÁM: –

VI.3) AZ ERED MÉNY HIR DE TÉS DÁ TU MA (adott eset -
ben)
2006/03/23 (év/hó/nap)

VI.4) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 22

VI.5) A SZER ZÕ DÉST MEG HIR DET TÉK-E AZ EU RÓ -
PAI UNIÓ HI VA TA LOS LAP JÁ BAN?
NEM: X
IGEN: –
Ha igen, ad ja meg a hir det mény re vo nat ko zó hi vat ko zást
A hir det mény szá ma a Hi va ta los Lap tar ta lom jegy zé ké ben:
2006/S 12-013570 (év/hó/nap:) 2006/01/13

VI.6) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: X
IGEN: –
Ha igen, kér jük fel tün tet ni a pro jekt/prog ram ne vét és bár -

mely egyéb hasz nál ha tó hi vat ko zá si ada tot

VI.7) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK 

1) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja (adott eset ben):
2006. már ci us 31.

2) Ha az el já rás ered mény te len, il let ve szer zõ dés kö tés re nem 
ke rül sor, en nek indoka: –

3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény
96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti minõsítése: 

– Ro ad tech Kft. (1., 2., 3. rész aján lat) – kis vál lal ko zás.

– Fõm terv-Ré gió Kon zor ci um (4., 5., 7. rész aján lat) – Nem
mik ro-, kis- és kö zép vál lal ko zás

– Pan non way Kft. (6. rész aján lat) – kis vál lal ko zás
4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot te võ ne -

ve, cí me és az el len szol gál ta tás össze ge (adott eset ben): 
1. rész
Fõm terv-Ré gió Kon zor ci um
(Ve ze tõ: Fõm terv Rt., ta gok: Köz le ke dés Kft., Köz le ke dés -

tu do má nyi In té zet Kht., Kea-Tu ra Mér nök Kft., Part ner Kft.,
Tura-terv Kft.)

Bu da pest, Lö võ ház u. 37., 1024 net tó aján la ti ár: 18 000 000

2. rész

Ré gi ók–2006. Kon zor ci um

(Ve ze tõ: Uva terv Rt., ta gok: Uti ber Kft., Via Kár pá tia Kft.,
Via-Fut ura Kft.) Bu da pest, Dom bó vá ri út 17–19. 1119 net tó
aján la ti ár: 18 900 000

3. rész

Ré gi ók–2006. Kon zor ci um

(Ve ze tõ: Uva terv Rt., ta gok: Uti ber Kft., Via Kár pá tia Kft.,
Via-Fut ura Kft.) Bu da pest, Dom bó vá ri út 17–19. 1119 net tó
aján la ti ár: 16 400 000

4. rész

Ter ra Stu dio-Pro Ur be Kon zor ci um Bu da pest, An gyal
u. 7/A. 1097 net tó aján la ti ár 14 889 000

5. rész

Ré gi ók–2006. Kon zor ci um

(Ve ze tõ: Uva terv Rt., ta gok: Uti ber Kft., Via Kár pá tia Kft.,
Via-Fut ura Kft.)

Bu da pest, Dom bó vá ri út 17–19. 1119 net tó aján la ti ár:
19 200 000

6. rész

Ré gi ók–2006. Kon zor ci um

(Ve ze tõ: Uva terv Rt., ta gok: Uti ber Kft., Via Kár pá tia Kft.,
Via-Fut ura Kft.) Bu da pest, Dom bó vá ri út 17–19. 1119 net tó
aján la ti ár: 14 800 000

7. rész

Ter ra Stu dio-Pro Ur be Kon zor ci um

Bu da pest, An gyal u. 7/A. 1097 net tó aján la ti ár 18 889 000

5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján lat té tel
le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján lat száma: 

– Fõm terv-Ré gió Kon zor ci um

(Ve ze tõ: Fõm terv Rt., ta gok. Köz le ke dés Kft., Köz le ke dés tu -
do má nyi In té zet Kht., Krea-Tu ra Mér nök Kft., Part ner Kft.,
Tura-terv Kft.)

1024 Bu da pest, Lö võ ház u. 37., Ma gyar or szág

Be nyúj tott rész aján la tok szá ma: 5 db

– Ro ad tech Kft. 1119 Bu da pest, Thán K. u. 3–5., Ma gyar or -
szág

Be nyúj tott rész aján la tok szá ma: 3 db

– Pan non way Kft. 8900 Za la eger szeg, Ba tsá nyi u. 9., Ma -
gyar or szág

Be nyúj tott rész aján la tok szá ma: 1 db

– Ré gi ók-2006. Kon zor ci um

(ve ze tõ: Uva terv Rt., ta gok: Uti ber Kft., Via Kár pá tia Kft.,
Via-Fut ura Kft.)

1119 Bu da pest, Dom bó vá ri út 17–19.

Be nyúj tott rész aján la tok szá ma: 5 db

– Ter ra Stu dio-pro Ur be Kon zor ci um 1097 Bu da pest, An -
gyal u. 7/A, Ma gyar or szág

Be nyúj tott rész aján la tok szá ma: 3 db

– UUTC Kon zor ci um

(Ve ze tõ: Uni tef ’83 Rt., ta gok: Ut teszt Kft., Tett hely Kft.,
CO WI Ma gyar or szág Kft.)

Be nyúj tott rész aján la tok szá ma: 5 db

VI.8) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA 

2006/03/28 (év/hó/nap)
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Varga Domokos
Általános Mûvelõdési Központ

tájékoztatója az eljárás eredményérõl
(8057/2006)

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PONT(OK)
Hi va ta los név: Var ga Do mo kos 
Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Központ
Pos tai cím: Dam ja nich u. 7.
Vá ros/Köz ség: Kun szent mik lós
Pos tai irá nyí tó szám: 6090
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont: Hor váth Ti bor igaz ga tó
Te le fon: 76/351-344
Fax: 76/351-040
E-ma il: va damk@vip ma il.hu

I.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ TÍ PU SA
He lyi szin tû: X

I.3) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ MÁS AJÁN LAT KÉ RÕK NE -
VÉ BEN FOLY TAT JA-E LE A KÖZ BE SZER ZÉ SI EL JÁ -
RÁST?
Nem: X

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS
II.1.1) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés
Köz ét kez te tés 2006

II.1.2) A szer zõ dés tí pu sa, va la mint a tel je sí tés helye
c) Szol gál ta tás: X
Szol gál ta tá si ka te gó ria szá ma: 17
A tel je sí tés he lye: Kun szent mik lós
NUTS-kód: HU331

II.1.3) A hir det mény a kö vet ke zõk va la me lyi ké vel kap cso -
la tos 

II.1.4) A szer zõ dés vagy a köz be szer zés(ek) tár gya, mennyi -
sé ge

Kun szent mik ló son mû kö dõ ál ta lá nos is ko la és óvo da köz ét -
kez te té sé nek fo lya ma tos biz to sí tá sa. A szer zõ dés ré sze az étel
el ké szí té se, ki szál lí tá sa, az is ko lá sok szá má ra ét ke zõ biztosí -
tása az is ko la 500 mé te res kör ze té ben, an nak üze mel te té si költ -
sé ge i nek vi se lé se, a ke let ke zõ étel hul la dék biz ton sá gos el szál -
lí tá sa.

Tel jes mennyi ség: ál ta lá nos is ko la (adag/nap): tíz órai 185;
ebéd 260; uzson na 185. Óvo da: tíz órai 230; ebéd 220; uzson na
200. A meg adott mennyi sé gek tõl –20% el té rés lehetséges.

II.1.5) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy:
55.52.40.00-9

II.2) A SZER ZÕ DÉS(EK) ÉR TÉ KE
II.2.1) A szer zõ dés(ek) ér té ke
Ér ték: 40 554 430
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: 40 554 430
Áfá val: 48 665 316
Áfa (%): 20,0

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA

IV.1.1) Az el já rás faj tá ja

IV.1.1.1) A köz be szer zé si tör vény IV. fe je ze te sze rin ti el já -
rás esetén: –

IV.1.1.2) A köz be szer zé si tör vény V. fe je ze te sze rin ti el já rás 
esetén: –

IV.1.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos el já rás, a hir det -
mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos, a hir det mény nél kü li
egy sze rû sí tett el já rás, il let ve a gyor sí tott el já rás al kal ma zá sá -
nak in dok lá sa: –

IV.1.1.4) A hir det mény faj tá ja
Aján la ti/rész vé te li fel hí vás: –
Idõ sza kos elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK

IV.2.1) Bí rá la ti szem pon tok 
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: X

IV.2.2) Sor ke rült-e elekt ro ni kus ár lej tés re?
Nem: X

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám

IV.3.2) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó an ko ráb ban sor ke -
rült-e köz zé té tel re?

Nem: X

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

A szer zõ dés szá ma: –
Meg ne ve zé se: vál lal ko zá si szer zõ dés

V.1) A SZER ZÕ DÉS KÖ TÉS TER VE ZETT IDÕ PONT JA:
2006/04/03 (év/hó/nap)

V.2) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 2

V.3) A NYER TES AJÁN LAT TE VÕ NE VE ÉS CÍ ME
Hi va ta los név: Fa-Tá nyér Bt.
Pos tai cím: Kos suth L. u. 28.
Vá ros/Köz ség: Kun szent mik lós
Pos tai irá nyí tó szám: 6090
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 76/351-491
Fax: 76/350-300
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –
V.4) A SZER ZÕ DÉS ÉR TÉ KÉ RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CIÓ
Az el len szol gál ta tás ere de ti leg be csült értéke
Ér ték:  16 500 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: 16 500 000
Áfá val: 19 800 000
Áfa (%): 20
Az el len szol gál ta tás szer zõ dés be li összege
Ér ték: 16 542 933
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: 16 542 933
Áfá val: 19 851 520
Áfa (%): 20
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A leg ala cso nyabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat:  
16 542 933 /
a leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: 
16 542 933
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: –
Áfá val: –
Áfa (%): 20
Éves vagy ha vi ér ték ese tén kér jük meg ad ni:
az évek szá mát: 1

V.5) VA LÓ SZÍ NÛ SÍT HE TÕ-E AL VÁL LAL KO ZÓK, IL -
LET VE HAR MA DIK SZE MÉ LYEK IGÉNY BE VÉ TE LE
A SZER ZÕ DÉS TELJESÍTÉSÉHEZ?
Nem: X
A szer zõ dés al vál lal ko zók, il let ve har ma dik sze mé lyek

igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek/ará nyá nak meg -
je lö lé se (ha is mert): –

V.6) A SZER ZÕ DÉST OLYAN AJÁN LAT TE VÕ VEL KÖ -
TÖT TÉK-E MEG, AKI TÖBB VÁL TO ZA TÚ AJÁN LA -
TOT TETT?
Nem: X

V.7) VOLT-E ÉR VÉNY TE LEN AJÁN LAT AZON AZ
ALA PON, HOGY AZ EL LEN SZOL GÁL TA TÁS KIRÍ -
VÓAN ALA CSONY VOLT?
Nem: X

V.3) A NYER TES AJÁN LAT TE VÕ NE VE ÉS CÍ ME
Hi va ta los név: Ba ra nyi Kft. 
Pos tai cím: Rá kó czi u. 18.
Vá ros/Köz ség: La dány be ne
Pos tai irá nyí tó szám: 6045
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 76/458-478
Fax: 76/458-478
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.4) A SZER ZÕ DÉS ÉR TÉ KÉ RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CIÓ
Az el len szol gál ta tás ere de ti leg be csült értéke
Ér ték:  24 000 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: 24 000 000
Áfá val: 28 800 000
Áfa (%): 20
Az el len szol gál ta tás szer zõ dés be li összege
Ér ték: 16 542 933
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: –
Áfá val: –
Áfa (%): 20
A leg ala cso nyabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat:  
24 011 496 /
a leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: 
24 011 496
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: 24 011 496
Áfá val: 28 813 796
Áfa (%): 20
Éves vagy ha vi ér ték ese tén kér jük meg ad ni:
az évek szá mát: 1

V.5) VA LÓ SZÍ NÛ SÍT HE TÕ-E AL VÁL LAL KO ZÓK, IL -
LET VE HAR MA DIK SZE MÉ LYEK IGÉNY BE VÉ TE LE
A SZER ZÕ DÉS TEL JE SÍ TÉ SÉ HEZ?
Nem: X
A szer zõ dés al vál lal ko zók, il let ve har ma dik sze mé lyek

igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek/ará nyá nak meg -
je lö lé se (ha is mert): –

V.6) A SZER ZÕ DÉST OLYAN AJÁN LAT TE VÕ VEL KÖ -
TÖT TÉK-E MEG, AKI TÖBB VÁL TO ZA TÚ AJÁN LA -
TOT TETT?
Nem: X

V.7) VOLT-E ÉR VÉNY TE LEN AJÁN LAT AZON AZ
ALA PON, HOGY AZ EL LEN SZOL GÁL TA TÁS KIRÍ -
VÓAN ALA CSONY VOLT?
Nem: X

VI. SZA KASZ: KI EGÉ SZÍ TÕ IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL ÉS/VAGY PROG RAM MAL KAP -
CSO LA TOS-E?
Nem: X

VI.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK 
VI.2.1) Az ered mény hir de tés idõ pont ja: 2006. már ci us 24.
VI.2.2) Ha az el já rás ered mény te len, il let ve szer zõ dés kö tés -

re nem ke rül sor, en nek indoka: –
VI.2.3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény

96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se: 
– Fa-Tá nyér Bt.: kis vál lal ko zás
– Ba ra nyi Kft.: kö zép vál lal ko zás
VI.2.4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot

te võ ne ve és cí me, va la mint az el len szol gál ta tás össze ge: –
VI.2.5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján -

lat té tel le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján la tok szá ma:
2 be nyúj tott aján lat két kü lön bö zõ rész aján lat ra.

– Óvo dai ét ke zés te kin te té ben: Fa-Tá nyér Bt. (6090 Kun -
szent mik lós, Kos suth L. u. 28.) Ma gyar or szág

– Is ko lai ét ke zés te kin te té ben: Ba ra nyi Kft. (6045 La dány -
be ne, Rá kó czi u. 18.) Ma gyar or szág

VI.2.6) Az egy sze rû sí tett el já rást meg in dí tó hir det mény
köz zé té te lé nek nap ja és hi vat ko zás a hir det mény re: 2006. feb -
ru ár 20., K. É. – 4185/2006

VI.2.7) Az aján lat ké rõ tár gya lás nél kü li vagy tár gya lá sos
egy sze rû sí tett el já rást al kal ma zott? tár gya lás nélküli

VI.2.8) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí -
tett el já rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá -
sá nak nap ja: –

VI.3) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/03/28 (év/hó/nap)

Városüzemeltetési Kht
tájékoztatója az eljárás eredményérõl

(8022/2006)

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PONT(OK)
Hi va ta los név: Vá ros üze mel te té si Köz hasz nú Társaság
Pos tai cím: Bok ré ta u. 22.
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Vá ros/Köz ség: Nyír egy há za
Pos tai irá nyí tó szám: 4400
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: Gé me si Ist ván
Te le fon: 42/594-524
Fax: 42/594-526
E-ma il: va ro suz koz@axe le ro.hu
In ter net cím(ek) (adott eset ben
Az aján lat ké rõ ál ta lá nos cí me (URL): –
A fel hasz ná lói ol dal cí me (URL): –

I.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ TÍ PU SA
Köz pon ti szin tû: –
Köz jo gi szer ve zet: –
Re gi o ná lis/he lyi szin tû: –
Egyéb: X

I.3) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ MÁS AJÁN LAT KÉ RÕK NE VÉ -
BEN FOLY TAT JA-E LE A KÖZ BE SZER ZÉ SI EL JÁ -
RÁST?
Igen: –
Nem: X

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS

II.1.1) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés:
Nyír egy há za zárt csa pa dék csa tor nái en ge dé lyes ter ve i nek

elkészítése

II.1.2) A szer zõ dés tí pu sa, va la mint a tel je sí tés he lye
[Csak azt a ka te gó ri át vá lassza – épí té si be ru há zás, áru be -

szer zés vagy szol gál ta tás –, ame lyik a leg in kább meg fe lel a
szer zõ dés vagy köz be szer zés(ek) tár gyá nak]

a) Épí té si be ru há zás: –
Ki vi te le zés: –
Ter ve zés és ki vi te le zés: –
Ki vi te le zés, bár mi lyen esz köz zel, mó don, az aján lat ké rõ ál -

tal meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek megfelelõen: –
Épí té si kon cesszió: –
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –
b) Áru be szer zés: –
Adás vé tel: –
Lí zing: –
Bér let: –
Rész let vé tel: –
Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: –
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –
c) Szol gál ta tás: X
Szol gál ta tá si ka te gó ria szá ma: 12
(Az 1–27. szol gál ta tá si ka te gó ri á kat lásd a Kbt. 3. és 4. mel -

lék le té ben)
Szol gál ta tá si kon cesszió: –
A tel je sí tés he lye: Nyír egy há za bel te rü le te
NUTS-kód: HU
II.1.3) A hir det mény a kö vet ke zõk va la me lyi ké vel kap cso la -

tos (adott eset ben)
Ke ret meg ál la po dás meg kö té se: –
Ke ret meg ál la po dá son ala pu ló szer zõ dés meg kö té se: –
Di na mi kus be szer zé si rend sze ren (DBR) ala pu ló szerzõ -

dések: –

II.1.4) A szer zõ dés vagy a köz be szer zés(ek) tár gya, mennyi -
sé ge

Nyír egy há za, Fo lyó ka ut ca 900 fm, zárt csa pa dék csa tor na
ter ve i nek el ké szí té se, Nyír egy há za, Hu nya di ut ca 1040 fm zárt
csa pa dék csa tor na ter ve i nek el ké szí té se, Nyír egy há za, Var só ut ca
150 fm zárt csa pa dék csa tor na ter ve i nek el ké szí té se, Nyír egy -
há za, Kö kény ut ca 600 fm zárt csa pa dék csa tor na ter ve i nek el -
ké szí té se, Nyír egy há za, Szõ lõs kert ut ca 2900 fm zárt csa pa dék -
csa tor na ter ve i nek el ké szí té se.

II.1.5) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék 
Fõ tárgy: 
74.23.22.00-6
To váb bi tárgy(ak): –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.2) A SZER ZÕ DÉS(EK) ÉR TÉ KE

II.2.1) A szer zõ dés(ek) ér té ke
(Csak a vég le ges össz ér té ket kér jük meg ad ni, az összes szer -

zõ dést, részt és op ci ót be le ért ve; az egyes szer zõ dé sek re vo nat -
ko zó in for má ci ók kal kap cso lat ban az V. Az el já rás ered mé nye
meg ne ve zé sû sza kaszt kér jük ki töl te ni)

Ér ték: 3 527 800
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: –
Áfá val: X
Áfa (%): 20

III.2.2) Épí té si kon cesszió ese tén az el len szol gál ta tás le -
írása: –

III.2.3) Szol gál ta tá si kon cesszió ese tén az el len szol gál ta tás
le írá sa: –

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA 

IV.1.1) Az el já rás faj tá ja

IV.1.1.1) A köz be szer zé si tör vény VI. fe je ze te sze rin ti el já -
rás esetén

Nyílt: X
Meg hí vá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Ver seny pár be széd: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –

IV.1.1.2) A köz be szer zé si tör vény VII. fe je ze te sze rin ti el já -
rás esetén

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló/hir det ménnyel meg hir de -

tett tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –

IV.1.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos el já rás, a hir det -
mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos, a hir det mény nél kü li
egy sze rû sí tett el já rás, il let ve a gyor sí tott el já rás al kal ma zá sá -
nak in do ko lá sa (adott eset ben): –
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IV.1.1.4) A hir det mény faj tá ja
Aján la ti/Rész vé te li fel hí vás: X
Idõ sza kos elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK

IV.2.1) Bí rá la ti szem pon tok (csak a meg fe le lõt je löl je meg)
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: X
vagy
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat: –
a kö vet ke zõ rész szem pon tok alap ján

IV.2.2) Sor ke rült-e elekt ro ni kus ár lej tés re?
Igen: –
Nem: X

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám (adott eset ben): –

IV.3.2) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó an ko ráb ban sor ke -
rült-e köz zé té tel re?

Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén (vá lassza a meg fe le lõ ro va tot):
Elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
vagy
Fel hasz ná lói ol da lon köz zé tett hir det mény: –
A hir det mény szá ma a K. É.-ben: –
Aján la ti/rész vé te li fel hí vás: –
vagy
Egy sze rû sí tett aján la ti fel hí vás (DBR): –
A hir det mény szá ma a K. É.-ben: –
Egyéb ko ráb bi köz zé té tel: –
A hir det mény szá ma a K. É.-ben: –

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

A szer zõ dés szá ma: 1
Meg ne ve zé se: Nyír egy há za, Fo lyó ka u. zárt csa pa dék csa tor -
na en ge dé lyes terve

V.1) A SZER ZÕ DÉS KÖ TÉS DÁ TU MA:
2006/03/24 (év/hó/nap)

V.2) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 3

V.3) A NYER TES AJÁN LAT TE VÕ NE VE ÉS CÍ ME
Hi va ta los név: VIK-T Bt.
Pos tai cím: Ó szõ lõ u. 105.
Vá ros/Köz ség: Nyír egy há za
Pos tai irá nyí tó szám: 4400
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 42/447-639
Fax: 42/447-639
E-ma il: vik-t@fre e ma il.hu
In ter net cím (URL): –

V.4) A SZER ZÕ DÉS ÉR TÉ KÉ RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CIÓ (csak szá mok kal)
Az el len szol gál ta tás ere de ti leg be csült ér té ke (adott eset ben)
Ér ték: 800 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: –
Áfá val: X
Áfa (%): 20

Az el len szol gál ta tás szer zõ dés be li össze ge
Ér ték: 760 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: –
Áfá val: X
Áfa (%): 20
A leg ala cso nyabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: 
760 000 /
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: 799 200
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül:  –
Áfá val: X
Áfa (%): 20
Éves vagy ha vi ér ték ese tén kér jük meg ad ni:
az évek szá mát:  vagy a hó na pok szá mát: 

V.5) VA LÓ SZÍ NÛ SÍT HE TÕ-E AL VÁL LAL KO ZÓK, IL -
LET VE HAR MA DIK SZE MÉ LYEK IGÉNY BE VÉ TE LE
A SZER ZÕ DÉS TELJESÍTÉSÉHEZ?
Igen: X
Nem: –
Igen vá lasz ese tén je löl je meg a szer zõ dés al vál lal ko zók, il -

let ve har ma dik sze mé lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se
ér té két vagy ará nyát (ré szét) (csak szá mok kal):

Ér ték áfa nél kül: –
Pénz nem: –
Arány (rész): ...(%)
Nem is mert: X
A szer zõ dés al vál lal ko zók, il let ve har ma dik sze mé lyek

igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek/ará nyá nak meg -
je lö lé se (ha is mert)

Aján lat te võ 10%-ot meg ha la dó mér ték ben von be al vál lal ko -
zót.

V.6) A SZER ZÕ DÉST OLYAN AJÁN LAT TE VÕ VEL KÖ -
TÖT TÉK-E MEG, AKI TÖBB VÁL TO ZA TÚ AJÁN LA -
TOT TETT?
Igen: –
Nem: X

V.7) VOLT-E ÉR VÉNY TE LEN AJÁN LAT AZON AZ
ALA PON, HOGY AZ EL LEN SZOL GÁL TA TÁS KIRÍ -
VÓAN ALA CSONY VOLT?
Igen: –
Nem: X

A szer zõ dés szá ma: 2
Meg ne ve zé se: Nyír egy há za, Hu nya di u. zárt csa pa dék csa -
tor na en ge dé lyes terve

V.1) A SZER ZÕ DÉS KÖ TÉS DÁ TU MA:
2006/03/24 (év/hó/nap)

V.2) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 3

V.3) A NYER TES AJÁN LAT TE VÕ NE VE ÉS CÍ ME
Hi va ta los név: Köz mû terv-M 93 Kft.
Pos tai cím: Se lyem u. 21/B
Vá ros/Köz ség: Nyír egy há za
Pos tai irá nyí tó szám: 4400
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 42/437-201
Fax: 42/437-201
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –
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V.4) A SZER ZÕ DÉS ÉR TÉ KÉ RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CIÓ (csak szá mok kal)
Az el len szol gál ta tás ere de ti leg be csült ér té ke (adott eset ben)
Ér ték: 1 500 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: –
Áfá val: X
Áfa (%): 20
Az el len szol gál ta tás szer zõ dés be li összege
Ér ték: 1 399 200
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: –
Áfá val: X
Áfa (%): 20
A leg ala cso nyabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: 
1 399 200 /
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: 1 680 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül:  –
Áfá val: X
Áfa (%): 20
Éves vagy ha vi ér ték ese tén kér jük meg ad ni:
az évek szá mát:  vagy a hó na pok szá mát: 

V.5) VA LÓ SZÍ NÛ SÍT HE TÕ-E AL VÁL LAL KO ZÓK, IL -
LET VE HAR MA DIK SZE MÉ LYEK IGÉNY BE VÉ TE LE
A SZER ZÕ DÉS TELJESÍTÉSÉHEZ?
Igen: X
Nem: –
Igen vá lasz ese tén je löl je meg a szer zõ dés al vál lal ko zók, il -

let ve har ma dik sze mé lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se
ér té két vagy ará nyát (ré szét) (csak szá mok kal):

Ér ték áfa nél kül: –
Pénz nem: –
Arány (rész): ...(%)
Nem is mert: X
A szer zõ dés al vál lal ko zók, il let ve har ma dik sze mé lyek

igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek/ará nyá nak meg -
je lö lé se (ha is mert)

V.6) A SZER ZÕ DÉST OLYAN AJÁN LAT TE VÕ VEL KÖ -
TÖT TÉK-E MEG, AKI TÖBB VÁL TO ZA TÚ AJÁN LA -
TOT TETT?
Igen: –
Nem: X

V.7) VOLT-E ÉR VÉNY TE LEN AJÁN LAT AZON AZ
ALA PON, HOGY AZ EL LEN SZOL GÁL TA TÁS KIRÍ -
VÓAN ALA CSONY VOLT?
Igen: –
Nem: X

A szer zõ dés szá ma: 3
Meg ne ve zé se: Nyír egy há za, Vá ci M. ut ca zárt csa pa dék csa -
tor na en ge dé lyes terve

V.1) A SZER ZÕ DÉS KÖ TÉS DÁ TU MA:
2006/03/24 (év/hó/nap)

V.2) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 3

V.3) A NYER TES AJÁN LAT TE VÕ NE VE ÉS CÍ ME
Hi va ta los név: KUL TUR-CAD Kft.
Pos tai cím: Or zo vensz ky u. 13.
Vá ros/Köz ség: Ba la ton fü red
Pos tai irá nyí tó szám: 8230

Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 350-4561
Fax: 350-4561
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.4) A SZER ZÕ DÉS ÉR TÉ KÉ RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CIÓ (csak szá mok kal)
Az el len szol gál ta tás ere de ti leg be csült ér té ke (adott eset ben)
Ér ték: 600 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: –
Áfá val: X
Áfa (%): 20
Az el len szol gál ta tás szer zõ dés be li összege
Ér ték: 504 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: –
Áfá val: X
Áfa (%): 20
A leg ala cso nyabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: 
504 000 /
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: 598 800
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül:  –
Áfá val: X
Áfa (%): 20
Éves vagy ha vi ér ték ese tén kér jük meg ad ni:
az évek szá mát:  vagy a hó na pok szá mát: 

V.5) VA LÓ SZÍ NÛ SÍT HE TÕ-E AL VÁL LAL KO ZÓK, IL -
LET VE HAR MA DIK SZE MÉ LYEK IGÉNY BE VÉ TE LE
A SZER ZÕ DÉS TELJESÍTÉSÉHEZ?
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén je löl je meg a szer zõ dés al vál lal ko zók, il -

let ve har ma dik sze mé lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se
ér té két vagy ará nyát (ré szét) (csak szá mok kal):

Ér ték áfa nél kül: –
Pénz nem: –
Arány (rész): ...(%)
Nem is mert: –
A szer zõ dés al vál lal ko zók, il let ve har ma dik sze mé lyek

igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek/ará nyá nak meg -
je lö lé se (ha is mert)

V.6) A SZER ZÕ DÉST OLYAN AJÁN LAT TE VÕ VEL KÖ -
TÖT TÉK-E MEG, AKI TÖBB VÁL TO ZA TÚ AJÁN LA -
TOT TETT?
Igen: –
Nem: X

V.7) VOLT-E ÉR VÉNY TE LEN AJÁN LAT AZON AZ
ALA PON, HOGY AZ EL LEN SZOL GÁL TA TÁS KIRÍ -
VÓAN ALA CSONY VOLT?
Igen: –
Nem: X

A szer zõ dés szá ma: 4
Meg ne ve zé se: Nyír egy há za, Var só ut ca zárt csapadékcsa -
torna en ge dé lyes terve

V.1) A SZER ZÕ DÉS KÖ TÉS DÁ TU MA:
2006/03/24 (év/hó/nap)

V.2) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 3
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V.3) A NYER TES AJÁN LAT TE VÕ NE VE ÉS CÍ ME
Hi va ta los név: VIK-T Bt.
Pos tai cím: Ó szõ lõ u. 105.
Vá ros/Köz ség: Nyír egy há za
Pos tai irá nyí tó szám: 4400
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 42/447-639
Fax: 42/447-639
E-ma il: vik-t@fre e ma il.hu
In ter net cím (URL): –

V.4) A SZER ZÕ DÉS ÉR TÉ KÉ RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CIÓ (csak szá mok kal)
Az el len szol gál ta tás ere de ti leg be csült ér té ke (adott eset ben)
Ér ték: 200 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: –
Áfá val: X
Áfa (%): 20
Az el len szol gál ta tás szer zõ dés be li összege
Ér ték: 195 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: –
Áfá val: X
Áfa (%): 20
A leg ala cso nyabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: 
195 000 /
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: 240 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül:  –
Áfá val: X
Áfa (%): 20
Éves vagy ha vi ér ték ese tén kér jük meg ad ni:
az évek szá mát:  vagy a hó na pok szá mát: 

V.5) VA LÓ SZÍ NÛ SÍT HE TÕ-E AL VÁL LAL KO ZÓK, IL -
LET VE HAR MA DIK SZE MÉ LYEK IGÉNY BE VÉ TE LE
A SZER ZÕ DÉS TELJESÍTÉSÉHEZ?
Igen: X
Nem: –
Igen vá lasz ese tén je löl je meg a szer zõ dés al vál lal ko zók, il -

let ve har ma dik sze mé lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se
ér té két vagy ará nyát (ré szét) (csak szá mok kal):

Ér ték áfa nél kül: –
Pénz nem: –
Arány (rész): ...(%)
Nem is mert: X
A szer zõ dés al vál lal ko zók, il let ve har ma dik sze mé lyek

igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek/ará nyá nak meg -
je lö lé se (ha is mert)

Aján lat te võ 10%-ot meg ha la dó mér ték ben al vál lal ko zót von be.

V.6) A SZER ZÕ DÉST OLYAN AJÁN LAT TE VÕ VEL KÖ -
TÖT TÉK-E MEG, AKI TÖBB VÁL TO ZA TÚ AJÁN LA -
TOT TETT?
Igen: –
Nem: X

V.7) VOLT-E ÉR VÉNY TE LEN AJÁN LAT AZON AZ
ALA PON, HOGY AZ EL LEN SZOL GÁL TA TÁS KI RÍ VÓ -
AN ALA CSONY VOLT?
Igen: –
Nem: X

A szer zõ dés szá ma: 5
Meg ne ve zé se: Nyír egy há za, Kö kény  ut ca zárt csa pa dék csa -
tor na en ge dé lyes terve

V.1) A SZER ZÕ DÉS KÖ TÉS DÁ TU MA:
2006/03/24 (év/hó/nap)

V.2) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 3

V.3) A NYER TES AJÁN LAT TE VÕ NE VE ÉS CÍ ME
Hi va ta los név: KUL TUR-CAD Kft.
Pos tai cím: Or zo vensz ky u. 13.
Vá ros/Köz ség: Ba la ton fü red
Pos tai irá nyí tó szám: 8230
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 350-4561
Fax: 350-4561
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.4) A SZER ZÕ DÉS ÉR TÉ KÉ RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CIÓ (csak szá mok kal)
Az el len szol gál ta tás ere de ti leg be csült ér té ke (adott eset ben)
Ér ték: 600 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: –
Áfá val: X
Áfa (%): 20
Az el len szol gál ta tás szer zõ dés be li összege
Ér ték: 480 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: –
Áfá val: X
Áfa (%): 20
A leg ala cso nyabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat:
480 000 /
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: 598 800
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül:  –
Áfá val: X
Áfa (%): 20
Éves vagy ha vi ér ték ese tén kér jük meg ad ni:
az évek szá mát:  vagy a hó na pok szá mát: 

V.5) VA LÓ SZÍ NÛ SÍT HE TÕ-E AL VÁL LAL KO ZÓK, IL -
LET VE HAR MA DIK SZE MÉ LYEK IGÉNY BE VÉ TE LE
A SZER ZÕ DÉS TELJESÍTÉSÉHEZ?
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén je löl je meg a szer zõ dés al vál lal ko zók, il -

let ve har ma dik sze mé lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se
ér té két vagy ará nyát (ré szét) (csak szá mok kal):

Ér ték áfa nél kül: –
Pénz nem: –
Arány (rész): ...(%)
Nem is mert: –
A szer zõ dés al vál lal ko zók, il let ve har ma dik sze mé lyek

igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek/ará nyá nak meg -
je lö lé se (ha is mert)

V.6) A SZER ZÕ DÉST OLYAN AJÁN LAT TE VÕ VEL KÖ -
TÖT TÉK-E MEG, AKI TÖBB VÁL TO ZA TÚ AJÁN LA -
TOT TETT?
Igen: –
Nem: X
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V.7) VOLT-E ÉR VÉNY TE LEN AJÁN LAT AZON AZ
ALA PON, HOGY AZ EL LEN SZOL GÁL TA TÁS KIRÍ -
VÓAN ALA CSONY VOLT?
Igen: –
Nem: X

A szer zõ dés szá ma: 6
Meg ne ve zé se: Nyír egy há za, Szõ lõs kert ut ca zárt csa pa dék -
csa tor na en ge dé lyes terve

V.1) A SZER ZÕ DÉS KÖ TÉS DÁ TU MA:
2006/03/24 (év/hó/nap)

V.2) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 2

V.3) A NYER TES AJÁN LAT TE VÕ NE VE ÉS CÍ ME
Hi va ta los név: Köz mû terv-M 93 Kft.
Pos tai cím: Se lyem u. 21/B
Vá ros/Köz ség: Nyír egy há za
Pos tai irá nyí tó szám: 4400
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 42/437-201
Fax: 42/437-201
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.4) A SZER ZÕ DÉS ÉR TÉ KÉ RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CIÓ (csak szá mok kal)
Az el len szol gál ta tás ere de ti leg be csült ér té ke (adott eset ben)
Ér ték: 2 000 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: –
Áfá val: X
Áfa (%): 20
Az el len szol gál ta tás szer zõ dés be li összege
Ér ték: 1 899 600
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: –
Áfá val: X
Áfa (%): 20
A leg ala cso nyabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat:  
1 899 600 /
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: 2 000 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül:  N
Áfá val: X
Áfa (%): 20
Éves vagy ha vi ér ték ese tén kér jük meg ad ni:
az évek szá mát:  vagy a hó na pok szá mát: 

V.5) VA LÓ SZÍ NÛ SÍT HE TÕ-E AL VÁL LAL KO ZÓK, IL -
LET VE HAR MA DIK SZE MÉ LYEK IGÉNY BE VÉ TE LE
A SZER ZÕ DÉS TELJESÍTÉSÉHEZ?
Igen: X
Nem: –
Igen vá lasz ese tén je löl je meg a szer zõ dés al vál lal ko zók, il -

let ve har ma dik sze mé lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se
ér té két vagy ará nyát (ré szét) (csak szá mok kal):

Ér ték áfa nél kül: –
Pénz nem: –
Arány (rész): ...(%)
Nem is mert: X
A szer zõ dés al vál lal ko zók, il let ve har ma dik sze mé lyek

igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek/ará nyá nak meg -
je lö lé se (ha is mert)

V.6) A SZER ZÕ DÉST OLYAN AJÁN LAT TE VÕ VEL KÖ -
TÖT TÉK-E MEG, AKI TÖBB VÁL TO ZA TÚ AJÁN LA -
TOT TETT?
Igen: –
Nem: X
V.7) VOLT-E ÉR VÉNY TE LEN AJÁN LAT AZON AZ
ALA PON, HOGY AZ EL LEN SZOL GÁL TA TÁS KIRÍ -
VÓAN ALA CSONY VOLT?
Igen: –
Nem: X

VI. SZA KASZ: KI EGÉ SZÍ TÕ IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL ÉS/VAGY PROG RAM MAL KAP -
CSO LA TOS-E?
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén kér jük fel tün tet ni a pro jekt(ek) és/vagy

prog ram(ok) ne vét és bár mely egyéb hi vat ko zá si ada tot: –

VI.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK (adott eset ben): 
VI.2.1) Az ered mény hir de tés idõ pont ja (adott eset ben):

2006. már ci us 16., 11.00 óra
VI.2.2) Ha az el já rás ered mény te len, il let ve szer zõ dés kö tés -

re nem ke rül sor, en nek in do ka: –
VI.2.3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény

96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se: kis vál lal ko zá sok
VI.2.4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot te -

võ ne ve és cí me, va la mint az el len szol gál ta tás össze ge (adott
eset ben: –

VI.2.5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), a rész aján -
lat té tel le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján la tok szá ma: 

– VIK-T Bt., Ma gyar or szág, 4400 Nyír egy há za, Ó szõ lõ u.
105., 6 rész aján lat

– KÖZ MÛ TERV-M 93 Kft., Ma gyar or szág, 4400 Nyír egy -
há za, Se lyem u. 21/B., 6 rész aján lat

– KUL TUR-CAD Kft., Ma gyar or szág, 8230 Ba la ton fü red,
Or zo vensz ky u. 13., 5 rész aján lat.

VI.2.6) Az egy sze rû sí tett el já rást meg in dí tó hir det mény köz -
zé té te lé nek nap ja és hi vat ko zás a hir det mény re (adott eset -
ben): –

VI.2.7) Az aján lat ké rõ tár gya lás nél kü li vagy tár gya lá sos
egy sze rû sí tett el já rást al kal ma zott? (adott eset ben): –

VI.2.8) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett 
el já rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá sá nak 
nap ja: –

VI.3) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/03/23 (év/hó/nap)

Vas Megyei Munkaügyi Központ
tájékoztatója az eljárás eredményérõl

(8068/2006)

Szol gál ta tás: X

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ
I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍ ME
Szer ve zet: Vas Me gyei Mun ka ügyi Köz pont
Cím zett: Éder Gé za igaz ga tó
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Cím: Hol lán E. u. 1.
Pos tai irá nyí tó szám: 9700
Vá ros/Köz ség: Szom bat hely
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 94/520-400
Te le fax: 94/505-747
E-ma il: in fo@vasmmk.hu
In ter net cím (URL): www.vasmmk.hu

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) A SZER ZÕ DÉS TÍ PU SA
Szol gál ta tás: X
Szol gál ta tá si ka te gó ria: 24

II.2) EZ EGY KE RET MEG ÁL LA PO DÁS?
NEM: X

II.3) NÓ MENK LA TÚ RA

II.3.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV) 
Fõ szó jegy zék 
Fõ tárgy: 
80.42.00.00-4

II.4) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL A SZER ZÕ DÉS HEZ
REN DELT EL NE VE ZÉS

II.5) MEG HA TÁ RO ZÁS (TÁRGY ÉS MENNYI SÉG) 
Mun ka erõ-pi a ci fel nõtt kép zé sek be szer zé se a HE FOP

1.1 ke re té ben a 2006. évi ESZA-ke ret terhére.
2006. év ben vár ha tó an be is ko lá zás ra ke rü lõ lé szám: 408 fõ.

II.6) TEL JES BE CSÜLT ÉR TÉK (áfa nél kül)
30 000 000 Ft (HUF), az az har minc mil lió fo rint

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA 
IV.1.1) A köz be szer zé si tör vény IV. fe je ze te sze rin ti el já rás

ese tén
Egy sze rû sí tett el já rás: X
IV.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett 

el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa (adott eset ben)

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat a kö vet ke zõ rész -

szem pon tok és súly szá mok alapján: X
rész szem pon tok súly szá mok
I. sz. ér té ke lé si szem pont
– a kép zés faj la gos brut tó költ sé ge HUF/fõ/óra 10
II. sz. ér té ke lé si szem pont
– kép zé sen ként meg ha tá ro zott össz óra szám 1

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE
V.1) AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE ÉS A SZER ZÕ DÉS ÉR -
TÉ KE
V.1.1) A nyer tes aján lat te võ ne ve és cí me: 

A szer zõ dés szá ma: 9. té tel
Szer ve zet/Sze mély: Mar ti ne um Fel nõtt kép zõ Aka dé mia
Cím zett: –
Cím: Kar me li ta u. 1.
Pos tai irá nyí tó szám: 9700
Vá ros/Köz ség: Szom bat hely
Or szág: Ma gyar or szág
V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a

leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül) 

Az el len szol gál ta tás össze ge 
fõ/tan fo lyam: 9. té tel: 192 000
Pénz nem: HUF

A szer zõ dés szá ma: 4. (4.A, 4.B), 7., 8. té tel
Szer ve zet/Sze mély: Bur ger lan di Fel nõtt kép zé si In té zet
Cím zett: –
Cím: Szent Már ton u. 38.
Pos tai irá nyí tó szám: 9700
Vá ros/Köz ség: Szom bat hely
Or szág: Ma gyar or szág
V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a

leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül) 

Az el len szol gál ta tás össze ge 
fõ/tan fo lyam: 4.A: 69 271; 4.B: 69 271, 
7.: 98 000; 8.: 101 933
Pénz nem: HUF

A szer zõ dés szá ma: 1. (1.A–1.D), 2. té tel
Szer ve zet/Sze mély: Ke res ke del mi és Ide gen for gal mi 
To vább kép zõ Kft.
Cím zett: –
Cím: Ró zsa u. 4–6.
Pos tai irá nyí tó szám: 1077
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a

leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül) 

Az el len szol gál ta tás össze ge 
fõ/tan fo lyam: 1.A: 100 000; 1.B: 130 000; 1.C: 218 000; 
1.D: 235 000; 2.: 80 000
Pénz nem: HUF

A szer zõ dés szá ma: 3. té tel
Szer ve zet/Sze mély: Gol dex Se cu rity Kft.
Cím zett: –
Cím: Or czy út 32.
Pos tai irá nyí tó szám: 1089
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a

leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül) 

Az el len szol gál ta tás össze ge 
fõ/tan fo lyam: 3.: 72 570
Pénz nem: HUF

A szer zõ dés szá ma: 6. té tel (6.A–6.D)
Szer ve zet/Sze mély: In forg Ok ta tó, Ter ve zõ, Szer ve zõ Kft.
Cím zett: –
Cím: Pe tõ fi S. u. 3.
Pos tai irá nyí tó szám: 9700
Vá ros/Köz ség: Szom bat hely
Or szág: Ma gyar or szág
V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a

leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül) 

Az el len szol gál ta tás össze ge 
fõ/tan fo lyam: 6.A: 72 900; 6.B: 36 000; 6.C: 36 750; 
6.D: 19 600
Pénz nem: HUF
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A szer zõ dés szá ma: 5. té tel (5.A–5.C)
Szer ve zet/Sze mély: To pi do Kft.
Cím zett: –
Cím: Welther Ká roly u. 17.
Pos tai irá nyí tó szám: 9700
Vá ros/Köz ség: Szom bat hely
Or szág: Ma gyar or szág

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nélkül) 

Az el len szol gál ta tás össze ge 
fõ/tan fo lyam: 5.A: 124 000; 5.B: 69 000; 5.C: 16 000
Pénz nem: HUF

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X

VI.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL AZ AK TÁ HOZ REN -
DELT HI VAT KO ZÁ SI SZÁM: 
4058/VMMK/06 „Fel nõtt kép zés”

VI.3) AZ ERED MÉNY HIR DE TÉS DÁ TU MA (adott eset -
ben)
2006/03/21 (év/hó/nap)

VI.4) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 21

VI.5) A SZER ZÕ DÉST MEG HIR DET TÉK-E AZ EU RÓ -
PAI UNIÓ HI VA TA LOS LAP JÁ BAN?
NEM: X

VI.6) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
IGEN: X
A be szer zés tár gya a HE FOP 1.1 „A mun ka nél kü li ség meg -

elõ zé se és ke ze lé se” prog ram ke re té ben tör té nõ kép zé sek, szak -
kép zé sek be szer zé se az Eu ró pai Szociális Alap támogatásával.

VI.7) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK 

1) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja (adott eset ben):
2006. már ci us 29.

2) Ha az el já rás ered mény te len, il let ve szer zõ dés kö tés re nem 
ke rül sor, en nek indoka: –

3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény
96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti minõsítése: 

1. In forg Ok ta tó, Ter ve zõ, Szer ve zõ Kft., 9700 Szom bat -
hely, Pe tõ fi S. u. 3. – mik ro vál lal ko zás

2. Bur genlan di Fel nõtt kép zé si In té zet Ma gyar or szá gi Köz -
hasz nú Egye sü let, 9700 Szom bat hely, Szent Már ton u. 38. –
nem tar to zik a törvény hatálya alá

3. To pi do Jár mû ve ze tõ kép zõ, Ok ta tó, Szol gál ta tó Kft.,
9700 Szom bat hely, Welt her Ká roly u. – mik ro vál lal ko zás

4. Mar ti ne um Fel nõtt kép zõ Aka dé mia, 9700 Szom bat hely,
Kar me li ta u. 1. – nem tar to zik a Kkvt. hatálya alá.

5. Ke res ke del mi és Ide gen for gal mi To vább kép zõ Kft.,
1077 Bu da pest, Ró zsa u. 4–6. – kö zép vál lal ko zás

6. Gol dex Se cu rity Va gyon vé del mi Szol gál ta tó Kft.,
1089 Bu da pest, Or czy út 32. – nem tar to zik a tör vény hatálya
alá.

4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot te võ ne -
ve, cí me és az el len szol gál ta tás össze ge (adott eset ben): –

5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján lat té tel
le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján lat szá ma: 

1. Szá mí tás tech ni kai és Ügy vi tel szer ve zõ Zrt., 1139 Bu da -
pest, Fran ge pán u. 8–10. – 2.

2. Bur gernlan di Fel nõtt kép zé si In té zet Ma gyar or szá gi Köz -
hasz nú Egye sü let, 9700 Szom bat hely, Szent Márton u. 38. – 3

3. Per fekt Gaz da sá gi Ta ná csadó, Ok ta tó és Ki adó Zrt.,
1143 Bu da pest, Szob ránc u. 6–8. – 1.

4. Ke res ke del mi és Ide gen for gal mi To vább kép zõ Kft.,
1077 Bu da pest, Ró zsa u. 4–6. – 2.

5. Gol dex Se cu rity Va gyon vé del mi Szol gál ta tó Kft.,
1089 Bu da pest, Or czy út 32. – 1

6. To pi do Jár mû ve ze tõ kép zõ, Ok ta tó, Szol gál ta tó Kft.,
9700 Szom bat hely, Welt her Károly u. – 2.

7. Rit mo Gép jár mû ve ze tõ-kép zõ Kft., 9700 Szom bat hely,
Pus kás T. u. 7. – 1.

8. Ke res ke dõk és Ven dég lá tók Vas Me gyei Ér dek vé del mi
Szer ve ze te, 9700 Szom bat hely, Já szai Ma ri u. 6/A. – 1.

9. Mar ti ne um Fel nõtt kép zõ Aka dé mia, 9700 Szom bat hely,
Kar me li ta u. 1. –1

10. Ma gyar Ipar szö vet ség Ok ta tá si és Szol gál ta tó Köz pont
Kft., 1139 Bu da pest, Haj dú u. 18–24. – 6.

11. In forg Ok ta tó, Ter ve zõ, Szer ve zõ Kft. 9700 Szom bat -
hely, Pe tõ fi S. u. 3. –1.

6) Az egy sze rû sí tett el já rást meg in dí tó hir det mény köz zé té -
te lé nek nap ja és hi vat ko zás a hir det mény re: Köz be szer zé si Ér -
te sí tõ 10. szám (2006. ja nu ár 23.) K. É. – 2578

7) Az aján lat ké rõ tár gya lás nél kü li vagy tár gya lá sos egy sze -
rû sí tett el já rást al kal ma zott? (adott eset ben)

Tár gya lás nél kü li.

VI.8) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA 
2006/03/28 (év/hó/nap)

Vas Megyei Önkormányzat
tájékoztatója az eljárás eredményérõl

(7574/2006)

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PONT(OK)
Hi va ta los név: Vas Me gyei Ön kor mány zat
Pos tai cím: Ber zse nyi tér 1.
Vá ros/Köz ség: Szom bat hely
Pos tai irá nyí tó szám: 9700
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: Vas Me gyei Ön kor mány zat Hi va tal
Te le fon: 94/515-710
Fax: 94/515-717
E-ma il: koz be szer zes@vas me gye.hu
In ter net cím(ek) (adott eset ben)
Az aján lat ké rõ ál ta lá nos cí me (URL): www.vas me gye.hu
A fel hasz ná lói ol dal cí me (URL): –

I.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ TÍ PU SA
Köz pon ti szin tû: –
Köz jo gi szer ve zet: –
Re gi o ná lis/he lyi szin tû: X
Egyéb: –

62. szám Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2006. V. 31.) 24533



I.3) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ MÁS AJÁN LAT KÉ RÕK NE -
VÉ BEN FOLY TAT JA-E LE A KÖZ BE SZER ZÉ SI EL JÁ -
RÁST?

Igen: – 
Nem: X

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS

II.1.1) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés
Hosszú le já ra tú fi nan szí ro zá si szer zõ dés

II.1.2) A szer zõ dés tí pu sa, va la mint a tel je sí tés helye
[Csak azt a ka te gó ri át vá lassza – épí té si be ru há zás, áru be -

szer zés vagy szol gál ta tás –, ame lyik a leg in kább meg fe lel a
szer zõ dés vagy köz be szer zés(ek) tárgyának]

a) Épí té si be ru há zás: –
Ki vi te le zés: –
Ter ve zés és ki vi te le zés: –
Ki vi te le zés bár mi lyen esz köz zel, mó don, az aján lat ké rõ ál tal 

meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek megfelelõen: –
Épí té si kon cesszió: –
A tel je sí tés he lye
NUTS-kód: –
b) Áru be szer zés: –
Adás vé tel: –
Lí zing: –
Bér let: –
Rész let vé tel: –
Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: –
A tel je sí tés he lye
NUTS-kód: –
c) Szol gál ta tás: X
Szol gál ta tá si ka te gó ria szá ma: 06
(az 1–27. szol gál ta tá si ka te gó ri á kat lásd a Kbt. 3. és 4. mel -

lék le té ben)
Szol gál ta tá si kon cesszió: –
A tel je sí tés he lye: Szom bat hely, Ber zse nyi tér 1.
NUTS-kód: –

II.1.3) A hir det mény a kö vet ke zõk va la me lyi ké vel kap cso -
la tos (adott eset ben)

Ke ret meg ál la po dás meg kö té se: –
Di na mi kus be szer zé si rend sze ren (DBR) ala pu ló szer zõ dé -

sek: –
Ke ret meg ál la po dá son ala pu ló szer zõ dés meg kö té se: –

II.1.4) A szer zõ dés vagy a köz be szer zés(ek) tár gya, mennyi -
sé ge

Aján lat ké rõ ré szé re hosszú le já ra tú, össze sen
1 100 000 000 Ft össze gû hi tel nyúj tá sa Vas Me gye és Szom bat -
hely Me gyei Jo gú Vá ros Mar ku sovsz ky Kór há za ré szé re nagy
ér té kû gép-mû szer be szer zés cí mén meg va ló su ló fejlesztési
beruházáshoz.

II.1.5) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy:
66.13.00.00-0
To váb bi tárgy(ak): –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.2) A SZER ZÕ DÉS(EK) ÉR TÉ KE

II.2.1) A szer zõ dés(ek) ér té ke
(Csak a vég le ges össz ér té ket kér jük meg ad ni, az összes részt

és op ci ót be le ért ve; az egyes szer zõ dé sek re vo nat ko zó in for má -
ci ók kal kap cso lat ban az V. Az el já rás ered mé nye meg ne ve zé sû
sza kaszt kér jük ki töl te ni)

Ér ték: 298 444 075
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: –
Áfá val: –
Áfa (%): –

III.2.2) Épí té si kon cesszió ese tén az el len szol gál ta tás leírása

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA

IV.1.1) Az el já rás faj tá ja

IV.1.1.1) A köz be szer zé si tör vény IV. fe je ze te sze rin ti el já -
rás ese tén:

Nyílt: X
Meg hí vá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Ver seny pár be széd: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –

IV.1.1.2) A köz be szer zé si tör vény V. fe je ze te sze rin ti el já rás 
esetén

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló/hir det ménnyel meg hir de -

tett tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –

IV.1.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos el já rás, a hir det -
mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos, a hir det mény nél kü li
egy sze rû sí tett el já rás, il let ve a gyor sí tott el já rás al kal ma zá sá -
nak in dok lá sa (adott eset ben): –

IV.1.1.4) A hir det mény faj tá ja
Aján la ti/rész vé te li fel hí vás: –
Idõ sza kos elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK

IV.2.1) Bí rá la ti szem pon tok (csak a meg fe le lõt je löl je meg)
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: X
vagy
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat: –
a kö vet ke zõ rész szem pon tok alap ján

IV.2.2) Sor ke rült-e elekt ro ni kus ár lej tés re?
Igen: –
Nem: X

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám (adott esetben)
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IV.3.2) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó an ko ráb ban sor ke -
rült-e köz zé té tel re?

Igen: X
Nem: –
Igen vá lasz ese tén (vá lassza a meg fe le lõ ro va tot):
Elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: X
vagy
Fel hasz ná lói ol da lon köz zé tett hir det mény: –
A hir det mény szá ma a H. L.-ben: 
2005/S 201-198202 2005/10/18 (év/hó/nap)
Aján la ti/rész vé te li fel hí vás: X
vagy
Egy sze rû sí tett aján la ti fel hí vás (DBR): –
A hir det mény szá ma a H. L.-ben: –
Egyéb ko ráb bi köz zé té tel: –
A hir det mény szá ma a H. L.-ben: –

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

A szer zõ dés szá ma: –
Meg ne ve zé se: –
V.1) A SZER ZÕ DÉS KÖ TÉS TER VE ZETT IDÕ PONT JA:
2006/03/24 (év/hó/nap)

V.2) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 4
V.3) A NYERTES AJÁNLATTEVÕ NEVE ÉS CÍME
Hi va ta los név: HVB Bank Hun ga ry Zrt.
Pos tai cím: Sza bad ság tér 5–6.
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1054
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 94/515-013
Fax: 94/515-030
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.4) A SZER ZÕ DÉS ÉR TÉ KÉ RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CIÓ (csak szá mok kal)
Az el len szol gál ta tás ere de ti leg be csült ér té ke (adott eset ben)
Ér ték: 300 000 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: –
Áfá val: –
Áfa (%): –
Az el len szol gál ta tás szer zõ dés be li össze ge
Ér ték: 298 444 075
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: –
Áfá val: –
Áfa (%): –
a leg ala cso nyabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat 
298 444 075 /
a leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat 
332 430 916
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: –
Áfá val: –
Áfa (%): –
Éves vagy ha vi ér ték ese tén kér jük meg ad ni:
az évek szá mát:  vagy a hó na pok szá mát: 
V.5) VA LÓ SZÍ NÛ SÍT HE TÕ-E AL VÁL LAL KO ZÓK, IL -
LET VE HAR MA DIK SZE MÉ LYEK IGÉNY BE VÉ TE LE
A SZER ZÕ DÉS TEL JE SÍ TÉ SÉ HEZ?
Igen: –
Nem: X

Igen vá lasz ese tén je löl je meg a szer zõ dés al vál lal ko zók, il -
let ve har ma dik sze mé lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se
ér té két vagy ará nyát (ré szét) (csak számokkal): –

Ér ték áfa nél kül: –
Pénz nem: –
Arány (rész): …%
Nem is mert: –
A szer zõ dés al vál lal ko zók, il let ve har ma dik sze mé lyek

igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek/ará nyá nak meg -
je lö lé se (ha is mert): –

V.6) A SZER ZÕ DÉST OLYAN AL VÁL LAL KO ZÓ VAL
KÖ TÖT TÉK-E MEG, AKI TÖBB VÁL TO ZA TÚ AJÁN LA -
TOT TETT?
Igen: –
Nem: X

V.7) VOLT-E ÉR VÉNY TE LEN AJÁN LAT AZON AZ
ALA PON, HOGY AZ EL LEN SZOL GÁL TA TÁS KIRÍ -
VÓAN ALA CSONY VOLT?
Igen: –
Nem: X
(E sza kasz ból szük ség ese tén több pél dány hasz nál ha tó)

VI. SZA KASZ: KI EGÉ SZÍ TÕ IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL ÉS/VAGY PROG RAM MAL KAP -
CSO LA TOS-E?
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén kér jük fel tün tet ni a pro jekt(ek) és/vagy

prog ram(ok) ne vét és bár mely egyéb hi vat ko zá si ada tot: –

VI.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK (adott eset ben)
VI.2.1) Az ered mény hir de tés idõ pont ja: 2006. már ci us 13.
VI.2.2) Ha az el já rás ered mény te len, ilelt ve szer zõ dés kö tés -

re nem ke rül, sor, en nek in do ka: –
VI.2.3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény

96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se: –
VI.2.4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot

te võ ne ve és cí me, va la mint az el len szol gál ta tás össze ge (adott
eset ben): –

VI.2.5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján -
lat té tel le he tõ ség ese tén a be nyúj tott rész aján la tok szá ma

– CIB Bank Zrt., Ma gyar or szág, 1027 Bu da pest, Med ve
u. 4–14.

– HVB Bank Hun ga ry Zrt., Ma gyar or szág, 1054 Bu da pest,
Sza bad ság tér 5–6.

– Ra if fe i sen Bank Rt., Ma gyar or szág 1054 Bu da pest, Aka -
dé mia u. 6.

– OTP és Ke res ke del mi Bank Rt., Ma gyar or szág
9700 Szom bat hely, Fõ tér 3–5.

VI.2.6) Az egy sze rû sí tett el já rást meg in dí tó hir det mény
köz zé té te lé nek nap ja és hi vat ko zás a hir det mény re (adott eset -
ben): –

VI.2.7) Az aján lat ké rõ tár gya lás nél kü li vagy tár gya lá sos
egy sze rû sí tett el já rást al kal ma zott? (adott eset ben): –

VI.2.8) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí -
tett el já rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá -
sá nak napja: –

VI.3) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/03/21 (év/hó/nap)
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Tá jé koz ta tó az el já rás eredményérõl

Ábrahámhegy Község Önkormányzata
tájékoztatója az eljárás eredményérõl

(8117/2006)

Épí té si be ru há zás: X
Épí té si kon cesszió: –
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: –
Szol gál ta tá si kon cesszió: –

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍ ME

Szer ve zet: Áb ra hám hegy Köz ség Ön kor mány za ta
Cím zett: Áb ra hám hegy Köz ség Pol gár mes te ri Hi va ta la
Cím: Ba da cso nyi u. 13.
Pos tai irá nyí tó szám: 8256
Vá ros/Köz ség: Áb ra hám hegy
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 87/471-506
Te le fax: 87/571-110
E-ma il: ahegy@axe le ro.hu
In ter net cím (URL): –

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) A SZER ZÕ DÉS TÍ PU SA

Épí té si be ru há zás: X
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: –
Épí té si kon cesszió: –
Szol gál ta tá si ka te gó ria: –
Szol gál ta tá si kon cesszió: –

II.2) EZ EGY KE RET MEG ÁL LA PO DÁS?
NEM: X
IGEN: –

II.3) NÓ MENK LA TÚ RA

II.3.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV) 
Fõ szó jegy zék 
Fõ tárgy:
45.23.24.00-6
To váb bi tár gyak: –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.4) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL A SZER ZÕ DÉS HEZ
REN DELT EL NE VE ZÉS

Áb ra hám hegy köz ség szenny víz csa tor ná zá sa I. ütem pót -
mun ka

II.5) MEG HA TÁ RO ZÁS (TÁRGY ÉS MENNYI SÉG) 
–  Csa tor na mo sa tá sa, tisz tí tá sa, ka me rá zá sa 11 184 fm
–  Fel telt csa tor nák szip pan tá sa 11 184 fm
–  Ál lag meg õr zé si fel ada tok el lá tá sa 25 275 fm

II.6) TEL JES BE CSÜLT ÉR TÉK (áfa nél kül)
18 mil lió Ft

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA 
IV.1.1) A köz be szer zé si tör vény VI. fe je ze te sze rin ti el já rás

ese tén
Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: X
Egy sze rû sí tett el já rás: –

IV.1.2) A köz be szer zé si tör vény VII. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén 

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló/hir det ménnyel meg hir de -

tett tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
A hir det mény faj tá ja 
Aján la ti/Rész vé te li fel hí vás: –
Idõ sza kos elõ ze tes tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

IV.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett
el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa (adott eset ben)

A Kbt. 125. § (3) be kez dés sze rint ko ráb ban meg kö tött
szer zõ dés ben nem sze rep lõ, de elõ re nem lát ha tó kö rül mé -
nyek mi att a szük sé ges ki egé szí tõ épí té si be ru há zást az aján -
lat ké rõt érin tõ ne héz ség nél kül nem le het el vá lasz ta ni a ko -
ráb bi szer zõ dés tõl.

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: X
vagy:
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat a kö vet ke zõ rész -

szem pon tok és súly szá mok alap ján: –

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

V.1) AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE ÉS A SZER ZÕ DÉS ÉR -
TÉ KE

V.1.1) A nyer tes aján lat te võ ne ve és cí me: –

A szer zõ dés szá ma: –
Szer ve zet/Sze mély: VÍZ ÉPÍ TÕ Kft.
Cím zett: VÍZ ÉPÍ TÕ Kft.
Cím: Ve nyi ge u. 3.
Pos tai irá nyí tó szám: 8230
Vá ros/Köz ség: Ba la ton fü red
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 87/580-038
Te le fax: 87/580-038
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül) 

Az el len szol gál ta tás össze ge: 18 218 007 Ft
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A leg ala cso nyabb: – / 
a leg ma ga sabb: – 
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat. 
Pénz nem: HUF

V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás (adott 
eset ben)

V.1.4) Szol gál ta tá si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás
(adott eset ben)

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, il let ve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés teljesítéséhez?

NEM: X
IGEN: –
Ha igen, a szer zõ dés al vál lal ko zók, il let ve har ma dik sze mé -

lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek vagy ará nyá -
nak (ré szé nek) a meg je lö lé se

Ér ték (áfa nél kül): –
Pénz nem: –
Arány (rész): …%
Nem is mert: –

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me
(adott eset ben)
(eb bõl a sza kasz ból szük ség sze rint több pél dány hasz nál ha tó)

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X
IGEN: –

VI.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL AZ AK TÁ HOZ REN -
DELT HI VAT KO ZÁ SI SZÁM: –

VI.3) AZ ERED MÉNY HIR DE TÉS DÁ TU MA (adott eset ben)
2006/03/24 (év/hó/nap)

VI.4) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 1

VI.5) A SZER ZÕ DÉS MEG HIR DE TÉ SE A KÖZ BE SZER -
ZÉ SI ÉR TE SÍ TÕ BEN (adott eset ben)

VI.6) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: X
IGEN: –
Ha igen, kér jük fel tün tet ni a pro jekt/prog ram ne vét és bár -

mely egyéb hasz nál ha tó hi vat ko zá si ada tot

VI.7) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK 

1) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja (adott eset ben): –
2) Ha az el já rás ered mény te len, il let ve szer zõ dés kö tés re nem 

ke rül sor, en nek in do ka: a Kbt. 92. § c)  pontja ér tel mé ben az el -
já rás ered mény te len, mi vel az aján lat te võ nem tett az ajánlat -
kérõ ren del ke zé sé re anya gi fe de zet mér té ké re tekintettel meg -
felelõ ajánlatot.

3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény
96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se: kisvállalkozás.

4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot te võ ne -
ve, cí me és az el len szol gál ta tás össze ge (adott eset ben): –

5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján lat té tel
le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján lat száma:

– VÍZ ÉPÍ TÕ Kft., 8230 Ba la ton fü red, Ve nyi ge u. 3.
6) Az aján lat ké rõ tár gya lás nél kü li vagy tár gya lá sos egy sze -

rû sí tett el já rást al kal ma zott? (adott eset ben): –

7) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett el já -
rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá sá nak
napja: 2005/12/22

8) A köz be szer zé si tör vény 254. §-a vagy 283. §-a sze rin ti
tár gya lás kez de mé nye zé se ese tén a tár gya lás eredménye: –

9) Az aján lat ké rõ a köz be szer zé si tör vény 153. §-ának
(1) be kez dé sét al kal maz ta?

NEM: X
IGEN: –

VI.8) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA 
2006/03/27 (év/hó/nap)

Balkány Város Önkormányzata
tájékoztatója az eljárás eredményérõl

(8001/2006)

Épí té si be ru há zás: X
Épí té si kon cesszió: –
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: –
Szol gál ta tá si kon cesszió: –

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ
I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍME
Szer ve zet: Bal kány Vá ros Ön kor mány za ta
Cím zett: Mar ján né Ri nyu Ilo na pol gár mes ter
Cím: Rá kó czi u. 8.
Pos tai irá nyí tó szám: 4233
Vá ros/Köz ség: Bal kány
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 42/561-000
Te le fax: 42/561-073
E-ma il: bal kany@bal kany.hu
In ter net cím (URL): www.bal kany.hu

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) A SZER ZÕ DÉS TÍ PU SA
Épí té si be ru há zás: X
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: –
Épí té si kon cesszió: –
Szol gál ta tá si ka te gó ria: –
Szol gál ta tá si kon cesszió: –

II.2) EZ EGY KE RET MEG ÁL LA PO DÁS?
NEM: X
IGEN: –

II.3) NÓ MENK LA TÚ RA

II.3.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV) 
Fõ szó jegy zék 
Fõ tárgy:
45.00.00.00-7
To váb bi tár gyak: 
45.11.00.00-1
45.21.00.00-2
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45.21.40.00-0
45.26.10.00-4
45.26.20.00-1
45.31.00.00-3
45.32.00.00-6
45.26.10.00-4
45.35.00.00-5
45.40.00.00-1
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.4) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL A SZER ZÕ DÉS HEZ
REN DELT EL NE VE ZÉS
A jö võ is ko lá ja a Dél-Nyír ség ben I. ütem; a bal ká nyi Sza -

bolcs Ve zér Ál ta lá nos Is ko la át ala kí tá sa és bõvítése.

II.5) MEG HA TÁ RO ZÁS (TÁRGY ÉS MENNYI SÉG) 
Épí té si szer zõ dés ke re té ben az aján lat ké rõ fenn tar tá sá ban

mû kö dõ Sza bolcs Ve zér Ál ta lá nos Is ko la, Sza kisk ola és Di ák -
ott hon Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la át ala kí tá sa és bõ ví té se.
Az át fogó in téz mény fej lesz tés I. üte mé ben az is ko la épü let -
együt te se „B” épü let ré szé nek fel újí tá sa, aka dály men te sí té se, a
bõ ví tés so rán 8 tan te rem, 2 informatikai terem (labor), aula és
ki szolgáló helyiségek építése.

II.6) TEL JES BE CSÜLT ÉR TÉK (áfa nél kül)
160 000 000

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA 

IV.1.1) A köz be szer zé si tör vény VI. fe je ze te sze rin ti el já rás
esetén

Nyílt: X
Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –

IV.1.2) A köz be szer zé si tör vény VII. fe je ze te sze rin ti el já rás
esetén 

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló/hir det ménnyel meg hir de -

tett tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
A hir det mény faj tá ja 
Aján la ti/Rész vé te li fel hí vás: X
Idõ sza kos elõ ze tes tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

IV.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett
el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa (adott eset ben): –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: –
vagy:
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat a kö vet ke zõ rész -

szem pon tok és súly szá mok alapján: X
rész szem pon tok súly szá mok
1. aján la ti ár 70
2. tel je sí té si ha tár idõ 15
3. a kö te le zõn fe lül vál lalt jót ál lás idõ tar ta ma 15

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

V.1) AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE ÉS A SZER ZÕ DÉS ÉR -
TÉ KE

V.1.1) A nyer tes aján lat te võ ne ve és cí me: 

A szer zõ dés szá ma:  20060329.
Szer ve zet/Sze mély: Nyír-Komp lett Kft.
Cím zett: Zsat ku Lász ló
Cím: Luj za u. 22.
Pos tai irá nyí tó szám: 4400
Vá ros/Köz ség: Nyír egy há za
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 42/450-837
Te le fax: 42/450-837
E-ma il: ma il@nyir komp lett.hu
In ter net cím (URL): www.nyir komp lett.hu

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nélkül) 

Az el len szol gál ta tás össze ge: 164 492 663
A leg ala cso nyabb: 164 492 663 / 
a leg ma ga sabb: 267 697 577 
el len szol gál ta tást tar tal ma zó ajánlat. 
Pénz nem: HUF

V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás (adott 
eset ben): –

V.1.4) Szol gál ta tá si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás
(adott eset ben): –

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, il let ve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés teljesítéséhez?

NEM: –
IGEN: X
Ha igen, a szer zõ dés al vál lal ko zók, il let ve har ma dik sze mé -

lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek vagy ará nyá -
nak (ré szé nek) a meg je lö lé se

Ér ték (áfa nél kül): 5 900 000
Arány (rész): 3,6%
Nem is mert: –

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me
(adott eset ben)

(eb bõl a sza kasz ból szük ség sze rint több pél dány használ -
ható)

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X
IGEN: –

VI.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL AZ AK TÁ HOZ REN -
DELT HI VAT KO ZÁ SI SZÁM:
333/2006.

VI.3) AZ ERED MÉNY HIR DE TÉS DÁ TU MA (adott eset -
ben)
2006/03/20 (év/hó/nap)

VI.4) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 9

VI.5) A SZER ZÕ DÉS MEG HIR DE TÉ SE A KÖZ BE SZER -
ZÉ SI ÉR TE SÍ TÕ BEN (adott eset ben)
K. É. – 0006/2006
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VI.6) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?

NEM: –
IGEN: X
Ha igen, kér jük fel tün tet ni a pro jekt/prog ram ne vét és bár -

mely egyéb hasz nál ha tó hi vat ko zá si ada tot
Re gi o ná lis Fej lesz té si Ope ra tív Prog ram 1/2004/ROP 2.3.

szá mú, „Az óvo dák és alap fo kú neve lé si-ok ta tá si in tézm ények
inf ra struk tu rá lis fej lesz té se” pá lyá za ti fel hí vás. Az aján lat ké rõ
pá lyá za tát a ROP-2.3.1.-2004-09-0054/37 szá mon re giszt rál ta
a VÁ TI Kht. A pá lyá zat cí me: „A jö võ is ko lá ja a Dél-Nyír ség -
ben I. ütem – Bal kány Sza bolcs Vezér Általános Iskola
átalakítása és bõvítése”.

VI.7) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK 

1) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja (adott eset ben):
2006. már ci us 29.

2) Ha az el já rás ered mény te len, il let ve szer zõ dés kö tés re nem 
ke rül sor, en nek indoka: –

3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény
96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se: kö zép vál lal ko zás.

4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot te võ ne -
ve, cí me és az el len szol gál ta tás össze ge (adott eset ben):

– NÁD ÉP Kft., 4181 Nád ud var, Bem J. u. 3., 
223 081 314 Ft (net tó)

5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján lat té tel
le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján lat száma:

– KA RAK TER „95” Kft., 4400 Nyír egy há za, Tu li pán köz
4. (Ma gyar or szág)

– LA SANCZ-BAU Kft., 1143 Bu da pest, Gi zel la u. 17.
(Ma gyar or szág)

– DEB MUT Rt., 4025 Deb re cen, Bar na u. 15. (Ma gyar or -
szág)

– NÁDÉP Kft., 4181 Nád ud var, Bem J. u. 3. (Ma gyar or -
szág)

– HUN ÉP Rt., 4025 Deb re cen, Si monf fy u. 34–36. (Ma -
gyar or szág)

– LEN GYEL ÉS FIA Kft., 4400 Nyír egy há za, Már tí rok te -
re 9. (Ma gyar or szág)

– NYÍR-KOMP LETT Kft., 4400 Nyír egy há za, Luj za u. 22. 
(Ma gyar or szág)

– HAR CON Kft., 4400 Nyír egy há za, Ki ni zsi u. 9. (Ma gyar -
or szág)

– KONCZ-BAU Kft., 4800 Vá sá ros na mény, Köl csey u. 5.
(Ma gyar or szág)

6) Az aján lat ké rõ tár gya lás nél kü li vagy tár gya lá sos egy sze -
rû sí tett el já rást al kal ma zott? (adott eset ben): –

7) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett el já -
rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá sá nak
napja: –

8) A köz be szer zé si tör vény 254. §-a vagy 283. §-a sze rin ti
tár gya lás kez de mé nye zé se ese tén a tár gya lás eredménye: –

9) Az aján lat ké rõ a köz be szer zé si tör vény 153. §-ának
(1) be kez dé sét al kal maz ta?

NEM: X
IGEN: –

VI.8) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA 

2006/03/24 (év/hó/nap)

Balkány Város Önkormányzata
tájékoztatója az eljárás eredményérõl

(8002/2006)

Épí té si be ru há zás: X
Épí té si kon cesszió: –
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: –
Szol gál ta tá si kon cesszió: –

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ
I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍME
Szer ve zet: Bal kány Vá ros Ön kor mány za ta
Cím zett: Mar ján né Ri nyu Ilo na pol gár mes ter
Cím: Rá kó czi u. 8.
Pos tai irá nyí tó szám: 4233
Vá ros/Köz ség: Bal kány
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 42/561-000
Te le fax: 42/561-073
E-ma il: bal kany@bal kany.hu
In ter net cím (URL): www.bal kany.hu

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA
II.1) A SZER ZÕ DÉS TÍ PU SA
Épí té si be ru há zás: X
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: –
Épí té si kon cesszió: –
Szol gál ta tá si ka te gó ria: –
Szol gál ta tá si kon cesszió: –

II.2) EZ EGY KE RET MEG ÁL LA PO DÁS?
NEM: X
IGEN: –

II.3) NÓ MENK LA TÚ RA
II.3.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy:
45.11.00.00-1
To váb bi tár gyak:
45.11.10.00-8
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –
II.4) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL A SZER ZÕ DÉS HEZ
REN DELT EL NE VE ZÉS
A bal ká nyi Sza bolcs Ve zér Ál ta lá nos Is ko la „H” épü let rész

bontása
II.5) MEG HA TÁ RO ZÁS (TÁRGY ÉS MENNYI SÉG)
Épí té si szer zõ dés ke re té ben az aján lat ké rõ fenn tar tá sá ban

mû kö dõ Sza bolcs Ve zér Ál ta lá nos Is ko la, Szak is ko la és Di ák -
ott hon Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la át ala kí tá sa és bõ ví té se I. üte -
mé ben az is ko la épü let együt te se „H” je lû épü let ré szé nek bon -
tá sa, te rep ren de zés, a tör me lék el szál lí tá sa és el he lye zé se.

–  Ve szé lyes hul la dék el szál lí tá sa, le ra ká sa (bi tu me nes le -
mez, szi ge te lõ anya gok): 9569 kg.

–  Bon tá si tör me lék el szál lí tá sa, le ra ká sa sze mét te le pen:
629,41 m3.

Te rep ren de zés (dur va) bon tás után: 646 m2.

II.6) TEL JES BE CSÜLT ÉR TÉK (áfa nél kül)
21 000 000 Ft
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IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA

IV.1.1) A köz be szer zé si tör vény VI. fe je ze te sze rin ti el já rás
esetén

Nyílt: X
Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –

IV.1.2) A köz be szer zé si tör vény VII. fe je ze te sze rin ti el já rás
esetén

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló/hir det ménnyel meg hir de -

tett tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
A hir det mény faj tá ja
Aján la ti/Rész vé te li fel hí vás: X
Idõ sza kos elõ ze tes tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

IV.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett
el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa (adott eset ben): –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: –
vagy:
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat a kö vet ke zõ rész -

szem pon tok és súly szá mok alapján: X
rész szem pon tok súly szá mok
1. Aján la ti ár 50
2. A bon tá si tör me lék új ra hasz no sí tá sa (az

egész hez ké pest, %-ban) 25
3. A meg va ló sí tás idõ tar ta ma 25

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

V.1) AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE ÉS A SZER ZÕ DÉS ÉR -
TÉ KE

V.1.1) A nyer tes aján lat te võ ne ve és cí me

A szer zõ dés szá ma: 20060328.
Szer ve zet/Sze mély: Nyír-Flop Kft.
Cím zett: Nyes ti Csa ba
Cím: Der ko vits u. 119/A
Pos tai irá nyí tó szám: 4400
Vá ros/Köz ség: Nyír egy há za
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 42/508-900
Te le fax: 42/508-900
E-ma il: post mas ter@nyirf lop.axe le ro.net
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nélkül)

Az el len szol gál ta tás össze ge: 8 959 000
A leg ala cso nyabb: 8 959 000 /
a leg ma ga sabb: 9 083 333
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat.
Pénz nem: HUF

V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás (adott 
eset ben): –

V.1.4) Szol gál ta tá si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás
(adott eset ben): –

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, il let ve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés teljesítéséhez?

NEM: X
IGEN: –
Ha igen, a szer zõ dés al vál lal ko zók, il let ve har ma dik sze mé -

lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek vagy ará nyá -
nak (ré szé nek) a meg je lö lé se

Ér ték (áfa nél kül): –
Pénz nem: –
Arány (rész): …%
Nem is mert: –

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me
(adott eset ben): –

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X
IGEN: –

VI.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL AZ AK TÁ HOZ REN -
DELT HI VAT KO ZÁ SI SZÁM
333/2006.

VI.3) AZ ERED MÉNY HIR DE TÉS DÁ TU MA (adott eset -
ben)
2006/03/20 (év/hó/nap)

VI.4) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 4

VI.5) A SZER ZÕ DÉS MEG HIR DE TÉ SE A KÖZ BE SZER -
ZÉ SI ÉR TE SÍ TÕ BEN (adott eset ben)
K. É. – 0005/2006

VI.6) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: –
IGEN: X
Ha igen, kér jük fel tün tet ni a pro jekt/prog ram ne vét és bár -

mely egyéb hasz nál ha tó hi vat ko zá si ada tot
Re gi o ná lis Fej lesz té si Ope ra tív Prog ram 1/2004/ROP 2.3.

szá mú, „Az óvo dák és alap fo kú ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek
inf ra struk tu rá lis fej lesz té se” pá lyá za ti fel hí vás. Az aján lat ké rõ
pá lyá za tát a ROP-2.3.1.-2004-09-0054/37 szá mon re giszt rál ta
a VÁ TI Kht. A pá lyá zat cí me: „A jö võ is ko lá ja a Dél-Nyír ség -
ben I. ütem – Bal kány,  Szabolcs Vezér Általános Iskola
átalakítása és bõvítése”.

VI.7) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

1) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja (adott eset ben):
2006. már ci us 28.

2) Ha az el já rás ered mény te len, il let ve szer zõ dés kö tés re
nem ke rül sor, en nek indoka: –

3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény
96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se: középvállalkozás

4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot te võ
ne ve, cí me és az el len szol gál ta tás össze ge (adott eset ben):
Szak szig Kft., 4400 Nyír egy há za, Pa zo nyi tér 12.; 9 083 333
(nettó)
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5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján lat té tel
le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján lat száma:

– La sancz-Bau Kft., 1143 Bu da pest, Gi zel la út 17., Ma -
gyar or szág

– Supply-Tech Kft., 2243 Kó ka, Dó zsa Gy. u. 92., Ma gyar -
or szág

– Nyír-Flop Kft., 4400 Nyír egy há za, Der ko vits u. 119/A,
Ma gyar or szág

– Szak szig Kft., 4400 Nyír egy há za, Pa zo nyi tér 12., Ma -
gyar or szág

6) Az aján lat ké rõ tár gya lás nél kü li vagy tár gya lá sos egy sze -
rû sí tett el já rást al kal ma zott? (adott eset ben): –

7) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett el -
já rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá sá nak
napja: –

8) A köz be szer zé si tör vény 254. §-a vagy 283. §-a sze rin ti
tár gya lás kez de mé nye zé se ese tén a tár gya lás eredménye: –

9) Az aján lat ké rõ a köz be szer zé si tör vény 153. §-ának
(1) be kez dé sét al kal maz ta?

NEM: X
IGEN: –

VI.8) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/03/24 (év/hó/nap)

Baranya Megyei Önkormányzat
tájékoztatója az eljárás eredményérõl

(8090/2006)

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PONT(OK)
Hi va ta los név: Ba ra nya Me gyei Ön kor mány zat
Pos tai cím: Szé che nyi tér 9.
Vá ros/Köz ség: Pécs
Pos tai irá nyí tó szám: 7623
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: Dr. Ké kes Fe renc
Te le fon: 72/500-453
Fax: 72/500-469
E-ma il: ga ra mi.zol tan@ba ra nya.hu
In ter net cím(ek) (adott eset ben)
Az aján lat ké rõ ál ta lá nos cí me (URL): www.ba ra nya.hu
A fel hasz ná lói ol dal cí me (URL): –

I.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ TÍ PU SA
Köz pon ti szin tû: –
Köz jo gi szer ve zet: –
Re gi o ná lis/he lyi szin tû: X
Egyéb: –

I.3) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ MÁS AJÁN LAT KÉ RÕK NE -
VÉ BEN FOLY TAT JA-E LE A KÖZ BE SZER ZÉ SI EL JÁ -
RÁST?
Igen: –
Nem: X

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS
II.1.1) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés
Or vos tech ni kai be ren de zé sek

II.1.2) A szer zõ dés tí pu sa, va la mint a tel je sí tés helye
[Csak azt a ka te gó ri át vá lassza – épí té si be ru há zás, áru be -

szer zés vagy szol gál ta tás –, ame lyik a leg in kább meg fe lel a
szer zõ dés vagy köz be szer zés(ek) tárgyának]

b) Áru be szer zés: X
Adás vé tel: X
Lí zing: –
Bér let: –
Rész let vé tel: –
Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: –
A tel je sí tés he lye: Ba ra nya Me gyei Kór ház, 7623 Pécs, Rá -

kó czi út 2.
NUTS-kód: HU 231

II.1.4) A szer zõ dés vagy a köz be szer zés(ek) tár gya, mennyi -
sé ge

– 2 db anesz te zi o ló gi ai mun ka ál lo más
– 1 db fel sõ ka te gó ri ás ál ta lá nos cé lú, co lor dopp ler ult ra -

hang ké szü lék
– 1 db lé le gez te tõ-egy ség

II.1.5) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy:
33.10.00.00-1
To váb bi tárgy(ak): –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.2) A SZER ZÕ DÉS(EK) ÉR TÉ KE
II.2.1) A szer zõ dés(ek) ér té ke
(Csak a vég le ges össz ér té ket kér jük meg ad ni, az összes részt

és op ci ót be le ért ve; az egyes szer zõ dé sek re vo nat ko zó in for má -
ci ók kal kap cso lat ban az V. Az el já rás ered mé nye meg ne ve zé sû
sza kaszt kér jük ki töl te ni)

Ér ték: 50 461 930
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: –
Áfá val: X
Áfa (%): 20

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA
IV.1.1) Az el já rás faj tá ja
IV.1.1.1) A köz be szer zé si tör vény IV. fe je ze te sze rin ti el já -

rás esetén:
Nyílt: X
Meg hí vá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Ver seny pár be széd: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –

IV.1.1.2) A köz be szer zé si tör vény  V. fe je ze te sze rin ti el já -
rás esetén: –

IV.1.1.4) A hir det mény faj tá ja: –
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IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK

IV.2.1) Bí rá la ti szem pon tok (csak a meg fe le lõt je löl je meg)
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: X
vagy
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat: –
a kö vet ke zõ rész szem pon tok alap ján

IV.2.2) Sor ke rült-e elekt ro ni kus ár lej tés re?
Igen: –
Nem: X

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám (adott eset ben)

BMÖK-2005/1M

IV.3.2) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó an ko ráb ban sor ke -
rült-e köz zé té tel re?

Igen: X
Nem: –
Igen vá lasz ese tén (vá lassza a meg fe le lõ ro va tot):
Elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
vagy
Fel hasz ná lói ol da lon köz zé tett hir det mény: –
A hir det mény szá ma a H. L.-ben: –
Aján la ti/rész vé te li fel hí vás: X
vagy
Egy sze rû sí tett aján la ti fel hí vás (DBR): –
A hir det mény szá ma a H. L.-ben: 
2005/S 223-220138 2004/11/19
Egyéb ko ráb bi köz zé té tel: –
A hir det mény szá ma a H. L.-ben: –

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE
A szer zõ dés szá ma: –
Meg ne ve zé se: –

V.1) A SZER ZÕ DÉS KÖ TÉS TER VE ZETT IDÕ PONT JA
2006/02/14 (év/hó/nap)

V.2) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 1

V.3) A NYER TES AJÁN LAT TE VÕ NE VE ÉS CÍ ME
Hi va ta los név: ME DI REX Rt.
Pos tai cím: Er zsé bet ki rály né út ja 98/B
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1142
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 444-4400
Fax: 444-4401
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.4) A SZER ZÕ DÉS ÉR TÉ KÉ RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CIÓ (csak szá mok kal)
Az el len szol gál ta tás ere de ti leg be csült ér té ke (adott eset ben)
Ér ték: 50 462 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: –
Áfá val: X
Áfa (%): 20
Az el len szol gál ta tás szer zõ dés be li összege
Ér ték: 50 461 930
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: –
Áfá val: X
Áfa (%): 20

A leg ala cso nyabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: – /

a leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: –

Pénz nem: –

Áfa nél kül: –

Áfá val: –

Áfa (%): –

V.5) VA LÓ SZÍ NÛ SÍT HE TÕ-E AL VÁL LAL KO ZÓK,
ILLETVE HAR MA DIK SZE MÉ LYEK IGÉNY BE VÉ TE -
LE A SZER ZÕ DÉS TEL JE SÍ TÉ SÉ HEZ?

Igen: –

Nem: X

Igen vá lasz ese tén je löl je meg a szer zõ dés al vál lal ko zók,
illetve har ma dik sze mé lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se 
ér té két vagy ará nyát (ré szét) (csak szá mok kal): –

V.6) A SZER ZÕ DÉST OLYAN AJÁN LAT TE VÕ VEL KÖ -
TÖT TÉK-E MEG, AKI TÖBB VÁL TO ZA TÚ AJÁN LA -
TOT TET T?

Igen: –

Nem: X

V.7) VOLT-E ÉR VÉNY TE LEN AJÁN LAT AZON AZ
ALA PON, HOGY AZ EL LEN SZOL GÁL TA TÁS KIRÍ -
VÓAN ALA CSONY VOLT?

Igen: –

Nem: X

(E sza kasz ból szük ség ese tén több pél dány hasz nál ha tó)

VI. SZA KASZ: KI EGÉ SZÍ TÕ IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL ÉS/VAGY PROG RAM MAL KAP -
CSO LA TOS-E?

Igen: –

Nem: X

Igen vá lasz ese tén kér jük fel tün tet ni a pro jekt(ek) és/vagy
prog ram(ok) ne vét és bár mely egyéb hi vat ko zá si ada tot: –

VI.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK (adott eset ben)

VI.2.1) Az ered mény hir de tés idõ pont ja: 2006. ja nu ár 31.

VI.2.2) Ha az el já rás ered mény te len, illetve szer zõ dés kö tés -
re nem ke rül sor, en nek in do ka: –

VI.2.3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény
96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se: kis vál lal ko zás

VI.2.4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot
te võ ne ve és cí me, va la mint az el len szol gál ta tás össze ge (adott
eset ben): –

VI.2.5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján -
lat té tel le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján la tok szá ma: –

VI.2.6) Az egy sze rû sí tett el já rást meg in dí tó hir det mény
köz zé té te lé nek nap ja és hi vat ko zás a hir det mény re (adott eset -
ben): –

VI.2.7) Az aján lat ké rõ tár gya lás nél kü li vagy tár gya lá sos
egy sze rû sí tett el já rást al kal ma zott? (adott eset ben): –

VI.2.8) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí -
tett el já rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá -
sá nak nap ja: –

VI.3) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA 

2006/03/24 (év/hó/nap)
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Bóly Város Önkormányzata
tájékoztatója az eljárás eredményérõl

(8312/2006)

Épí té si be ru há zás: X
Épí té si kon cesszió: –
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: –
Szol gál ta tá si kon cesszió: –

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍME

Szer ve zet: Bóly Vá ros Ön kor mány za ta
Cím zett: Hárs Jó zsef pol gár mes ter
Cím: Rá kó czi u. 3.
Pos tai irá nyí tó szám: 7754
Vá ros/Köz ség: Bóly
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 69/368-900
Te le fax: 69/568-138
E-ma il: va ros ha za@boly.hu
In ter net cím (URL): www.boly.hu

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) A SZER ZÕ DÉS TÍ PU SA

Épí té si be ru há zás: X
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: –
Épí té si kon cesszió: –
Szol gál ta tá si ka te gó ria: –
Szol gál ta tá si kon cesszió: –

II.2) EZ EGY KE RET MEG ÁL LA PO DÁS?
NEM: X
IGEN: –

II.3) NÓ MENK LA TÚ RA

II.3.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV) 
Fõ szó jegy zék 
Fõ tárgy: 
45.21.13.50-7
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): 
Y024-7
Y007-2
To váb bi tár gyak: 
45.11.10.00-8
45.26.00.00-7
45.26.20.00-1
45.40.00.00-1
45.33.00.00-9
45.31.10.00-0
45.23.32.53-7
45.23.32.27-6
45.11.27.10-5
77.30.00.00-3
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.4) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL A SZER ZÕ DÉS HEZ
REN DELT EL NE VE ZÉS
„Ma lom a vá ros szé lén – 1. kom po nens”

II.5) MEG HA TÁ RO ZÁS (TÁRGY ÉS MENNYI SÉG) 
FI DIC „Épí té si mun kák szer zõ dé ses fel té te lei meg bí zó ál tal

meg ter ve zett ma gas- és mély épí té si mun kák hoz” (1999.) tí pu -
sú, egyössze gû, áras szer zõ dés a „Ma lom a vá ros szé lén
– 1. kom po nens” építési munkáira.

EU-tá mo ga tás sal fi nan szí roz va:
Zöld te rü le tek fel újí tá sa
– Ide gen anya gok el szál lí tá sa
– Ta laj ja ví tás, te rep ren de zés
– Nö vény ül te tés (fák: 527 db, dísz cser jék: 1173 db, éve lõk:

103 db, gyep fe lü le tek ki ala kí tá sa: 10 000 m2)
Par ko lók, tér bur ko la tok épí té se, köz mû-csat la ko zá sok

kiépítése
– Tér kõ bur ko lat: 693,48 m2, asz falt bur ko lat: 806,52 m2.
Kül sõ köz mû sze re lés
– Víz be kö tés, szenny víz el ve ze tés, csa pa dék víz-el ve ze tés,

tér vi lá gí tás
Ma lom épü let át ala kí tá sa, fel újí tá sa 1066,57 m2.
Épí té si mun kák
– Hely szí ni be ton és vb. mun ka, elõ re gyár tott szer ke ze tek

el he lye zé se, sze re lé se, fa la zás és egyéb kõ mû ves mun ka,
ács mun ka, te tõ fe dõ mun ka, bur ko lás, bá do gos mun ka, asz -
ta los szer ke ze tek, la ka tos szer ke ze tek, fe lü let kép zé sek,
szi ge telés.

Épü let gé pé sze ti mun kák
– Víz-, csa tor na sze re lés, gáz sze re lés, köz pon ti fû tés-sze re -

lés, szel lõ zés, klí ma sze re lés, csa pa dék el ve ze tés.
Épü let vil la mos sá gi mun kák
– Há ló zat sze re lé si mun kák, lift elekt ro mos sze re lé se, vil -

lám vé de lem
Aján lat ké rõ ál tal fi nan szí roz va:
Jár da fe lü let: 179,13 m2, tér bur ko lat: 192,25 m2, 5 db A2 kon -

szig ná ci ós je lû nyí lás zá ró beépítése.

II.6) TEL JES BE CSÜLT ÉR TÉK (áfa nél kül)
558 579,60 euró

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA 

IV.1.1) A köz be szer zé si tör vény VI. fe je ze te sze rin ti el já rás
esetén

Nyílt: X
Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –

IV.1.2) A köz be szer zé si tör vény VII. fe je ze te sze rin ti el já rás
esetén 

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló/hir det ménnyel meg hir de -

tett tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
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A hir det mény faj tá ja 
Aján la ti/Rész vé te li fel hí vás: X
Idõ sza kos elõ ze tes tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

IV.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett
el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa (adott eset ben): –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: –
vagy:
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat a kö vet ke zõ rész -

szem pon tok és súly szá mok alapján: X
rész szem pon tok súly szá mok
1. El len szol gál ta tás össze ge 5
2. Vál lalt jót ál lá si idõ (év); min. 1, max.: 5 év 1

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

V.1) AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE ÉS A SZER ZÕ DÉS ÉR -
TÉ KE

V.1.1) A nyer tes aján lat te võ ne ve és cí me: 

A szer zõ dés szá ma: –
Szer ve zet/Sze mély: Cor ra do Épí tõ Kft.
Cím zett: Cso bán Fe renc
Cím: Pe tõ fi Sán dor u. 5.
Pos tai irá nyí tó szám: 7761
Vá ros/Köz ség: Lot hárd
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: –
Te le fax: 72/510-699
E-ma il: cor ra do e pi tokft@axe le ro.hu
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nélkül) 

Az el len szol gál ta tás össze ge: 630 666,95
A leg ala cso nyabb: 630 666,95 /
a leg ma ga sabb: 671 063 
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat. 
Pénz nem: eu ró

V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás (adott 
eset ben): –

V.1.4) Szol gál ta tá si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás
(adott eset ben): –

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés teljesítéséhez?

NEM: –
IGEN: X
Ha igen, a szer zõ dés al vál lal ko zók, illetve har ma dik sze mé -

lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek vagy ará nyá -
nak (ré szé nek) a meg je lö lé se

Ér ték (áfa nél kül): –
Pénz nem: euró
Arány (rész): …%
Nem is mert: X

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me
(adott eset ben): –

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X
IGEN: –

VI.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL AZ AK TÁ HOZ REN -
DELT HI VAT KO ZÁ SI SZÁM: –

VI.3) AZ ERED MÉNY HIR DE TÉS DÁ TU MA (adott eset -
ben)
2006/03/23 (év/hó/nap)

VI.4) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 2

VI.5) A SZER ZÕ DÉS MEG HIR DE TÉ SE A KÖZ BE SZER -
ZÉ SI ÉR TE SÍ TÕ BEN (adott eset ben)
Bóly Vá ros Ön kor mány za ta aján la ti fel hí vá sa nyílt el já rás

meg in dí tá sá ra (K. É. – 1704/2006), Köz be szer zé si Ér te sí tõ
XII. év fo lyam 7. szám (2006. január 16.).

VI.6) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: –
IGEN: X
Ha igen, kér jük fel tün tet ni a pro jekt/prog ram ne vét és bár -

mely egyéb hasz nál ha tó hi vat ko zá si ada tot
In teg rált he lyi fej lesz té si ak ci ók ösz tön zé se cí mû PHA RE-

program.
Hi vat ko zá si adat: HU2002/000-315.01.06-DD/13 – Ma lom

a vá ros szé lén cí mû pro jekt 1. kom po nen se.

VI.7) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK 

1) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja (adott eset ben):
2006. már ci us 31.

2) Ha az el já rás ered mény te len, illetve szer zõ dés kö tés re nem 
ke rül sor, en nek indoka: –

3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény
96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se: az el já rás nyer te se 
a kis- és kö zép vál lal ko zá sok ról, fej lõ dé sük tá mo ga tá sá ról szóló 
törvény szerint kisvállalkozás.

4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot te võ ne -
ve, cí me és az el len szol gál ta tás össze ge (adott eset ben): 

– HVS Bau Kft., 7754 Bóly, Hõ sök te re 1.
Az el len szol gál ta tás össze ge: 671 063 euró.

5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján lat té tel
le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján lat száma: 

– Cor ra do Épí tõ Kft., 7761 Lot hárd, Pe tõ fi Sán dor u. 5. Ma -
gyar or szág

– HVS Bau Kft., 7754 Bóly, Hõ sök te re 1. Ma gyar or szág

6) Az aján lat ké rõ tár gya lás nél kü li vagy tár gya lá sos egy sze -
rû sí tett el já rást al kal ma zott? (adott eset ben): –

7) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett el já -
rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá sá nak
napja: –

8) A köz be szer zé si tör vény 254. §-a vagy 283. §-a sze rin ti
tár gya lás kez de mé nye zé se ese tén a tár gya lás eredménye: –

9) Az aján lat ké rõ a köz be szer zé si tör vény 153. §-ának
(1) be kez dé sét al kal maz ta?

NEM: X
IGEN: –

VI.8) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/03/29 (év/hó/nap)
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Budapest Fõváros Önkormányzata
tájékoztatója az eljárás eredményérõl

(8203/2006)

Épí té si be ru há zás: –
Épí té si kon cesszió: –
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: –

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ
I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍME
Szer ve zet: Bu da pest Fõ vá ros Ön kor mány za ta
Cím zett: Bu da pest Fõ vá ros Ön kor mány za ta 
Fõ pol gár mes te ri Hi va ta lá nak Köz le ke dé si Ügyosztálya
Cím: Vá ros ház u. 9–11. II. eme let 267. szo ba
Pos tai irá nyí tó szám: 1052
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 327-1131
Te le fax: 327-1881
E-ma il: hu szargy@bu da pest.hu
In ter net cím (URL): –

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA
II.1) A SZER ZÕ DÉS TÍ PU SA
Épí té si be ru há zás: –
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: X
Épí té si kon cesszió: –
Szol gál ta tá si ka te gó ria: –

II.2) EZ EGY KE RET MEG ÁL LA PO DÁS?
NEM: X
IGEN: –

II.3) NÓ MENK LA TÚ RA

II.3.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV) 
Fõ szó jegy zék 
Fõ tárgy: 
74.27.61.00-5 Mû sza ki ellen õr zõ szol gál ta tás
To váb bi tár gyak: 
74.23.22.10-9
74.23.30.00-1
74.23.36.00-7

II.4) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL A SZER ZÕ DÉS HEZ
REN DELT EL NE VE ZÉS

II.5) MEG HA TÁ RO ZÁS (TÁRGY ÉS MENNYI SÉG) 
8 rész fel adat ban 27 db út fel újí tás, va la mint a hoz zá kap cso -

ló dó ke rék pá rút-épí tés hez nyúj tan dó le bo nyo lí tói és mû sza ki
el len õri fel ada tok, össze sen 456 550 m2 felületen.

II.6) TEL JES BE CSÜLT ÉR TÉK (áfa nél kül)
42 540 000 HUF

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA 

IV.1.1) A köz be szer zé si tör vény IV. fe je ze te sze rin ti el já rás
esetén

Nyílt: X

IV.1.2) A köz be szer zé si tör vény V. fe je ze te sze rin ti el já rás
esetén 

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló/hir det ménnyel meg hir de -

tett tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
A hir det mény faj tá ja 
Aján la ti/Rész vé te li fel hí vás: –
Idõ sza kos elõ ze tes tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

IV.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett
el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa (adott eset ben)

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: X

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

V.1) AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE ÉS A SZER ZÕ DÉS ÉR -
TÉ KE

V.1.1) A nyer tes aján lat te võ ne ve és cí me: 

A szer zõ dés szá ma: 1
Szer ve zet/Sze mély: Met ro ber Kft.
Cím zett: Met ro ber Kft.
Cím: Ke re pe si út 29/C
Pos tai irá nyí tó szám: 1087
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: –
Te le fax: 210-8882
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nélkül) 

Az el len szol gál ta tás össze ge: 2 952 000 Ft
A leg ala cso nyabb: 2 952 000 Ft /
a leg ma ga sabb: 5 245 000
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat. 
Pénz nem: HUF

V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás (adott 
eset ben)

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés teljesítéséhez?

NEM: X
IGEN: –

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me
(adott eset ben): –

A szer zõ dés szá ma: 2
Szer ve zet/Sze mély: Met ro ber Kft.
Cím zett: Met ro ber Kft.
Cím: Ke re pe si út 29/C
Pos tai irá nyí tó szám: 1087
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
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Te le fon: –
Te le fax: 210-8882
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nélkül) 

Az el len szol gál ta tás össze ge: 2 448 000
A leg ala cso nyabb: 2 448 000 /
a leg ma ga sabb: 5 245 000
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat. 
Pénz nem: HUF

V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás (adott 
eset ben): –

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés tel je sí té sé hez?

NEM: X
IGEN: –

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me
(adott eset ben): –

A szer zõ dés szá ma: 3
Szer ve zet/Sze mély: Met ro ber Kft.
Cím zett: Met ro ber Kft.
Cím: Ke re pe si út 29/C
Pos tai irá nyí tó szám: 1087
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: –
Te le fax: 210-8882
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nélkül) 

Az el len szol gál ta tás össze ge: 3 384 000
A leg ala cso nyabb: 3 384 000 /
a leg ma ga sabb: 5 310 000
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat. 
Pénz nem: HUF

V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás (adott 
eset ben): –

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés teljesítéséhez?

NEM: X
IGEN: –

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me
(adott eset ben): –

A szer zõ dés szá ma: 4
Szer ve zet/Sze mély: Met ro ber Kft.
Cím zett: Met ro ber Kft.
Cím: Ke re pe si út 29/C
Pos tai irá nyí tó szám: 1087
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág

Te le fon: –
Te le fax: 210-8882
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nélkül) 

Az el len szol gál ta tás össze ge: 3 384 000
A leg ala cso nyabb: 3 384 000 /
a leg ma ga sabb: 9 365 000
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat. 
Pénz nem: HUF

V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás (adott 
eset ben)

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés teljesítéséhez?

NEM: X
IGEN: –

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me
(adott eset ben): –

A szer zõ dés szá ma: 5
Szer ve zet/Sze mély: UTI BER Kft.
Cím zett: UTI BER Kft.
Cím: Csó ka u. 7–13.
Pos tai irá nyí tó szám: 1115
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: –
Te le fax: –
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nélkül) 

Az el len szol gál ta tás össze ge: 2 262 000 Ft
A leg ala cso nyabb: 2 262 000 Ft /
a leg ma ga sabb: 5 310 000
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat. 
Pénz nem: HUF

V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás (adott 
eset ben)

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés teljesítéséhez?

NEM: X
IGEN: –

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me
(adott eset ben): –

A szer zõ dés szá ma: 6
Szer ve zet/Sze mély: Met ro ber Kft.
Cím zett: Met ro ber Kft.
Cím: Ke re pe si út 29/C
Pos tai irá nyí tó szám: 1087
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
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Te le fon: –
Te le fax: 210-8882
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nélkül) 

Az el len szol gál ta tás össze ge: 3 384 000
A leg ala cso nyabb: 3 384 000 /
a leg ma ga sabb: 5 245 000
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat. 
Pénz nem: HUF

V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás (adott 
eset ben)

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés teljesítéséhez?

NEM: X
IGEN: –

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me
(adott eset ben): –

A szer zõ dés szá ma: 7
Szer ve zet/Sze mély: KÖ MI–OVI BER Kon zor ci um
Cím zett: KÖ MI Kft.
Cím: Bé csi út 126–128.
Pos tai irá nyí tó szám: 1034
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: –
Te le fax: –
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nélkül) 

Az el len szol gál ta tás össze ge: 2 177 500 Ft
A leg ala cso nyabb: 2 177 500 Ft /
a leg ma ga sabb: 5 245 000
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat. 
Pénz nem: HUF

V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás (adott 
eset ben)

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés teljesítéséhez?

NEM: X
IGEN: –

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me
(adott eset ben): –

A szer zõ dés szá ma: 8
Szer ve zet/Sze mély: Met ro ber Kft.
Cím zett: Met ro ber Kft.
Cím: Ke re pe si út 29/C
Pos tai irá nyí tó szám: 1087
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág

Te le fon: –

Te le fax: 210-8882

E-ma il: –

In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül) 

Az el len szol gál ta tás össze ge: 3 384 000

A leg ala cso nyabb: 3 384 000 /

a leg ma ga sabb: 5 610 000

el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat. 

Pénz nem: HUF

V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás (adott 
eset ben)

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés tel je sí té sé hez?

NEM: X

IGEN: –

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me
(adott eset ben): –

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?

NEM: X

IGEN: –

VI.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL AZ AK TÁ HOZ REN -
DELT HI VAT KO ZÁ SI SZÁM: –

VI.3) AZ ERED MÉNY HIR DE TÉS DÁ TU MA (adott eset -
ben)

2006/03/27 (év/hó/nap)

VI.4) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 32

VI.5) A SZER ZÕ DÉST MEG HIR DET TÉK-E AZ EU RÓ -
PAI UNIÓ HI VA TA LOS LAP JÁ BAN?

NEM: –

IGEN: X

Ha igen, ad ja meg a hir det mény re vo nat ko zó hi vat ko zást

A hir det mény szá ma a Hi va ta los La p tar ta lom jegy zé ké ben:

2005/S 246-242779 (év/hó/nap:) 2005/12/22

VI.6) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?

NEM: X

IGEN: –

VI.7) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK 

1) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja: 2006. áp ri lis 7.

2) Ha az el já rás ered mény te len, illetve szer zõ dés kö tés re nem 
ke rül sor, en nek in do ka: –

3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény
96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se: –

4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot te võ ne -
ve, cí me és az el len szol gál ta tás össze ge (adott eset ben): aján lat -
ké rõ nem je lölt meg má so dik leg ked ve zõbb aján la tot te võt.
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5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján lat té tel
le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján lat száma:  

– Met ro ber Kft., 1087 Bu da pest, Ke re pe si út 29/C; rész -
aján la tok szá ma: 8.

– Uti ber Kft., 1115 Bu da pest, Csó ka u. 7–13.; rész aján la tok
szá ma: 8.

– KÖ MI Kft.–OVI BER Rt. Kon zor ci um, 1034 Bu da pest,
Bé csi út 126–128.; rész aján la tok száma: 8.

– Fõ ber Rt., 1075 Bu da pest, Rum bach S. u. 14.; rész aján la -
tok szá ma: 8.

6) Az egy sze rû sí tett el já rást meg in dí tó hir det mény köz zé té -
te lé nek nap ja és hi vat ko zás a hir det mény re (adott eset ben): –

7) Az aján lat ké rõ tár gya lás nél kü li vagy tár gya lá sos egy sze -
rû sí tett el já rást al kal ma zott? (adott eset ben): –

8) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett el já -
rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá sá nak
napja: –

9) Az ered mény hir de tés idõ pont ja: 2006. már ci us 27.

VI.8) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/03/30 (év/hó/nap)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
tájékoztatója az eljárás eredményérõl

(8456/2006)

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PONT(OK)
Hi va ta los név: Bu da pest Jó zsef vá ro si Ön kor mány zat
Pos tai cím: Ba ross u. 63–67.
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1082
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: –
Te le fon: –
Fax: –
E-ma il: –

I.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ TÍ PU SA
Köz pon ti szin tû: –
Köz jo gi szer ve zet: –
Re gi o ná lis/he lyi szin tû: X
Egyéb: –

I.3) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ MÁS AJÁN LAT KÉ RÕK NE VÉ -
BEN FOLY TAT JA-E LE A KÖZ BE SZER ZÉ SI ELJÁ -
RÁST?
Igen: X
Nem: –

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS

II.1.1) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés:
Bp. VI II. ke r., Fu tó u. 42. sz. (hrsz.: 36331) épü let le bon tá sa.

II.1.2) A szer zõ dés tí pu sa, va la mint a tel je sí tés he lye
[Csak azt a ka te gó ri át vá lassza – épí té si be ru há zás, áru be -

szer zés vagy szol gál ta tás –, ame lyik a leg in kább meg fe lel a
szer zõ dés vagy köz be szer zés(ek) tár gyá nak]

a) Épí té si be ru há zás: X
Ki vi te le zés: X
A tel je sí tés he lye: Bp. VI II. ke r., Fu tó u. 42. 
NUTS-kód: HU102

II.1.3) A hir det mény a kö vet ke zõk va la me lyi ké vel kap cso la -
tos (adott eset ben)

Ke ret meg ál la po dás meg kö té se: –
Ke ret meg ál la po dá son ala pu ló szer zõ dés meg kö té se: X

II.1.4) A szer zõ dés vagy a köz be szer zés(ek) tár gya, mennyi -
sé ge: 

1 épü let le bon tá sa.

II.1.5) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék 
Fõ tárgy: 
45.11.00.00-1
To váb bi tárgy(ak): 
45.11.27.00-2
28.41.31.00-1
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.2) A SZER ZÕ DÉS(EK) ÉR TÉ KE

II.2.1) A szer zõ dés(ek) ér té ke
(Csak a vég le ges össz ér té ket kér jük meg ad ni, az összes szer -

zõ dést, részt és op ci ót be le ért ve; az egyes szer zõ dé sek re vo nat -
ko zó in for má ci ók kal kap cso lat ban az V. Az el já rás ered mé nye
meg ne ve zé sû sza kaszt kér jük ki töl te ni)

Ér ték: 7 892 977
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: 7 892 977
Áfá val: 9 471 572
Áfa (%): 20

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA 

IV.1.1) Az el já rás faj tá ja

IV.1.1.1) A köz be szer zé si tör vény VI. fe je ze te sze rin ti el já -
rás esetén

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Ver seny pár be széd: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: X

IV.1.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos el já rás, a hir det -
mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos, a hir det mény nél kü li
egy sze rû sí tett el já rás, illetve a gyor sí tott el já rás al kal ma zá sá -
nak in do ko lá sa (adott eset ben): 

Aján lat ké rõ 2005. feb ru ár 7-én a Kbt. III. ré szé nek VI. fe je -
zet 28. cí me sze rin ti nyílt el já rást in dí tott és ezen el já rás alap ján 
ke ret meg ál la po dást kö tött. Tár gyi el já rást a Kbt. 259. § (2) be -
kez dés szerint bonyolítottuk.
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IV.1.1.4) A hir det mény faj tá ja
Aján la ti/Rész vé te li fel hí vás: X
Idõ sza kos elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK

IV.2.1) Bí rá la ti szem pon tok (csak a meg fe le lõt je löl je meg)
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: X
rész szem pon t
1. aján la ti ár

IV.2.2) Sor ke rült-e elekt ro ni kus ár lej tés re?
Igen: –
Nem: X

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.2) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó an ko ráb ban sor ke -
rült-e köz zé té tel re?

Igen: X
Nem: –
Igen vá lasz ese tén (vá lassza a meg fe le lõ ro va tot):
Aján la ti/rész vé te li fel hí vás: X
vagy
Egy sze rû sí tett aján la ti fel hí vás (DBR): –
A hir det mény szá ma a K. É.-be n: 0882/2005

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

A szer zõ dés szá ma: P1/ÉB F42
Meg ne ve zé se: vál lal ko zá si szer zõ dés

V.1) A SZER ZÕ DÉS KÖ TÉS DÁ TU MA:
2006/04/07 (év/hó/nap)

V.2) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 9

V.3) A NYER TES AJÁN LAT TE VÕ NE VE ÉS CÍ ME
Hi va ta los név: Sz-Bau Kft.
Pos tai cím: Cso bánc u. 4.
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1089
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 314-1650
Fax: 314-1650
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.4) A SZER ZÕ DÉS ÉR TÉ KÉ RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CIÓ (csak szá mok kal)
Az el len szol gál ta tás ere de ti leg be csült ér té ke (adott eset ben)
Ér ték: 162 500 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: 162,5 M Ft
Áfá val: 195 M Ft
Áfa (%): 20
Az el len szol gál ta tás szer zõ dés be li összege
Ér ték: 7 892 977
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: 7 892 977
Áfá val: 9 471 572 
Áfa (%): 20
A leg ala cso nyabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: 
7 892 977 /
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: 
8 649 472
Pénz nem: HUF

Áfa nél kül: 8 649 472
Áfá val: 10 379 366
Áfa (%): 20

V.5) VA LÓ SZÍ NÛ SÍT HE TÕ-E AL VÁL LAL KO ZÓK, IL -
LETVE HAR MA DIK SZE MÉ LYEK IGÉNY BE VÉ TE LE
A SZER ZÕ DÉS TELJESÍTÉSÉHEZ?
Igen: –
Nem: X

V.6) A SZER ZÕ DÉST OLYAN AJÁN LAT TE VÕ VEL
 KÖTÖTTÉK-E MEG, AKI TÖBB VÁL TO ZA TÚ AJÁN LA -
TOT TETT?
Igen: –
Nem: X

V.7) VOLT-E ÉR VÉNY TE LEN AJÁN LAT AZON AZ
ALA PON, HOGY AZ EL LEN SZOL GÁL TA TÁS KIRÍ -
VÓAN ALA CSONY VOLT?
Igen: –
Nem: X
(E sza kasz ból szük ség ese tén több pél dány hasz nál ha tó)

VI. SZA KASZ: KI EGÉ SZÍ TÕ IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL ÉS/VAGY PROG RAM MAL KAP -
CSO LA TOS-E?
Igen: –
Nem: X

VI.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK (adott eset ben): 
VI.2.1) Az ered mény hir de tés idõ pont ja (adott eset ben):

2006. már ci us 29.
VI.2.3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény

96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se: mik ro vál lal ko zás.
VI.2.4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot te -

võ ne ve és cí me, va la mint az el len szol gál ta tás össze ge (adott
eset ben: aján lat ké rõ nem nevezett meg.

VI.2.5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), a rész aján -
lat té tel le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján la tok száma: 

– Sz-Bau 2000 Kft., 1089 Bu da pest, Cso bánc u. 4. (Ma -
gyar or szág),

– Betty Mill ’04. Kft., 1094 Bu da pest, Tûz ol tó u. 33/A (Ma -
gyar or szág),

– Re no vá lok 2002 Bt., 1085 Bu da pest, Sa lét rom u. 4. (Ma -
gyar or szág),

– Asz falt be ton Kft., 1108 Bu da pest, Ve nyi ge u. 4. (Ma gyar -
or szág),

– Ek ker & Ek ker Kft., 2314 Ha lász te lek, Kos suth La jos
u. 27. (Ma gyar or szág),

– Eu ro No vo Ép. Ip. és Szolg. Kft., 1181 Bu da pest, Pa rázs
u. 29. (Ma gyar or szág),

– Ro mép ker Bt., 1082 Bu da pest, Ül lõi út 58. (Ma gyar or -
szág),

– Ex lu zív Bau Kft., 1104 Bu da pest, Jász be ré nyi út 13/A
(Ma gyar or szág),

– BB. Be ton Kft., 7251 Ka pos pu la, Rá kó czi út 17. (Ma gyar -
or szág).

VI.2.8) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett 
el já rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá sá nak 
napja: 2006. feb ru ár 3.

VI.3) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/03/30 (év/hó/nap)
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Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
tájékoztatója az eljárás eredményérõl

(8457/2006)

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PONT(OK)
Hi va ta los név: Bu da pest Jó zsef vá ro si Ön kor mány zat
Pos tai cím: Ba ross u. 63–67.
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1082
Or szág: Ma gyar or szág

I.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ TÍ PU SA
Köz pon ti szin tû: –
Köz jo gi szer ve zet: –
Re gi o ná lis/he lyi szin tû: X
Egyéb: –

I.3) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ MÁS AJÁN LAT KÉ RÕK NE VÉ -
BEN FOLY TAT JA-E LE A KÖZ BE SZER ZÉ SI ELJÁ -
RÁST?
Igen: X
Nem: –

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS

II.1.1) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés:
Bp. VI II. ke r., Fu tó u. 40. sz. (hrsz.: 36330) épü let le bon tá sa.

II.1.2) A szer zõ dés tí pu sa, va la mint a tel je sí tés helye
[Csak azt a ka te gó ri át vá lassza – épí té si be ru há zás, áru be -

szer zés vagy szol gál ta tás –, ame lyik a leg in kább meg fe lel a
szer zõ dés vagy köz be szer zés(ek) tár gyá nak]

a) Épí té si be ru há zás: X
Ki vi te le zés: X
A tel je sí tés he lye: Bp. VI II. ke r., Fu tó u. 40. 
NUTS-kód: HU102

II.1.3) A hir det mény a kö vet ke zõk va la me lyi ké vel kap cso la -
tos (adott eset ben)

Ke ret meg ál la po dás meg kö té se: –
Ke ret meg ál la po dá son ala pu ló szer zõ dés meg kö té se: X

II.1.4) A szer zõ dés vagy a köz be szer zés(ek) tár gya, mennyi -
sé ge: 

1 épü let le bon tá sa.

II.1.5) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék 
Fõ tárgy: 
45.11.00.00-1
To váb bi tárgy(ak): 
45.11.27.00-2
28.41.31.00-1
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA 

IV.1.1) Az el já rás faj tá ja

IV.1.1.1) A köz be szer zé si tör vény VI. fe je ze te sze rin ti el já -
rás esetén

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –

Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Ver seny pár be széd: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: X

IV.1.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos el já rás, a hir det -
mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos, a hir det mény nél kü li
egy sze rû sí tett el já rás, illetve a gyor sí tott el já rás al kal ma zá sá -
nak in do ko lá sa (adott eset ben): 

Aján lat ké rõ 2005. feb ru ár 7-én a Kbt. III. ré szé nek VI. fe je -
zet 28. cí me sze rin ti nyílt el já rást in dí tott és ezen el já rás alap ján 
ke ret meg ál la po dást kö tött. Tár gyi el já rást a Kbt. 259. § (2) be -
kez dés szerint bonyolítottuk.

IV.1.1.4) A hir det mény faj tá ja
Aján la ti/Rész vé te li fel hí vás: X
Idõ sza kos elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK

IV.2.1) Bí rá la ti szem pon tok (csak a meg fe le lõt je löl je meg)
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: X
rész szem pon t
1. aján la ti ár

IV.2.2) Sor ke rült-e elekt ro ni kus ár lej tés re?
Igen: –
Nem: X

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.2) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó an ko ráb ban sor ke -
rült-e köz zé té tel re?

Igen: X
Nem: –
Igen vá lasz ese tén (vá lassza a meg fe le lõ ro va tot):
Aján la ti/rész vé te li fel hí vás: X
vagy
Egy sze rû sí tett aján la ti fel hí vás (DBR): –
A hir det mény szá ma a K. É.-be n: 0882/2005

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

A szer zõ dés szá ma: –
Meg ne ve zé se: –

V.2) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 9

V.4) A SZER ZÕ DÉS ÉR TÉ KÉ RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CIÓ (csak szá mok kal)
Az el len szol gál ta tás ere de ti leg be csült ér té ke (adott eset ben)
Ér ték: 162 500 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: 162,5 M Ft
Áfá val: 195 M Ft
Áfa (%): 20
Az el len szol gál ta tás szer zõ dés be li összege
Ér ték: –
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: –
Áfá val: –
Áfa (%): –
A leg ala cso nyabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: – /
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: –
Pénz nem: HUF
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Áfa nél kül: –
Áfá val: –
Áfa (%): –

V.5) VA LÓ SZÍ NÛ SÍT HE TÕ-E AL VÁL LAL KO ZÓK, IL -
LETVE HAR MA DIK SZE MÉ LYEK IGÉNY BE VÉ TE LE
A SZER ZÕ DÉS TELJESÍTÉSÉHEZ?
Igen: –
Nem: –

V.6) A SZER ZÕ DÉST OLYAN AJÁN LAT TE VÕ VEL
 KÖTÖTTÉK-E MEG, AKI TÖBB VÁL TO ZA TÚ AJÁN LA -
TOT TETT?
Igen: –
Nem: –

V.7) VOLT-E ÉR VÉNY TE LEN AJÁN LAT AZON AZ
ALA PON, HOGY AZ EL LEN SZOL GÁL TA TÁS KIRÍ -
VÓAN ALA CSONY VOLT?
Igen: –
Nem: –
(E sza kasz ból szük ség ese tén több pél dány hasz nál ha tó)

VI. SZA KASZ: KI EGÉ SZÍ TÕ IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL ÉS/VAGY PROG RAM MAL KAP -
CSO LA TOS-E?
Igen: –
Nem: X

VI.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK (adott eset ben): 
VI.2.1) Az ered mény hir de tés idõ pont ja (adott eset ben):

2006. már ci us 29.
VI.2.2) Ha az el já rás ered mény te len, illetve szer zõ dés kö tés -

re nem ke rül sor, en nek in do ka: a ver seny ben lé võ aján la tok kö -
zül egyik sem fe lel t meg a Kbt. 263. § követelményének.

VI.2.5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), a rész aján -
lat té tel le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján la tok száma: 

– Sz-Bau 2000 Kft., 1089 Bu da pest, Cso bánc u. 4. (Ma -
gyar or szág),

– Betty Mill ’04. Kft., 1094 Bu da pest, Tûz ol tó u. 33/A (Ma -
gyar or szág),

– Re no vá lok 2002 Bt., 1085 Bu da pest, Sa lét rom u. 4. (Ma -
gyar or szág),

– Asz falt be ton Kft., 1108 Bu da pest, Ve nyi ge u. 4. (Ma gyar -
or szág),

– Ek ker & Ek ker Kft., 2314 Ha lász te lek, Kos suth La jos
u. 27. (Ma gyar or szág),

– Eu ro No vo Ép. Ip. és Szolg. Kft., 1181 Bu da pest, Pa rázs
u. 29. (Ma gyar or szág),

– Ro mép ker Bt., 1082 Bu da pest, Ül lõi út 58. (Ma gyar or -
szág),

– Ex lu zív Bau Kft., 1104 Bu da pest, Jász be ré nyi út 13/A
(Ma gyar or szág),

– BB. Be ton Kft., 7251 Ka pos pu la, Rá kó czi út 17. (Ma gyar -
or szág).

VI.2.8) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett 
el já rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá sá nak 
napja: 2006. feb ru ár 3.

VI.3) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/03/30 (év/hó/nap)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
tájékoztatója az eljárás eredményérõl

(8459/2006)

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PONT(OK)

Hi va ta los név: Bu da pest Jó zsef vá ro si Ön kor mány zat
Pos tai cím: Ba ross u. 63–67.
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1082
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: –
Te le fon: –
Fax: –
E-ma il: –

I.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ TÍ PU SA

Köz pon ti szin tû: –
Köz jo gi szer ve zet: –
Re gi o ná lis/he lyi szin tû: X
Egyéb: –

I.3) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ MÁS AJÁN LAT KÉ RÕK NE VÉ -
BEN FOLY TAT JA-E LE A KÖZ BE SZER ZÉ SI ELJÁ -
RÁST?

Igen: X
Nem: –

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS

II.1.1) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés:
Bp. VI II. ke r., Fu tó u. 38. sz. (hrsz.: 36329) épü let le bon tá sa.

II.1.2) A szer zõ dés tí pu sa, va la mint a tel je sí tés helye
[Csak azt a ka te gó ri át vá lassza – épí té si be ru há zás, áru be -

szer zés vagy szol gál ta tás –, ame lyik a leg in kább meg fe lel a
szer zõ dés vagy köz be szer zés(ek) tár gyá nak]

a) Épí té si be ru há zás: X
Ki vi te le zés: X
A tel je sí tés he lye: Bp. VI II. ke r., Fu tó u. 38. 
NUTS-kód: HU102

II.1.3) A hir det mény a kö vet ke zõk va la me lyi ké vel kap cso la -
tos (adott eset ben)

Ke ret meg ál la po dás meg kö té se: –
Ke ret meg ál la po dá son ala pu ló szer zõ dés meg kö té se: X

II.1.4) A szer zõ dés vagy a köz be szer zés(ek) tár gya, mennyi -
sé ge: 

1 épü let le bon tá sa.

II.1.5) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék 
Fõ tárgy: 
45.11.00.00-1
To váb bi tárgy(ak): 
45.11.27.00-2
28.41.31.00-1
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –
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II.2) A SZER ZÕ DÉS(EK) ÉR TÉ KE

II.2.1) A szer zõ dés(ek) ér té ke
(Csak a vég le ges össz ér té ket kér jük meg ad ni, az összes szer -

zõ dést, részt és op ci ót be le ért ve; az egyes szer zõ dé sek re vo nat -
ko zó in for má ci ók kal kap cso lat ban az V. Az el já rás ered mé nye
meg ne ve zé sû sza kaszt kér jük ki töl te ni)

Ér ték: 14 234 280
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: 14 234 280
Áfá val: 17 081 136
Áfa (%): 20

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA 

IV.1.1) Az el já rás faj tá ja

IV.1.1.1) A köz be szer zé si tör vény VI. fe je ze te sze rin ti el já -
rás esetén

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Ver seny pár be széd: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: X

IV.1.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos el já rás, a hir det -
mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos, a hir det mény nél kü li
egy sze rû sí tett el já rás, illetve a gyor sí tott el já rás al kal ma zá sá -
nak in do ko lá sa (adott eset ben): 

Aján lat ké rõ 2005. feb ru ár 7-én a Kbt. III. ré szé nek VI. fe je -
zet 28. cí me sze rin ti nyílt el já rást in dí tott és ezen el já rás alap ján 
ke ret meg ál la po dást kö tött. Tár gyi el já rást a Kbt. 259. § (2) be -
kez dés szerint bonyolítottuk.

IV.1.1.4) A hir det mény faj tá ja
Aján la ti/Rész vé te li fel hí vás: X
Idõ sza kos elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK

IV.2.1) Bí rá la ti szem pon tok (csak a meg fe le lõt je löl je meg)
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: X
rész szem pon t
1. aján la ti ár

IV.2.2) Sor ke rült-e elekt ro ni kus ár lej tés re?
Igen: –
Nem: X

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.2) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó an ko ráb ban sor ke -
rült-e köz zé té tel re?

Igen: X
Nem: –
Igen vá lasz ese tén (vá lassza a meg fe le lõ ro va tot):
Aján la ti/rész vé te li fel hí vás: X
vagy
Egy sze rû sí tett aján la ti fel hí vás (DBR): –
A hir det mény szá ma a K. É.-be n: 0882/2005

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

A szer zõ dés szá ma: P1/ÉB F38

Meg ne ve zé se: vál lal ko zá si szer zõ dés

V.1) A SZER ZÕ DÉS KÖ TÉS DÁ TU MA:

2006/04/07 (év/hó/nap)

V.2) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 9

V.3) A NYER TES AJÁN LAT TE VÕ NE VE ÉS CÍ ME

Hi va ta los név: BB-Be ton Kft.
Pos tai cím: Rá kó czi út 17.
Vá ros/Köz ség: Ka pos pu la
Pos tai irá nyí tó szám: 7251
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 70/384-4861
Fax: –
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.4) A SZER ZÕ DÉS ÉR TÉ KÉ RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CIÓ (csak szá mok kal)

Az el len szol gál ta tás ere de ti leg be csült ér té ke (adott eset ben)
Ér ték: 162 500 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: 162,5 M Ft
Áfá val: 195 M Ft
Áfa (%): 20
Az el len szol gál ta tás szer zõ dés be li összege
Ér ték: 14 234 280
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: 14 234 280
Áfá val: 17 081 136
Áfa (%): 20
A leg ala cso nyabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: 
14 234 280 /
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: 
15 170 250
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: 15 170 250
Áfá val: 18 204 300
Áfa (%): 20

V.5) VA LÓ SZÍ NÛ SÍT HE TÕ-E AL VÁL LAL KO ZÓK, IL -
LETVE HAR MA DIK SZE MÉ LYEK IGÉNY BE VÉ TE LE
A SZER ZÕ DÉS TELJESÍTÉSÉHEZ?

Igen: –
Nem: X

V.6) A SZER ZÕ DÉST OLYAN AJÁN LAT TE VÕ VEL
 KÖTÖTTÉK-E MEG, AKI TÖBB VÁL TO ZA TÚ AJÁN LA -
TOT TETT?

Igen: –
Nem: X

V.7) VOLT-E ÉR VÉNY TE LEN AJÁN LAT AZON AZ
ALA PON, HOGY AZ EL LEN SZOL GÁL TA TÁS KIRÍ -
VÓAN ALA CSONY VOLT?

Igen: –
Nem: X
(E sza kasz ból szük ség ese tén több pél dány hasz nál ha tó)
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VI. SZA KASZ: KI EGÉ SZÍ TÕ IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL ÉS/VAGY PROG RAM MAL KAP -
CSO LA TOS-E?
Igen: –
Nem: X

VI.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK (adott eset ben): 
VI.2.1) Az ered mény hir de tés idõ pont ja (adott eset ben):

2006. már ci us 29.
VI.2.3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény

96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se: mik ro vál lal ko zás.
VI.2.4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot te -

võ ne ve és cí me, va la mint az el len szol gál ta tás össze ge (adott
eset ben: aján lat ké rõ nem nevezett meg.

VI.2.5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), a rész aján -
lat té tel le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján la tok száma: 

– Sz-Bau 2000 Kft., 1089 Bu da pest, Cso bánc u. 4. (Ma -
gyar or szág),

– Betty Mill ’04. Kft., 1094 Bu da pest, Tûz ol tó u. 33/A (Ma -
gyar or szág),

– Re no vá lok 2002 Bt., 1085 Bu da pest, Sa lét rom u. 4. (Ma -
gyar or szág),

– Asz falt be ton Kft., 1108 Bu da pest, Ve nyi ge u. 4. (Ma gyar -
or szág),

– Ek ker & Ek ker Kft., 2314 Ha lász te lek, Kos suth La jos
u. 27. (Ma gyar or szág),

– Eu ro No vo Ép. Ip. és Szolg. Kft., 1181 Bu da pest, Pa rázs
u. 29. (Ma gyar or szág),

– Ro mép ker Bt., 1082 Bu da pest, Ül lõi út 58. (Ma gyar or -
szág),

– Ex lu zív Bau Kft., 1104 Bu da pest, Jász be ré nyi út 13/A
(Ma gyar or szág),

– BB. Be ton Kft., 7251 Ka pos pu la, Rá kó czi út 17. (Ma gyar -
or szág).

VI.2.8) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett 
el já rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá sá nak 
napja: 2006. feb ru ár 3.

VI.3) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/03/30 (év/hó/nap)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
tájékoztatója az eljárás eredményérõl

(8461/2006)

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PONT(OK)
Hi va ta los név: Bu da pest Jó zsef vá ro si Ön kor mány zat
Pos tai cím: Ba ross u. 63–67.
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1082
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: –
Te le fon: –
Fax: –
E-ma il: –

I.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ TÍ PU SA
Köz pon ti szin tû: –
Köz jo gi szer ve zet: –
Re gi o ná lis/he lyi szin tû: X
Egyéb: –

I.3) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ MÁS AJÁN LAT KÉ RÕK NE VÉ -
BEN FOLY TAT JA-E LE A KÖZ BE SZER ZÉ SI ELJÁ -
RÁST?
Igen: X
Nem: –

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS

II.1.1) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés:
Bp. VI II. ke r., Fu tó u. 36. sz. (hrsz.: 36328) épü let le bon tá sa.

II.1.2) A szer zõ dés tí pu sa, va la mint a tel je sí tés helye
[Csak azt a ka te gó ri át vá lassza – épí té si be ru há zás, áru be -

szer zés vagy szol gál ta tás –, ame lyik a leg in kább meg fe lel a
szer zõ dés vagy köz be szer zés(ek) tár gyá nak]

a) Épí té si be ru há zás: X
Ki vi te le zés: X
A tel je sí tés he lye: Bp. VI II. ke r., Fu tó u. 36. 
NUTS-kód: HU102

II.1.3) A hir det mény a kö vet ke zõk va la me lyi ké vel kap cso la -
tos (adott eset ben)

Ke ret meg ál la po dás meg kö té se: –
Ke ret meg ál la po dá son ala pu ló szer zõ dés meg kö té se: X

II.1.4) A szer zõ dés vagy a köz be szer zés(ek) tár gya, mennyi -
sé ge: 

1 épü let le bon tá sa.

II.1.5) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék 
Fõ tárgy: 
45.11.00.00-1
To váb bi tárgy(ak): 
45.11.27.00-2
28.41.31.00-1
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.2) A SZER ZÕ DÉS(EK) ÉR TÉ KE

II.2.1) A szer zõ dés(ek) ér té ke
(Csak a vég le ges össz ér té ket kér jük meg ad ni, az összes szer -

zõ dést, részt és op ci ót be le ért ve; az egyes szer zõ dé sek re vo nat -
ko zó in for má ci ók kal kap cso lat ban az V. Az el já rás ered mé nye
meg ne ve zé sû sza kaszt kér jük ki töl te ni)

Ér ték: 6 867 300
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: 6 867 300
Áfá val: 8 240 760
Áfa (%): 20

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA 

IV.1.1) Az el já rás faj tá ja

IV.1.1.1) A köz be szer zé si tör vény VI. fe je ze te sze rin ti el já -
rás esetén

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
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Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Ver seny pár be széd: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: X

IV.1.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos el já rás, a hir det -
mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos, a hir det mény nél kü li
egy sze rû sí tett el já rás, illetve a gyor sí tott el já rás al kal ma zá sá -
nak in do ko lá sa (adott eset ben): 

Aján lat ké rõ 2005. feb ru ár 7-én a Kbt. III. ré szé nek VI. fe je -
zet 28. cí me sze rin ti nyílt el já rást in dí tott és ezen el já rás alap ján 
ke ret meg ál la po dást kö tött. Tár gyi el já rást a Kbt. 259. § (2) be -
kez dés szerint bonyolítottuk.

IV.1.1.4) A hir det mény faj tá ja
Aján la ti/Rész vé te li fel hí vás: X
Idõ sza kos elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK

IV.2.1) Bí rá la ti szem pon tok (csak a meg fe le lõt je löl je meg)
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: X
rész szem pon t
1. aján la ti ár

IV.2.2) Sor ke rült-e elekt ro ni kus ár lej tés re?
Igen: –
Nem: X

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.2) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó an ko ráb ban sor ke -
rült-e köz zé té tel re?

Igen: X
Nem: –
Igen vá lasz ese tén (vá lassza a meg fe le lõ ro va tot):
Aján la ti/rész vé te li fel hí vás: X
vagy
Egy sze rû sí tett aján la ti fel hí vás (DBR): –
A hir det mény szá ma a K. É.-be n: 0882/2005

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

A szer zõ dés szá ma: P1/ÉB F36
Meg ne ve zé se: vál lal ko zá si szer zõ dés

V.1) A SZER ZÕ DÉS KÖ TÉS DÁ TU MA:
2006/04/07 (év/hó/nap)

V.2) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 9

V.3) A NYER TES AJÁN LAT TE VÕ NE VE ÉS CÍ ME
Hi va ta los név: Re no vá lok-2002 Ép. Bt.
Pos tai cím: Sa lét rom u. 4.
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1085
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 06-30-941-3441
Fax: –
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.4) A SZER ZÕ DÉS ÉR TÉ KÉ RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CIÓ (csak szá mok kal)
Az el len szol gál ta tás ere de ti leg be csült ér té ke (adott eset ben)
Ér ték: 162 500 000
Pénz nem: HUF

Áfa nél kül: 162,5 M Ft
Áfá val: 195 M Ft
Áfa (%): 20
Az el len szol gál ta tás szer zõ dés be li összege
Ér ték: 6 867 300
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: 6 867 300
Áfá val: 8 240 760
Áfa (%): 20
A leg ala cso nyabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: 
6 867 300 /
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: 
7 769 259
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: 7 769 259
Áfá val: 9 232 111
Áfa (%): 20

V.5) VA LÓ SZÍ NÛ SÍT HE TÕ-E AL VÁL LAL KO ZÓK, IL -
LETVE HAR MA DIK SZE MÉ LYEK IGÉNY BE VÉ TE LE
A SZER ZÕ DÉS TELJESÍTÉSÉHEZ?

Igen: –
Nem: X

V.6) A SZER ZÕ DÉST OLYAN AJÁN LAT TE VÕ VEL
 KÖTÖTTÉK-E MEG, AKI TÖBB VÁL TO ZA TÚ AJÁN LA -
TOT TETT?

Igen: –
Nem: X

V.7) VOLT-E ÉR VÉNY TE LEN AJÁN LAT AZON AZ
ALA PON, HOGY AZ EL LEN SZOL GÁL TA TÁS KIRÍ -
VÓAN ALA CSONY VOLT?

Igen: –
Nem: X
(E sza kasz ból szük ség ese tén több pél dány hasz nál ha tó)

VI. SZA KASZ: KI EGÉ SZÍ TÕ IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL ÉS/VAGY PROG RAM MAL KAP -
CSO LA TOS-E?

Igen: –
Nem: X

VI.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK (adott eset ben): 
VI.2.1) Az ered mény hir de tés idõ pont ja (adott eset ben):

2006. már ci us 29.
VI.2.3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény

96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se: mik ro vál lal ko zás.
VI.2.4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot te -

võ ne ve és cí me, va la mint az el len szol gál ta tás össze ge (adott
eset ben: aján lat ké rõ nem nevezett meg.

VI.2.5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), a rész aján -
lat té tel le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján la tok száma: 

– Sz-Bau 2000 Kft., 1089 Bu da pest, Cso bánc u. 4. (Ma -
gyar or szág),

– Betty Mill ’04. Kft., 1094 Bu da pest, Tûz ol tó u. 33/A (Ma -
gyar or szág),

– Re no vá lok 2002 Bt., 1085 Bu da pest, Sa lét rom u. 4. (Ma -
gyar or szág),
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– Asz falt be ton Kft., 1108 Bu da pest, Ve nyi ge u. 4. (Ma gyar -
or szág),

– Ek ker & Ek ker Kft., 2314 Ha lász te lek, Kos suth La jos
u. 27. (Ma gyar or szág),

– Eu ro No vo Ép. Ip. és Szolg. Kft., 1181 Bu da pest, Pa rázs
u. 29. (Ma gyar or szág),

– Ro mép ker Bt., 1082 Bu da pest, Ül lõi út 58. (Ma gyar or -
szág),

– Ex lu zív Bau Kft., 1104 Bu da pest, Jász be ré nyi út 13/A
(Ma gyar or szág),

– BB. Be ton Kft., 7251 Ka pos pu la, Rá kó czi út 17. (Ma gyar -
or szág).

VI.2.8) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett 
el já rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá sá nak 
nap ja: 2006. feb ru ár 3.

VI.3) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA

2006/03/30 (év/hó/nap)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
tájékoztatója az eljárás eredményérõl

(8462/2006)

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PONT(OK)

Hi va ta los név: Bu da pest Jó zsef vá ro si Ön kor mány zat

Pos tai cím: Ba ross u. 63–67.

Vá ros/Köz ség: Bu da pest

Pos tai irá nyí tó szám: 1082

Or szág: Ma gyar or szág

Kap cso lat tar tá si pont(ok)

Cím zett: –

Te le fon: –

Fax: –

E-ma il: –

I.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ TÍ PU SA

Köz pon ti szin tû: –

Köz jo gi szer ve zet: –

Re gi o ná lis/he lyi szin tû: X

Egyéb: –

I.3) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ MÁS AJÁN LAT KÉ RÕK NE VÉ -
BEN FOLY TAT JA-E LE A KÖZ BE SZER ZÉ SI ELJÁ -
RÁST?

Igen: X

Nem: –

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS

II.1.1) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés:

Bp. VI II. ke r., Fu tó u. 34. sz. (hrsz.: 36327) épü let le bon tá sa.

II.1.2) A szer zõ dés tí pu sa, va la mint a tel je sí tés he lye
[Csak azt a ka te gó ri át vá lassza – épí té si be ru há zás, áru be -

szer zés vagy szol gál ta tás –, ame lyik a leg in kább meg fe lel a
szer zõ dés vagy köz be szer zés(ek) tár gyá nak]

a) Épí té si be ru há zás: X
Ki vi te le zés: X
A tel je sí tés he lye: Bp. VI II. ke r., Fu tó u. 34. 
NUTS-kód: HU102

II.1.3) A hir det mény a kö vet ke zõk va la me lyi ké vel kap cso la -
tos (adott eset ben)

Ke ret meg ál la po dás meg kö té se: –
Ke ret meg ál la po dá son ala pu ló szer zõ dés meg kö té se: X

II.1.4) A szer zõ dés vagy a köz be szer zés(ek) tár gya, mennyi -
sé ge: 

1 épü let le bon tá sa.

II.1.5) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék 
Fõ tárgy: 
45.11.00.00-1
To váb bi tárgy(ak): 
45.11.27.00-2
28.41.31.00-1
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.2) A SZER ZÕ DÉS(EK) ÉR TÉ KE

II.2.1) A szer zõ dés(ek) ér té ke
(Csak a vég le ges össz ér té ket kér jük meg ad ni, az összes szer -

zõ dést, részt és op ci ót be le ért ve; az egyes szer zõ dé sek re vo nat -
ko zó in for má ci ók kal kap cso lat ban az V. Az el já rás ered mé nye
meg ne ve zé sû sza kaszt kér jük ki töl te ni)

Ér ték: 6 258 880
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: 6 258 880
Áfá val: 7 510 656
Áfa (%): 20

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA 

IV.1.1) Az el já rás faj tá ja

IV.1.1.1) A köz be szer zé si tör vény VI. fe je ze te sze rin ti el já -
rás esetén

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Ver seny pár be széd: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: X

IV.1.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos el já rás, a hir det -
mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos, a hir det mény nél kü li
egy sze rû sí tett el já rás, illetve a gyor sí tott el já rás al kal ma zá sá -
nak in do ko lá sa (adott eset ben): 

Aján lat ké rõ 2005. feb ru ár 7-én a Kbt. III. ré szé nek VI. fe je -
zet 28. cí me sze rin ti nyílt el já rást in dí tott és ezen el já rás alap ján 
ke ret meg ál la po dást kö tött. Tár gyi el já rást a Kbt. 259. § (2) be -
kez dés szerint bonyolítottuk.
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IV.1.1.4) A hir det mény faj tá ja
Aján la ti/Rész vé te li fel hí vás: X
Idõ sza kos elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK

IV.2.1) Bí rá la ti szem pon tok (csak a meg fe le lõt je löl je meg)
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: X
rész szem pont
1. aján la ti ár

IV.2.2) Sor ke rült-e elekt ro ni kus ár lej tés re?
Igen: –
Nem: X

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.2) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó an ko ráb ban sor ke -
rült-e köz zé té tel re?

Igen: X
Nem: –
Igen vá lasz ese tén (vá lassza a meg fe le lõ ro va tot):
Aján la ti/rész vé te li fel hí vás: X
vagy
Egy sze rû sí tett aján la ti fel hí vás (DBR): –
A hir det mény szá ma a K. É.-be n: 0882/2005

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

A szer zõ dés szá ma: P1/ÉB F34
Meg ne ve zé se: vál lal ko zá si szer zõ dés

V.1) A SZER ZÕ DÉS KÖ TÉS DÁ TU MA:
2006/04/07 (év/hó/nap)

V.2) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 9

V.3) A NYER TES AJÁN LAT TE VÕ NE VE ÉS CÍ ME
Hi va ta los név: Asz falt be ton Vál lal ko zá si 
és Ke res ke del mi Kft.
Pos tai cím: Ve nyi ge u. 4.
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1108
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 264-5696
Fax: 264-5696
E-ma il: asz falt be ton@ma il.da ta net.hu
In ter net cím (URL): –

V.4) A SZER ZÕ DÉS ÉR TÉ KÉ RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CIÓ (csak szá mok kal)
Az el len szol gál ta tás ere de ti leg be csült ér té ke (adott eset ben)
Ér ték: 162 500 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: 162,5 M Ft
Áfá val: 195 M Ft
Áfa (%): 20
Az el len szol gál ta tás szer zõ dés be li össze ge
Ér ték: 6 258 880
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: 6 258 880
Áfá val: 7 510 656
Áfa (%): 20
A leg ala cso nyabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: 
6 258 880 /
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: 
6 359 075
Pénz nem: HUF

Áfa nél kül: 6 359 075
Áfá val: 7 630 890
Áfa (%): 20

V.5) VA LÓ SZÍ NÛ SÍT HE TÕ-E AL VÁL LAL KO ZÓK, IL -
LETVE HAR MA DIK SZE MÉ LYEK IGÉNY BE VÉ TE LE
A SZER ZÕ DÉS TELJESÍTÉSÉHEZ?
Igen: –
Nem: X

V.6) A SZER ZÕ DÉST OLYAN AJÁN LAT TE VÕ VEL
 KÖTÖTTÉK-E MEG, AKI TÖBB VÁL TO ZA TÚ AJÁN LA -
TOT TETT?
Igen: –
Nem: X

V.7) VOLT-E ÉR VÉNY TE LEN AJÁN LAT AZON AZ
ALA PON, HOGY AZ EL LEN SZOL GÁL TA TÁS KIRÍ -
VÓAN ALA CSONY VOLT?
Igen: –
Nem: X
(E sza kasz ból szük ség ese tén több pél dány hasz nál ha tó)

VI. SZA KASZ: KI EGÉ SZÍ TÕ IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL ÉS/VAGY PROG RAM MAL KAP -
CSO LA TOS-E?
Igen: –
Nem: X

VI.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK (adott eset ben): 
VI.2.1) Az ered mény hir de tés idõ pont ja (adott eset ben):

2006. már ci us 29.
VI.2.3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény

96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se: kisvállalkozás.
VI.2.4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot te -

võ ne ve és cí me, va la mint az el len szol gál ta tás össze ge (adott
eset ben: aján lat ké rõ nem nevezett meg.

VI.2.5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), a rész aján -
lat té tel le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján la tok száma: 

– Sz-Bau 2000 Kft., 1089 Bu da pest, Cso bánc u. 4. (Ma -
gyar or szág),

– Betty Mill ’04. Kft., 1094 Bu da pest, Tûz ol tó u. 33/A (Ma -
gyar or szág),

– Re no vá lok 2002 Bt., 1085 Bu da pest, Sa lét rom u. 4. (Ma -
gyar or szág),

– Asz falt be ton Kft., 1108 Bu da pest, Ve nyi ge u. 4. (Ma gyar -
or szág),

– Ek ker & Ek ker Kft., 2314 Ha lász te lek, Kos suth La jos
u. 27. (Ma gyar or szág),

– Eu ro No vo Ép. Ip. és Szolg. Kft., 1181 Bu da pest, Pa rázs
u. 29. (Ma gyar or szág),

– Ro mép ker Bt., 1082 Bu da pest, Ül lõi út 58. (Ma gyar or -
szág),

– Ex lu zív Bau Kft., 1104 Bu da pest, Jász be ré nyi út 13/A
(Ma gyar or szág),

– BB. Be ton Kft., 7251 Ka pos pu la, Rá kó czi út 17. (Ma gyar -
or szág).

VI.2.8) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett 
el já rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá sá nak 
napja: 2006. feb ru ár 3.

VI.3) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/03/30 (év/hó/nap)
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Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
tájékoztatója az eljárás eredményérõl

(8464/2006)

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PONT(OK)
Hi va ta los név: Bu da pest Jó zsef vá ro si Ön kor mány zat
Pos tai cím: Ba ross u. 63–67.
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1082
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: –
Te le fon: –
Fax: –
E-ma il: –

I.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ TÍ PU SA
Köz pon ti szin tû: –
Köz jo gi szer ve zet: –
Re gi o ná lis/he lyi szin tû: X
Egyéb: –

I.3) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ MÁS AJÁN LAT KÉ RÕK NE VÉ -
BEN FOLY TAT JA-E LE A KÖZ BE SZER ZÉ SI ELJÁ -
RÁST?
Igen: X
Nem: –

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS

II.1.1) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés:
Bp. VI II. ke r., Kis fa lu dy u. 34. sz. (hrsz.: 36383) épü let le -

bon tá sa.

II.1.2) A szer zõ dés tí pu sa, va la mint a tel je sí tés helye
[Csak azt a ka te gó ri át vá lassza – épí té si be ru há zás, áru be -

szer zés vagy szol gál ta tás –, ame lyik a leg in kább meg fe lel a
szer zõ dés vagy köz be szer zés(ek) tár gyá nak]

a) Épí té si be ru há zás: X
Ki vi te le zés: X
A tel je sí tés he lye: Bp. VI II. ke r., Kis fa lu dy u. 34.
NUTS-kód: HU102

II.1.3) A hir det mény a kö vet ke zõk va la me lyi ké vel kap cso la -
tos (adott eset ben)

Ke ret meg ál la po dás meg kö té se: –
Ke ret meg ál la po dá son ala pu ló szer zõ dés meg kö té se: X

II.1.4) A szer zõ dés vagy a köz be szer zés(ek) tár gya, mennyi -
sé ge: 

1 épü let le bon tá sa.

II.1.5) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék 
Fõ tárgy: 
45.11.00.00-1
To váb bi tárgy(ak): 
45.11.27.00-2
28.41.31.00-1
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.2) A SZER ZÕ DÉS(EK) ÉR TÉ KE

II.2.1) A szer zõ dés(ek) ér té ke
(Csak a vég le ges össz ér té ket kér jük meg ad ni, az összes szer -

zõ dést, részt és op ci ót be le ért ve; az egyes szer zõ dé sek re vo nat -
ko zó in for má ci ók kal kap cso lat ban az V. Az el já rás ered mé nye
meg ne ve zé sû sza kaszt kér jük ki töl te ni)

Ér ték: 10 181 511
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: 10 181 511
Áfá val: 12 217 813
Áfa (%): 20

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA 

IV.1.1) Az el já rás faj tá ja

IV.1.1.1) A köz be szer zé si tör vény VI. fe je ze te sze rin ti el já -
rás esetén

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Ver seny pár be széd: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: X

IV.1.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos el já rás, a hir det -
mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos, a hir det mény nél kü li
egy sze rû sí tett el já rás, illetve a gyor sí tott el já rás al kal ma zá sá -
nak in do ko lá sa (adott eset ben): 

Aján lat ké rõ 2005. feb ru ár 7-én a Kbt. III. ré szé nek VI. fe je -
zet 28. cí me sze rin ti nyílt el já rást in dí tott és ezen el já rás alap ján 
ke ret meg ál la po dást kö tött. Tár gyi el já rást a Kbt. 259. § (2) be -
kez dés szerint bonyolítottuk.

IV.1.1.4) A hir det mény faj tá ja
Aján la ti/Rész vé te li fel hí vás: X
Idõ sza kos elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK

IV.2.1) Bí rá la ti szem pon tok (csak a meg fe le lõt je löl je meg)
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: X
rész szem pon t
1. aján la ti ár

IV.2.2) Sor ke rült-e elekt ro ni kus ár lej tés re?
Igen: –
Nem: X

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.2) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó an ko ráb ban sor ke -
rült-e köz zé té tel re?

Igen: X
Nem: –
Igen vá lasz ese tén (vá lassza a meg fe le lõ ro va tot):
Aján la ti/rész vé te li fel hí vás: X
vagy
Egy sze rû sí tett aján la ti fel hí vás (DBR): –
A hir det mény szá ma a K. É.-be n: 0882/2005
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V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

A szer zõ dés szá ma: P1/ÉB K34

Meg ne ve zé se: vál lal ko zá si szer zõ dés

V.1) A SZER ZÕ DÉS KÖ TÉS DÁ TU MA:

2006/04/07 (év/hó/nap)

V.2) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 9

V.3) A NYER TES AJÁN LAT TE VÕ NE VE ÉS CÍ ME

Hi va ta los név: Ek ker & Ek ker Kft.
Pos tai cím: Kos suth La jos u. 27.
Vá ros/Köz ség: Ha lász te lek
Pos tai irá nyí tó szám: 2314
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 294-2353
Fax: 294-2353
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.4) A SZER ZÕ DÉS ÉR TÉ KÉ RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CIÓ (csak szá mok kal)

Az el len szol gál ta tás ere de ti leg be csült ér té ke (adott eset ben)
Ér ték: 162 500 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: 162,5 M Ft
Áfá val: 195 M Ft
Áfa (%): 20
Az el len szol gál ta tás szer zõ dés be li összege
Ér ték: 10 181 511
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: 10 181 511
Áfá val: 12 217 813
Áfa (%): 20
A leg ala cso nyabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: 
10 181 511 /
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: 
11 107 242
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: 11 107 242
Áfá val: 13 328 690
Áfa (%): 20

V.5) VA LÓ SZÍ NÛ SÍT HE TÕ-E AL VÁL LAL KO ZÓK, IL -
LETVE HAR MA DIK SZE MÉ LYEK IGÉNY BE VÉ TE LE
A SZER ZÕ DÉS TELJESÍTÉSÉHEZ?

Igen: –
Nem: X

V.6) A SZER ZÕ DÉST OLYAN AJÁN LAT TE VÕ VEL
 KÖTÖTTÉK-E MEG, AKI TÖBB VÁL TO ZA TÚ AJÁN LA -
TOT TETT?

Igen: –
Nem: X

V.7) VOLT-E ÉR VÉNY TE LEN AJÁN LAT AZON AZ
ALA PON, HOGY AZ EL LEN SZOL GÁL TA TÁS KIRÍ -
VÓAN ALA CSONY VOLT?

Igen: –
Nem: X
(E sza kasz ból szük ség ese tén több pél dány hasz nál ha tó)

VI. SZA KASZ: KI EGÉ SZÍ TÕ IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL ÉS/VAGY PROG RAM MAL KAP -
CSO LA TOS-E?
Igen: –
Nem: X

VI.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK (adott eset ben): 
VI.2.1) Az ered mény hir de tés idõ pont ja (adott eset ben):

2006. már ci us 29.
VI.2.3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény

96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se: kisvállalkozás.
VI.2.4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot te -

võ ne ve és cí me, va la mint az el len szol gál ta tás össze ge (adott
eset ben: aján lat ké rõ nem nevezett meg.

VI.2.5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), a rész aján -
lat té tel le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján la tok száma: 

– Sz-Bau 2000 Kft., 1089 Bu da pest, Cso bánc u. 4. (Ma -
gyar or szág),

– Betty Mill ’04. Kft., 1094 Bu da pest, Tûz ol tó u. 33/A (Ma -
gyar or szág),

– Re no vá lok 2002 Bt., 1085 Bu da pest, Sa lét rom u. 4. (Ma -
gyar or szág),

– Asz falt be ton Kft., 1108 Bu da pest, Ve nyi ge u. 4. (Ma gyar -
or szág),

– Ek ker & Ek ker Kft., 2314 Ha lász te lek, Kos suth La jos
u. 27. (Ma gyar or szág),

– Eu ro No vo Ép. Ip. és Szolg. Kft., 1181 Bu da pest, Pa rázs
u. 29. (Ma gyar or szág),

– Ro mép ker Bt., 1082 Bu da pest, Ül lõi út 58. (Ma gyar or -
szág),

– Ex lu zív Bau Kft., 1104 Bu da pest, Jász be ré nyi út 13/A
(Ma gyar or szág),

– BB. Be ton Kft., 7251 Ka pos pu la, Rá kó czi út 17. (Ma gyar -
or szág).

VI.2.8) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett 
el já rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá sá nak 
napja: 2006. feb ru ár 3.

VI.3) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/03/30 (év/hó/nap)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
tájékoztatója az eljárás eredményérõl

(8466/2006)

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PONT(OK)
Hi va ta los név: Bu da pest Jó zsef vá ro si Ön kor mány zat
Pos tai cím: Ba ross ut ca 63–67.
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1082
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: –
Te le fon: –
Fax: –
E-ma il: –
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I.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ TÍ PU SA
Köz pon ti szin tû: –
Köz jo gi szer ve zet: –
Re gi o ná lis/he lyi szin tû: X
Egyéb: –

I.3) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ MÁS AJÁN LAT KÉ RÕK NE VÉ -
BEN FOLY TAT JA-E LE A KÖZ BE SZER ZÉ SI ELJÁ -
RÁST?
Igen: X
Nem: –

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS

II.1.1) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés:
Bu da pest VI II. ke r., Nagy temp lom ut ca 11. sz. (Hrsz.:

36321) épü let le bon tá sa

II.1.2) A szer zõ dés tí pu sa, va la mint a tel je sí tés helye
[Csak azt a ka te gó ri át vá lassza – épí té si be ru há zás, áru be -

szer zés vagy szol gál ta tás –, ame lyik a leg in kább meg fe lel a
szer zõ dés vagy köz be szer zés(ek) tár gyá nak]

a) Épí té si be ru há zás: X
Ki vi te le zés: X
A tel je sí tés he lye: Bu da pest VI II. ke r., Nagy temp lom u. 11.
NUTS-kód: HU102

II.1.3) A hir det mény a kö vet ke zõk va la me lyi ké vel kap cso la -
tos (adott eset ben)

Ke ret meg ál la po dás meg kö té se: –
Ke ret meg ál la po dá son ala pu ló szer zõ dés meg kö té se: X

II.1.4) A szer zõ dés vagy a köz be szer zés(ek) tár gya, mennyi -
sé ge: 

1 épü let lebon tá sa.

II.1.5) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék 
Fõ tárgy: 
45.11.00.00-1
To váb bi tárgy(ak): 
45.11.27.00-2
28.41.31.00-1
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.2) A SZER ZÕ DÉS(EK) ÉR TÉ KE

II.2.1) A szer zõ dés(ek) ér té ke
(Csak a vég le ges össz ér té ket kér jük meg ad ni, az összes szer -

zõ dést, részt és op ci ót be le ért ve; az egyes szer zõ dé sek re vo nat -
ko zó in for má ci ók kal kap cso lat ban az V. Az el já rás ered mé nye
meg ne ve zé sû sza kaszt kér jük ki töl te ni)

Ér ték: 9 842 348
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: 9 842 348
Áfá val: 11 810 818
Áfa (%): 20

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA 

IV.1.1) Az el já rás faj tá ja

IV.1.1.1) A köz be szer zé si tör vény VI. fe je ze te sze rin ti el já -
rás esetén

Nyílt: –

Meg hí vá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Ver seny pár be széd: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: X

IV.1.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos el já rás, a hir det -
mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos, a hir det mény nél kü li
egy sze rû sí tett el já rás, illetve a gyor sí tott el já rás al kal ma zá sá -
nak in do ko lá sa (adott eset ben): 

Aján lat ké rõ 2005. feb ru ár 7-én a Kbt. III. ré szé nek VI. fe je -
zet 28. cí me sze rin ti nyílt el já rást in dí tott és ezen el já rás alap ján 
ke ret meg ál la po dást kö tött. Tár gyi el já rást a Kbt. 259. § (2) be -
kez dé se szerint bonyolítottuk.

IV.1.1.4) A hir det mény faj tá ja
Aján la ti/Rész vé te li fel hí vás: X
Idõ sza kos elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK

IV.2.1) Bí rá la ti szem pon tok (csak a meg fe le lõt je löl je meg)
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: X
rész szem pon t
1. Aján la ti ár

IV.2.2) Sor ke rült-e elekt ro ni kus ár lej tés re?
Igen: –
Nem: X

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.2) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó an ko ráb ban sor ke -
rült-e köz zé té tel re?

Igen: X
Nem: –
Igen vá lasz ese tén (vá lassza a meg fe le lõ ro va tot):
Aján la ti/rész vé te li fel hí vás: X
vagy
Egy sze rû sí tett aján la ti fel hí vás (DBR): –
A hir det mény szá ma a K. É.-be n: 0882/2005.

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

A szer zõ dés szá ma: P1/ÉB N11

Meg ne ve zé se: vál lal ko zá si szer zõ dés

V.1) A SZER ZÕ DÉS KÖ TÉS DÁ TU MA:

2006/04/07 (év/hó/nap)

V.2) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 9

V.3) A NYER TES AJÁN LAT TE VÕ NE VE ÉS CÍ ME

Hi va ta los név: Ro mép ker Bt.
Pos tai cím: Ül lõi út 58.
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1082
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 06-70-557-6090
Fax: –
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –
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V.4) A SZER ZÕ DÉS ÉR TÉ KÉ RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CIÓ (csak szá mok kal)
Az el len szol gál ta tás ere de ti leg be csült ér té ke (adott eset ben)
Ér ték: 162 500 00
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: 162,5 M Ft
Áfá val: 195 M Ft
Áfa (%): 20
Az el len szol gál ta tás szer zõ dés be li összege
Ér ték: 9 842 348
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: 9 842 348
Áfá val: 11 810 818
Áfa (%): 20
A leg ala cso nyabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat:
9 842 348 /
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: 
10 533 956
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: 10 533 956
Áfá val: 12 640 747
Áfa (%): 20

V.5) VA LÓ SZÍ NÛ SÍT HE TÕ-E AL VÁL LAL KO ZÓK, IL -
LETVE HAR MA DIK SZE MÉ LYEK IGÉNY BE VÉ TE LE
A SZER ZÕ DÉS TELJESÍTÉSÉHEZ?
Igen: –
Nem: X

V.6) A SZER ZÕ DÉST OLYAN AJÁN LAT TE VÕ VEL
 KÖTÖTTÉK-E MEG, AKI TÖBB VÁL TO ZA TÚ AJÁN LA -
TOT TETT?
Igen: –
Nem: X

V.7) VOLT-E ÉR VÉNY TE LEN AJÁN LAT AZON AZ
ALA PON, HOGY AZ EL LEN SZOL GÁL TA TÁS KIRÍ -
VÓAN ALA CSONY VOLT?
Igen: –
Nem: X
(E sza kasz ból szük ség ese tén több pél dány hasz nál ha tó)

VI. SZA KASZ: KI EGÉ SZÍ TÕ IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL ÉS/VAGY PROG RAM MAL KAP -
CSO LA TOS-E?
Igen: –
Nem: X

VI.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK (adott eset ben): 
VI.2.1) Az ered mény hir de tés idõ pont ja (adott eset ben):

2006. már ci us 29.
VI.2.3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény

96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se: mik ro vál lal ko zás.
VI.2.4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot te -

võ ne ve és cí me, va la mint az el len szol gál ta tás össze ge (adott
eset ben: aján lat ké rõ nem nevezett meg.

VI.2.5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), a rész aján -
lat té tel le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján la tok száma: 

– Sz-Bau 2000 Kft., Ma gyar or szág, 1089 Bu da pest, Cso -
bánc ut ca 4.,

– Betty Mill ’04 Kft., Ma gyar or szág, 1094 Bu da pest, Tûz -
ol tó ut ca 33/A,

– Re no vá lok 2002 Bt., Ma gyar or szág, 1085 Bu da pest, Sa -
lét rom utca 4.,

– Asz falt be ton Kft., Ma gyar or szág, 1108 Bu da pest, Ve nyi -
ge utca 4.,

– Ek ker & Ek ker Kft., Ma gyar or szág, 2314 Ha lász te lek,
Kos suth La jos ut ca 27.,

– Eu ro No vo Ép. Ip. és Szolg. Kft., Ma gyar or szág, 1181
Bu da pest, Pa rázs ut ca 29.,

– Ro mép ker Bt., Ma gyar or szág, 1082 Bu da pest, Ül lõi út
58.,

– Ex lu ziv Bau Kft., Ma gyar or szág, 1104 Bu da pest, Jász be -
ré nyi út 13/A,

– BB. Be ton Kft., Ma gyar or szág, 7251 Ka pos pu la, Rá kó czi
út 17.

VI.2.8) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett 
el já rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá sá nak 
napja: 2006. feb ru ár 3.

VI.3) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/03/30 (év/hó/nap)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
tájékoztatója az eljárás eredményérõl

(8467/2006)

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PONT(OK)
Hi va ta los név: Bu da pest Jó zsef vá ro si Ön kor mány zat
Pos tai cím: Ba ross ut ca 63–67.
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1082
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: –
Te le fon: –
Fax: –
E-ma il: –

I.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ TÍ PU SA
Köz pon ti szin tû: –
Köz jo gi szer ve zet: –
Re gi o ná lis/he lyi szin tû: X
Egyéb: –

I.3) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ MÁS AJÁN LAT KÉ RÕK NE VÉ -
BEN FOLY TAT JA-E LE A KÖZ BE SZER ZÉ SI ELJÁ -
RÁST?
Igen: X
Nem: –

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS

II.1.1) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés:
Bu da pest VI II. ke r., Nagy temp lom ut ca 15. sz. (Hrsz.:

36319) épü let le bon tá sa
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II.1.2) A szer zõ dés tí pu sa, va la mint a tel je sí tés he lye
[Csak azt a ka te gó ri át vá lassza – épí té si be ru há zás, áru be -

szer zés vagy szol gál ta tás –, ame lyik a leg in kább meg fe lel a
szer zõ dés vagy köz be szer zés(ek) tár gyá nak]

a) Épí té si be ru há zás: X
Ki vi te le zés: X
A tel je sí tés he lye: Bu da pest VI II. ke r., Nagy temp lom u. 15.
NUTS-kód: HU102

II.1.3) A hir det mény a kö vet ke zõk va la me lyi ké vel kap cso la -
tos (adott eset ben)

Ke ret meg ál la po dás meg kö té se: –
Ke ret meg ál la po dá son ala pu ló szer zõ dés meg kö té se: X

II.1.4) A szer zõ dés vagy a köz be szer zés(ek) tár gya, mennyi -
sé ge: 

1 épü let lebon tá sa.

II.1.5) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék 
Fõ tárgy: 
45.11.00.00-1
To váb bi tárgy(ak): 
45.11.27.00-2
28.41.31.00-1
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.2) A SZER ZÕ DÉS(EK) ÉR TÉ KE

II.2.1) A szer zõ dés(ek) ér té ke
(Csak a vég le ges össz ér té ket kér jük meg ad ni, az összes szer -

zõ dést, részt és op ci ót be le ért ve; az egyes szer zõ dé sek re vo nat -
ko zó in for má ci ók kal kap cso lat ban az V. Az el já rás ered mé nye
meg ne ve zé sû sza kaszt kér jük ki töl te ni)

Ér ték: 17 500 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: 17 500 000
Áfá val: 21 000 000
Áfa (%): 20

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA 

IV.1.1) Az el já rás faj tá ja

IV.1.1.1) A köz be szer zé si tör vény VI. fe je ze te sze rin ti el já -
rás esetén

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Ver seny pár be széd: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: X

IV.1.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos el já rás, a hir det -
mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos, a hir det mény nél kü li
egy sze rû sí tett el já rás, illetve a gyor sí tott el já rás al kal ma zá sá -
nak in do ko lá sa (adott eset ben): 

Aján lat ké rõ 2005. feb ru ár 7-én a Kbt. III. ré szé nek VI. fe je -
zet 28. cí me sze rin ti nyílt el já rást in dí tott és ezen el já rás alap ján 
ke ret meg ál la po dást kö tött. Tár gyi el já rást a Kbt. 259. § (2) be -
kez dé se szerint bonyolítottuk.

IV.1.1.4) A hir det mény faj tá ja
Aján la ti/Rész vé te li fel hí vás: X
Idõ sza kos elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK

IV.2.1) Bí rá la ti szem pon tok (csak a meg fe le lõt je löl je meg)
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: X
rész szem pon t
1. Aján la ti ár

IV.2.2) Sor ke rült-e elekt ro ni kus ár lej tés re?
Igen: –
Nem: X

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.2) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó an ko ráb ban sor ke -
rült-e köz zé té tel re?

Igen: X
Nem: –
Igen vá lasz ese tén (vá lassza a meg fe le lõ ro va tot):
Aján la ti/rész vé te li fel hí vás: X
vagy
Egy sze rû sí tett aján la ti fel hí vás (DBR): –
A hir det mény szá ma a K. É.-be n: 0882/2005.

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

A szer zõ dés szá ma: P1/ÉB N15
Meg ne ve zé se: vál lal ko zá si szer zõ dés

V.1) A SZER ZÕ DÉS KÖ TÉS DÁ TU MA:
2006/04/07 (év/hó/nap)

V.2) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 9

V.3) A NYER TES AJÁN LAT TE VÕ NE VE ÉS CÍ ME
Hi va ta los név: Ro mép ker Bt.
Pos tai cím: Ül lõi út 58.
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1082
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 06-70-557-6090
Fax: –
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.4) A SZER ZÕ DÉS ÉR TÉ KÉ RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CIÓ (csak szá mok kal)
Az el len szol gál ta tás ere de ti leg be csült ér té ke (adott eset ben)
Ér ték: 162 500 00
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: 162,5 M Ft
Áfá val: 195 M Ft
Áfa (%): 20
Az el len szol gál ta tás szer zõ dés be li összege
Ér ték: 17 500 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: 17 500 348
Áfá val: 21 000 000
Áfa (%): 20
A leg ala cso nyabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat:
17 500 000 /
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat:
19 196 326
Pénz nem: HUF

62. szám Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2006. V. 31.) 24561



Áfa nél kül: 19 196 327
Áfá val: 23 035 592
Áfa (%): 20

V.5) VA LÓ SZÍ NÛ SÍT HE TÕ-E AL VÁL LAL KO ZÓK, IL -
LETVE HAR MA DIK SZE MÉ LYEK IGÉNY BE VÉ TE LE
A SZER ZÕ DÉS TELJESÍTÉSÉHEZ?
Igen: –
Nem: X

V.6) A SZER ZÕ DÉST OLYAN AJÁN LAT TE VÕ VEL
 KÖTÖTTÉK-E MEG, AKI TÖBB VÁL TO ZA TÚ AJÁN LA -
TOT TETT?
Igen: –
Nem: X

V.7) VOLT-E ÉR VÉNY TE LEN AJÁN LAT AZON AZ
ALA PON, HOGY AZ EL LEN SZOL GÁL TA TÁS KIRÍ -
VÓAN ALA CSONY VOLT?
Igen: –
Nem: X
(E sza kasz ból szük ség ese tén több pél dány hasz nál ha tó)

VI. SZA KASZ: KI EGÉ SZÍ TÕ IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL ÉS/VAGY PROG RAM MAL KAP -
CSO LA TOS-E?
Igen: –
Nem: X

VI.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK (adott eset ben): 
VI.2.1) Az ered mény hir de tés idõ pont ja (adott eset ben):

2006. már ci us 29.
VI.2.3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény

96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se: mik ro vál lal ko zás.
VI.2.4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot te -

võ ne ve és cí me, va la mint az el len szol gál ta tás össze ge (adott
eset ben: aján lat ké rõ nem nevezett meg.

VI.2.5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), a rész aján -
lat té tel le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján la tok száma: 

– Sz-Bau 2000 Kft., Ma gyar or szág, 1089 Bu da pest, Cso -
bánc ut ca 4.,

– Betty Mill ’04 Kft., Ma gyar or szág, 1094 Bu da pest, Tûz -
ol tó ut ca 33/A,

– Re no vá lok 2002 Bt., Ma gyar or szág, 1085 Bu da pest, Sa -
lét rom utca 4.,

– Asz falt be ton Kft., Ma gyar or szág, 1108 Bu da pest, Ve nyi -
ge utca 4.,

– Ek ker & Ek ker Kft., Ma gyar or szág, 2314 Ha lász te lek,
Kos suth La jos ut ca 27.,

– Eu ro No vo Ép. Ip. és Szolg. Kft., Ma gyar or szág, 1181
Bu da pest, Pa rázs ut ca 29.,

– Ro mép ker Bt., Ma gyar or szág, 1082 Bu da pest, Ül lõi
út 58.,

– Ex lu ziv Bau Kft., Ma gyar or szág, 1104 Bu da pest, Jász be -
ré nyi út 13/A,

– BB. Be ton Kft., Ma gyar or szág, 7251 Ka pos pu la, Rá kó czi
út 17.

VI.2.8) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett 
el já rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá sá nak 
napja: 2006. feb ru ár 3.

VI.3) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/03/30 (év/hó/nap)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
tájékoztatója az eljárás eredményérõl

(8469/2006)

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PONT(OK)
Hi va ta los név: Bu da pest Jó zsef vá ro si Ön kor mány zat
Pos tai cím: Ba ross ut ca 63–67.
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1082
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: –
Te le fon: –
Fax: –
E-ma il: –

I.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ TÍ PU SA
Köz pon ti szin tû: –
Köz jo gi szer ve zet: –
Re gi o ná lis/he lyi szin tû: X
Egyéb: –

I.3) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ MÁS AJÁN LAT KÉ RÕK NE VÉ -
BEN FOLY TAT JA-E LE A KÖZ BE SZER ZÉ SI ELJÁ -
RÁST?
Igen: X
Nem: –

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS

II.1.1) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés:
Bu da pest VI II. ke r., Nagy temp lom ut ca 19. sz. (Hrsz.:

36317) épü let le bon tá sa

II.1.2) A szer zõ dés tí pu sa, va la mint a tel je sí tés helye
[Csak azt a ka te gó ri át vá lassza – épí té si be ru há zás, áru be -

szer zés vagy szol gál ta tás –, ame lyik a leg in kább meg fe lel a
szer zõ dés vagy köz be szer zés(ek) tár gyá nak]

a) Épí té si be ru há zás: X
Ki vi te le zés: X
A tel je sí tés he lye: Bu da pest VI II. ke r., Nagy temp lom u. 19.
NUTS-kód: HU102

II.1.3) A hir det mény a kö vet ke zõk va la me lyi ké vel kap cso la -
tos (adott eset ben)

Ke ret meg ál la po dás meg kö té se: –
Ke ret meg ál la po dá son ala pu ló szer zõ dés meg kö té se: X

II.1.4) A szer zõ dés vagy a köz be szer zés(ek) tár gya, mennyi -
sé ge: 

1 épü let lebon tá sa.

II.1.5) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék 
Fõ tárgy: 
45.11.00.00-1
To váb bi tárgy(ak): 
45.11.27.00-2
28.41.31.00-1
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –
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II.2) A SZER ZÕ DÉS(EK) ÉR TÉ KE

II.2.1) A szer zõ dés(ek) ér té ke
(Csak a vég le ges össz ér té ket kér jük meg ad ni, az összes szer -

zõ dést, részt és op ci ót be le ért ve; az egyes szer zõ dé sek re vo nat -
ko zó in for má ci ók kal kap cso lat ban az V. Az el já rás ered mé nye
meg ne ve zé sû sza kaszt kér jük ki töl te ni)

Ér ték: 10 400 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: 10 400 000
Áfá val: 12 480 000
Áfa (%): 20

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA 

IV.1.1) Az el já rás faj tá ja

IV.1.1.1) A köz be szer zé si tör vény VI. fe je ze te sze rin ti el já -
rás esetén

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Ver seny pár be széd: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: X

IV.1.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos el já rás, a hir det -
mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos, a hir det mény nél kü li
egy sze rû sí tett el já rás, illetve a gyor sí tott el já rás al kal ma zá sá -
nak in do ko lá sa (adott eset ben): 

Aján lat ké rõ 2005. feb ru ár 7-én a Kbt. III. ré szé nek VI. fe je -
zet 28. cí me sze rin ti nyílt el já rást in dí tott és ezen el já rás alap ján 
ke ret meg ál la po dást kö tött. Tár gyi el já rást a Kbt. 259. § (2) be -
kez dé se szerint bonyolítottuk.

IV.1.1.4) A hir det mény faj tá ja
Aján la ti/Rész vé te li fel hí vás: X
Idõ sza kos elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK

IV.2.1) Bí rá la ti szem pon tok (csak a meg fe le lõt je löl je meg)
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: X
rész szem pon t
1. Aján la ti ár

IV.2.2) Sor ke rült-e elekt ro ni kus ár lej tés re?
Igen: –
Nem: X

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.2) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó an ko ráb ban sor ke -
rült-e köz zé té tel re?

Igen: X
Nem: –
Igen vá lasz ese tén (vá lassza a meg fe le lõ ro va tot):
Aján la ti/rész vé te li fel hí vás: X
vagy
Egy sze rû sí tett aján la ti fel hí vás (DBR): –
A hir det mény szá ma a K. É.-be n: 0882/2005.

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

A szer zõ dés szá ma: P1/ÉB N19

Meg ne ve zé se: vál lal ko zá si szer zõ dés

V.1) A SZER ZÕ DÉS KÖ TÉS DÁ TU MA:

2006/04/07 (év/hó/nap)

V.2) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 9

V.3) A NYER TES AJÁN LAT TE VÕ NE VE ÉS CÍ ME

Hi va ta los név: Asz falt be ton Vál lal ko zá si
és Ke res ke del mi Kft.
Pos tai cím: Ve nyi ge ut ca 4.
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1108
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 264-5696
Fax: 264-5696
E-ma il: asz falt be ton@ma il.da ta net.hu
In ter net cím (URL): –

V.4) A SZER ZÕ DÉS ÉR TÉ KÉ RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CIÓ (csak szá mok kal)

Az el len szol gál ta tás ere de ti leg be csült ér té ke (adott eset ben)
Ér ték: 162 500 00
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: 162,5 M Ft
Áfá val: 195 M Ft
Áfa (%): 20
Az el len szol gál ta tás szer zõ dés be li összege
Ér ték: 10 400 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: 10 400 000
Áfá val: 12 480 000
Áfa (%): 20
A leg ala cso nyabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat:
10 400 000 /
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat:
11 351 189
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: 11 351 189
Áfá val: 13 621 427
Áfa (%): 20

V.5) VA LÓ SZÍ NÛ SÍT HE TÕ-E AL VÁL LAL KO ZÓK, IL -
LETVE HAR MA DIK SZE MÉ LYEK IGÉNY BE VÉ TE LE
A SZER ZÕ DÉS TELJESÍTÉSÉHEZ?

Igen: –
Nem: X

V.6) A SZER ZÕ DÉST OLYAN AJÁN LAT TE VÕ VEL
 KÖTÖTTÉK-E MEG, AKI TÖBB VÁL TO ZA TÚ AJÁN LA -
TOT TETT?

Igen: –
Nem: X

V.7) VOLT-E ÉR VÉNY TE LEN AJÁN LAT AZON AZ
ALA PON, HOGY AZ EL LEN SZOL GÁL TA TÁS KIRÍ -
VÓAN ALA CSONY VOLT?

Igen: –
Nem: X
(E sza kasz ból szük ség ese tén több pél dány hasz nál ha tó)
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VI. SZA KASZ: KI EGÉ SZÍ TÕ IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL ÉS/VAGY PROG RAM MAL KAP -
CSO LA TOS-E?

Igen: –
Nem: X

VI.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK (adott eset ben): 
VI.2.1) Az ered mény hir de tés idõ pont ja (adott eset ben):

2006. már ci us 29.
VI.2.3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény

96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se: kisvállalkozás.
VI.2.4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot te -

võ ne ve és cí me, va la mint az el len szol gál ta tás össze ge (adott
eset ben: aján lat ké rõ nem nevezett meg.

VI.2.5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), a rész aján -
lat té tel le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján la tok száma: 

– Sz-Bau 2000 Kft., Ma gyar or szág, 1089 Bu da pest, Cso -
bánc ut ca 4.,

– Betty Mill ’04 Kft., Ma gyar or szág, 1094 Bu da pest, Tûz -
ol tó ut ca 33/A,

– Re no vá lok 2002 Bt., Ma gyar or szág, 1085 Bu da pest, Sa -
lét rom utca 4.,

– Asz falt be ton Kft., Ma gyar or szág, 1108 Bu da pest, Ve nyi -
ge utca 4.,

– Ek ker & Ek ker Kft., Ma gyar or szág, 2314 Ha lász te lek,
Kos suth La jos ut ca 27.,

– Eu ro No vo Ép. Ip. és Szolg. Kft., Ma gyar or szág, 1181
Bu da pest, Pa rázs ut ca 29.,

– Ro mép ker Bt., Ma gyar or szág, 1082 Bu da pest, Ül lõi
út 58.,

– Ex lu ziv Bau Kft., Ma gyar or szág, 1104 Bu da pest, Jász be -
ré nyi út 13/A,

– BB. Be ton Kft., Ma gyar or szág, 7251 Ka pos pu la, Rá kó czi
út 17.

VI.2.8) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett 
el já rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá sá nak 
napja: 2006. feb ru ár 3.

VI.3) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/03/30 (év/hó/nap)

Budapest-Csepel Önkormányzata
tájékoztatója az eljárás eredményérõl

(8476/2006)

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PONT(OK)

Hi va ta los név: Bu da pest-Cse pel Ön kor mány za ta
Pos tai cím: 1751 Bu da pest, Pf. 85
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1211
Or szág: Ma gyar or szág

Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Szent Im re tér 10.
Cím zett: –
Te le fon: 427-6100
Fax: 276-4768
E-ma il: –
In ter net cím(ek) (adott eset ben)
Az aján lat ké rõ ál ta lá nos cí me (URL): –
A fel hasz ná lói ol dal cí me (URL): –

I.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ TÍ PU SA
Köz pon ti szin tû: –
Köz jo gi szer ve zet: –
Re gi o ná lis/he lyi szin tû: X
Egyéb: –

I.3) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ MÁS AJÁN LAT KÉ RÕK NE -
VÉ BEN FOLY TAT JA-E LE A KÖZ BE SZER ZÉ SI ELJÁ -
RÁST?
Igen: –
Nem: X

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS
II.1.1) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés
Fo lyó szám la hi tel ke ret-szer zõ dés.

II.1.2) A szer zõ dés tí pu sa, va la mint a tel je sí tés helye
[Csak azt a ka te gó ri át vá lassza – épí té si be ru há zás, áru be -

szer zés vagy szol gál ta tás –, ame lyik a leg in kább meg fe lel a
szer zõ dés vagy köz be szer zés(ek) tárgyának]

a) Épí té si be ru há zás: –
Ki vi te le zés: –
Ter ve zés és ki vi te le zés: –
Ki vi te le zés bár mi lyen esz köz zel, mó don, az aján lat ké rõ ál tal 

meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek megfelelõen: –
Épí té si kon cesszió: –
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –
b) Áru be szer zés: –
Adás vé tel: –
Lí zing: –
Bér let: –
Rész let vé tel: –
Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: –
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –
c) Szol gál ta tás: X
Szol gál ta tá si ka te gó ria szá ma: 6
(Az 1–27. szol gál ta tá si ka te gó ri á kat lásd a Kbt. 3. és 4. mel -

lék le té ben)
Szol gál ta tá si kon cesszió: –
A tel je sí tés he lye: aján lat ké rõ költ ség ve té si el szá mo lá si

számlája.
NUTS-kód: HU101

II.1.3) A hir det mény a kö vet ke zõk va la me lyi ké vel kap cso -
la tos (adott eset ben)

Ke ret meg ál la po dás meg kö té se: –
Ke ret meg ál la po dá son ala pu ló szer zõ dés meg kö té se: –
Di na mi kus be szer zé si rend sze ren (DBR) ala pu ló szerzõ -

dések: –
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II.1.4) A szer zõ dés vagy a köz be szer zés(ek) tár gya, mennyi -
sé ge

Bu da pest-Cse pel Ön kor mány za ta ré szé re 1 500 000 000 Ft
fo lyó szám la-hi tel ke ret biztosítása.

II.1.5) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy:
66.13.00.00-03
To váb bi tárgy(ak): –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.2) A SZER ZÕ DÉS(EK) ÉR TÉ KE

II.2.1) A szer zõ dés(ek) ér té ke
(Csak a vég le ges össz ér té ket kér jük meg ad ni, az összes szer -

zõ dést, részt és op ci ót be le ért ve; az egyes szer zõ dé sek re vo nat -
ko zó in for má ci ók kal kap cso lat ban az V. Az el já rás ered mé nye
meg ne ve zé sû sza kaszt kér jük ki töl te ni)

Ér ték: 48 675 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –

III.2.2) Épí té si kon cesszió ese tén az el len szol gál ta tás le -
írása: –

III.2.3) Szol gál ta tá si kon cesszió ese tén az el len szol gál ta tás
le írá sa: –

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA

IV.1.1) Az el já rás faj tá ja

IV.1.1.1) A köz be szer zé si tör vény VI. fe je ze te sze rin ti el já -
rás esetén:

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Ver seny pár be széd: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: X

IV.1.1.2) A köz be szer zé si tör vény VII. fe je ze te sze rin ti el já -
rás esetén

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló/hir det ménnyel meg hir de -

tett tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –

IV.1.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos el já rás, a hir det -
mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos, a hir det mény nél kü li
egy sze rû sí tett el já rás, illetve a gyor sí tott el já rás al kal ma zá sá -
nak in dok lá sa (adott eset ben): 

A Kbt. 125. § (2) be kez dés b) pont ja alap ján a szer zõ dést mû -
sza ki-tech ni kai sa já tos sá gok, illetve ki zá ró la gos jo gok vé del -
me miatt ki zá ró lag egy meg ha tá ro zott szer ve zet képes telje -
síteni.

IV.1.1.4) A hir det mény faj tá ja
Aján la ti/rész vé te li fel hí vás: –
Idõ sza kos elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK

IV.2.1) Bí rá la ti szem pon tok (csak a meg fe le lõt je löl je meg)
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: X
vagy
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat: –
a kö vet ke zõ rész szem pon tok alap ján: –

IV.2.2) Sor ke rült-e elekt ro ni kus ár lej tés re?
Igen: –
Nem: X

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám (adott eset ben): –

IV.3.2) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó an ko ráb ban sor ke -
rült-e köz zé té tel re?

Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén (vá lassza a meg fe le lõ ro va tot):
Elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
vagy
Fel hasz ná lói ol da lon köz zé tett hir det mény: –
A hir det mény szá ma a K. É.-be n: –
Aján la ti/rész vé te li fel hí vás: –
vagy
Egy sze rû sí tett aján la ti fel hí vás (DBR): –
A hir det mény szá ma a K. É.-be n: –
Egyéb ko ráb bi köz zé té tel: –
A hir det mény szá ma a K. É.-be n: –

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

A szer zõ dés szá ma: –
Meg ne ve zé se: fo lyó szám la hi tel ke ret-szer zõ dés

V.1) A SZER ZÕ DÉS KÖ TÉS DÁTUMA:
2006/04/03 (év/hó/nap)

V.2) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 1

V.3) A NYER TES AJÁN LAT TE VÕ NE VE ÉS CÍ ME
Hi va ta los név: OTP Bank Rt. 
Bu da pes ti Ré gió Ön kor mány za ti Fiók
Pos tai cím: Bát ho ri u. 9.
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1054
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: –
Fax: –
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.4) A SZER ZÕ DÉS ÉR TÉ KÉ RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CIÓ (csak szá mok kal)
Az el len szol gál ta tás ere de ti leg be csült ér té ke (adott eset ben)
Ér ték: 48 000 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –
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Az el len szol gál ta tás szer zõ dés be li össze ge
Ér ték: 48 675 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –
A leg ala cso nyabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat:
48 675 000 /
a leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat:
48 675 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –
Éves vagy ha vi ér ték ese tén kér jük meg ad ni:
az évek szá mát:  vagy a hó na pok szá mát: 

V.5) VA LÓ SZÍ NÛ SÍT HE TÕ-E AL VÁL LAL KO ZÓK, IL -
LETVE HAR MA DIK SZE MÉ LYEK IGÉNY BE VÉ TE LE
A SZER ZÕ DÉS TELJESÍTÉSÉHEZ?
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén je löl je meg a szer zõ dés al vál lal ko zók,

illetve har ma dik sze mé lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se 
ér té két vagy ará nyát (ré szét) (csak számokkal): 

Ér ték áfa nél kül: –
Pénz nem: –
Arány (rész): …(%)
Nem is mert: –
A szer zõ dés al vál lal ko zók, illetve har ma dik sze mé lyek

igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek/ará nyá nak meg -
je lö lé se (ha is mert): –

V.6) A SZER ZÕ DÉST OLYAN AJÁN LAT TE VÕ VEL
 KÖTÖTTÉK-E MEG, AKI TÖBB VÁL TO ZA TÚ AJÁN LA -
TOT TETT?
Igen: –
Nem: X

V.7) VOLT-E ÉR VÉNY TE LEN AJÁN LAT AZON AZ
ALA PON, HOGY AZ EL LEN SZOL GÁL TA TÁS KIRÍ -
VÓAN ALA CSONY VOLT?
Igen: –
Nem: X
(E sza kasz ból szük ség ese tén több pél dány hasz nál ha tó)

VI. SZA KASZ: KI EGÉ SZÍ TÕ IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL ÉS/VAGY PROG RAM MAL KAP -
CSO LA TOS-E?
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén kér jük fel tün tet ni a pro jekt(ek) és/vagy

prog ram(ok) ne vét és bár mely egyéb hi vat ko zá si adatot: –

VI.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK (adott eset ben)
VI.2.1) Az ered mény hir de tés idõ pont ja (adott eset ben):

2006. már ci us 24.
VI.2.2) Ha az el já rás ered mény te len, illetve szer zõ dés kö tés -

re nem ke rül sor, en nek indoka: –
VI.2.3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény

96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se: aján lat te võ nem
mi nõ sül mik ro-, kis- vagy középvállalkozásnak.

VI.2.4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot
te võ ne ve és cí me, va la mint az el len szol gál ta tás össze ge (adott
eset ben): –

VI.2.5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján -
lat té tel le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján la tok szá ma:
OTP Bank Rt. Bu da pes ti Ré gió Ön kor mány za ti Fiók, 1054
Budapest, Báthori u. 9.

VI.2.6) Az egy sze rû sí tett el já rást meg in dí tó hir det mény
köz zé té te lé nek nap ja és hi vat ko zás a hir det mény re (adott eset -
ben): –

VI.2.7) Az aján lat ké rõ tár gya lás nél kü li vagy tár gya lá sos
egy sze rû sí tett el já rást al kal ma zott? (adott eset ben): –

VI.2.8) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí -
tett el já rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá -
sá nak napja: 2006. már ci us 6.

VI.3) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/03/31 (év/hó/nap)

Dombegyház Nagyközség Önkormányzata
tájékoztatója az eljárás eredményérõl

(8454/2006)

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PONT(OK)
Hi va ta los név: Domb egy ház Nagy köz ség Ön kor mány za ta
Pos tai cím: Fel sza ba du lás u. 5.
Vá ros/Köz ség: Domb egy ház
Pos tai irá nyí tó szám: 5836
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: Gyar ma ti Já nos né pol gár mes ter
Te le fon: 68/432-031
Fax: 68/590-941
E-ma il: –
In ter net cím(ek) (adott eset ben)
Az aján lat ké rõ ál ta lá nos cí me (URL): –
A fel hasz ná lói ol dal cí me (URL): –

I.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ TÍ PU SA
Köz pon ti szin tû: –
Köz jo gi szer ve zet: –
Re gi o ná lis/he lyi szin tû: –
Egyéb: X

I.3) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ MÁS AJÁN LAT KÉ RÕK NE -
VÉ BEN FOLY TAT JA-E LE A KÖZ BE SZER ZÉ SI ELJÁ -
RÁST?
Igen: –
Nem: X

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS
II.1.1) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés
A „Domb egy há zi óvo dák re konst ruk ci ós prog ram ja a gyer -

me kek esé lye gyen lõ sé gé nek biz to sí tá sa ér de ké ben” tár gyú
prog ram meg va ló sí tá sá val kapcsolatos építési munka.
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II.1.2) A szer zõ dés tí pu sa, va la mint a tel je sí tés he lye
[Csak azt a ka te gó ri át vá lassza – épí té si be ru há zás, áru be -

szer zés vagy szol gál ta tás –, ame lyik a leg in kább meg fe lel a
szer zõ dés vagy köz be szer zés(ek) tárgyának]

a) Épí té si be ru há zás: X
Ki vi te le zés: X
Ter ve zés és ki vi te le zés: –
Ki vi te le zés bár mi lyen esz köz zel, mó don, az aján lat ké rõ ál tal 

meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek megfelelõen: –
Épí té si kon cesszió: –
A tel je sí tés he lye: 
Ma gyar or szág, Bé kés me gye, Domb egy ház Nagy köz ség Bé -

ke u. 43. szám alat ti 191. hrsz.-on fel vett in gat la non és Kis -
domb egy ház Köz ség Kos suth u. 89–91. szám alat ti 423.
hrsz.-on fel vett in gat la non meglévõ óvodák.

NUTS-kód: –
b) Áru be szer zés: –
Adás vé tel: –
Lí zing: –
Bér let: –
Rész let vé tel: –
Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: –
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –
c) Szol gál ta tás: –
Szol gál ta tá si ka te gó ria szá ma: –
(Az 1–27. szol gál ta tá si ka te gó ri á kat lásd a Kbt. 3. és 4. mel -

lék le té ben)
Szol gál ta tá si kon cesszió: –
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –

II.1.3) A hir det mény a kö vet ke zõk va la me lyi ké vel kap cso -
la tos (adott eset ben)

Ke ret meg ál la po dás meg kö té se: –
Ke ret meg ál la po dá son ala pu ló szer zõ dés meg kö té se: –
Di na mi kus be szer zé si rend sze ren (DBR) ala pu ló szerzõ -

dések: –

II.1.4) A szer zõ dés vagy a köz be szer zés(ek) tár gya, mennyi -
sé ge

A szer zõ dés tár gya:
Domb egy ház Nagy köz ség Ön kor mány za ta és Kis domb egy -

ház Köz ség Ön kor mány za ta óvo dá i nak re konst ruk ci ós prog -
ram ján be lül ter ve zett át ala kí tá si és bõ ví té si mun kát tar tal ma zó
építési beruházás megvalósítása.

A szer zõ dés mennyi sé ge:
Domb egy ház nagy köz ség kép vi se lõ-tes tü le té nek óvo dá ja re -

konst ruk ci ós programja.
Át ala kí tás: 281,57 m2

Bõ ví tés: 345,67 m2

Össze sen: 637,24 m2

Kis domb egy ház köz ség nap kö zi ott ho nos óvo da re konst ruk -
ci ós programja.

Át ala kí tás: 385,01 m2

Bõ ví tés: 126,12 m2

Össze sen: 511,13 m2

II.1.5) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy:
45.00.00.00-7

To váb bi tárgy(ak):
45.21.00.00-2
45.21.41.00-1
45.26.27.00-8
45.26.28.00-9
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.2) A SZER ZÕ DÉS(EK) ÉR TÉ KE
II.2.1) A szer zõ dés(ek) ér té ke
(Csak a vég le ges össz ér té ket kér jük meg ad ni, az összes szer -

zõ dést, részt és op ci ót be le ért ve; az egyes szer zõ dé sek re vo nat -
ko zó in for má ci ók kal kap cso lat ban az V. Az el já rás ered mé nye
meg ne ve zé sû sza kaszt kér jük ki töl te ni)

Ér ték: 173 748 608
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: –
Áfá val: X
Áfa (%): 20,0

III.2.2) Épí té si kon cesszió ese tén az el len szol gál ta tás le -
írása: –

III.2.3) Szol gál ta tá si kon cesszió ese tén az el len szol gál ta tás
le írá sa: –

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA

IV.1.1) Az el já rás faj tá ja

IV.1.1.1) A köz be szer zé si tör vény VI. fe je ze te sze rin ti el já -
rás esetén:

Nyílt: X
Meg hí vá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Ver seny pár be széd: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –

IV.1.1.2) A köz be szer zé si tör vény VII. fe je ze te sze rin ti el já -
rás esetén

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló/hir det ménnyel meg hir de -

tett tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –

IV.1.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos el já rás, a hir det -
mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos, a hir det mény nél kü li
egy sze rû sí tett el já rás, illetve a gyor sí tott el já rás al kal ma zá sá -
nak in dok lá sa (adott eset ben): –

IV.1.1.4) A hir det mény faj tá ja
Aján la ti/rész vé te li fel hí vás: X
Idõ sza kos elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK

IV.2.1) Bí rá la ti szem pon tok (csak a meg fe le lõt je löl je meg)
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: X
vagy
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat: –
a kö vet ke zõ rész szem pon tok alap ján: –
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IV.2.2) Sor ke rült-e elekt ro ni kus ár lej tés re?
Igen: –
Nem: X

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám (adott eset ben): –

IV.3.2) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó an ko ráb ban sor ke -
rült-e köz zé té tel re?

Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén (vá lassza a meg fe le lõ ro va tot):
Elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
vagy
Fel hasz ná lói ol da lon köz zé tett hir det mény: –
A hir det mény szá ma a K. É.-be n: –
Aján la ti/rész vé te li fel hí vás: –
vagy
Egy sze rû sí tett aján la ti fel hí vás (DBR): –
A hir det mény szá ma a K. É.-be n: –
Egyéb ko ráb bi köz zé té tel: –
A hir det mény szá ma a K. É.-be n: –

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

A szer zõ dés szá ma: –

Meg ne ve zé se: a „Domb egy há zi óvo dák re konst ruk ci ós
prog ram ja a gyer me kek esé lye gyen lõ ség é nek biz to sí tá sa ér -
de ké ben” tár gyú prog ram meg va ló sí tá sá val kap cso la tos épí -
té si mun ka.

V.1) A SZER ZÕ DÉS KÖ TÉS DÁ TU MA:

2006/04/07 (év/hó/nap)

V.2) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 1

V.3) A NYER TES AJÁN LAT TE VÕ NE VE ÉS CÍ ME

Hi va ta los név: BÓ LEM Kft.
Pos tai cím: Õszi u. 3.
Vá ros/Köz ség: Bé kés csa ba
Pos tai irá nyí tó szám: 5600
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 66/443-484
Fax: 66/441-027
E-ma il: bo lem@bo lem.hu
In ter net cím (URL): www.bo lem.hu

V.4) A SZER ZÕ DÉS ÉR TÉ KÉ RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CIÓ (csak szá mok kal)

Az el len szol gál ta tás ere de ti leg be csült ér té ke (adott eset ben)
Ér ték: 173 787 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: –
Áfá val: X
Áfa (%): 20,0
Az el len szol gál ta tás szer zõ dés be li össze ge
Ér ték: 173 748 608
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: –
Áfá val: X
Áfa (%): 20,0

A leg ala cso nyabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat:
173 748 608 /
a leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat:
173 748 608
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: –
Áfá val: X
Áfa (%): 20,0
Éves vagy ha vi ér ték ese tén kér jük meg ad ni:
az évek szá mát:  vagy a hó na pok szá mát: 

V.5) VA LÓ SZÍ NÛ SÍT HE TÕ-E AL VÁL LAL KO ZÓK, IL -
LETVE HAR MA DIK SZE MÉ LYEK IGÉNY BE VÉ TE LE
A SZER ZÕ DÉS TELJESÍTÉSÉHEZ?
Igen: X
Nem: –
Igen vá lasz ese tén je löl je meg a szer zõ dés al vál lal ko zók,

illetve har ma dik sze mé lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se 
ér té két vagy ará nyát (ré szét) (csak számokkal): 

Ér ték áfa nél kül: –
Pénz nem: –
Arány (rész): …(%)
Nem is mert: X
A szer zõ dés al vál lal ko zók, illetve har ma dik sze mé lyek

igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek/ará nyá nak meg -
je lö lé se (ha is mert):

Nem is mert.

V.6) A SZER ZÕ DÉST OLYAN AJÁN LAT TE VÕ VEL
 KÖTÖTTÉK-E MEG, AKI TÖBB VÁL TO ZA TÚ AJÁN LA -
TOT TETT?
Igen: –
Nem: X

V.7) VOLT-E ÉR VÉNY TE LEN AJÁN LAT AZON AZ
ALA PON, HOGY AZ EL LEN SZOL GÁL TA TÁS KIRÍ -
VÓAN ALA CSONY VOLT?
Igen: –
Nem: X

VI. SZA KASZ: KI EGÉ SZÍ TÕ IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL ÉS/VAGY PROG RAM MAL KAP -
CSO LA TOS-E?
Igen: X
Nem: –
Igen vá lasz ese tén kér jük fel tün tet ni a pro jekt(ek) és/vagy

prog ram(ok) ne vét és bár mely egyéb hi vat ko zá si adatot:
Re gi o ná lis Fej lesz tés Ope ra tív Prog ram „Az óvo dai és az

alap fo kú ok ta tá si-ne ve lé si in téz mé nyek inf ra struk tú rá já nak a
fejlesztése”.

VI.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK (adott eset ben)
VI.2.1) Az ered mény hir de tés idõ pont ja (adott eset ben):

2006. már ci us 30.
VI.2.2) Ha az el já rás ered mény te len, illetve szer zõ dés kö tés -

re nem ke rül sor, en nek indoka: –
VI.2.3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény

96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se: kis- és közép -
vállalkozás.

VI.2.4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot
te võ ne ve és cí me, va la mint az el len szol gál ta tás össze ge (adott
eset ben): –
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VI.2.5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján -
lat té tel le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján la tok szá ma: BÓ -
LEM Kft., 5600 Bé kés csa ba, Õszi u. 3., Magyarország.

VI.2.6) Az egy sze rû sí tett el já rást meg in dí tó hir det mény
köz zé té te lé nek nap ja és hi vat ko zás a hir det mény re (adott eset -
ben): –

VI.2.7) Az aján lat ké rõ tár gya lás nél kü li vagy tár gya lá sos
egy sze rû sí tett el já rást al kal ma zott? (adott eset ben): –

VI.2.8) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí -
tett el já rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá -
sá nak napja: –

VI.3) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/03/31 (év/hó/nap)

E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt.
tájékoztatója az eljárás eredményérõl

(11175/2006)

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PONT(OK)
Hi va ta los név: E.ON Ti szán tú li Áram szol gál ta tó Zrt.
Pos tai cím: Kos suth u. 41.
Vá ros/Köz ség: Deb re cen
Pos tai irá nyí tó szám: 4024
Or szág: Magyarország
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: Lo gisz ti kai osz tály
Te le fon: 52/511-254, 30/378-2110
Fax: 52/511-221
E-ma il: zsolt.var adi@eon-hun ga ria.com
In ter net cím(ek) (adott eset ben)
Az aján lat ké rõ ál ta lá nos cí me (URL): 
www.eon-ti szan tul.com
A fel hasz ná lói ol dal cí me (URL): –

I.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ TÍ PU SA
Köz pon ti szin tû: –
Köz jo gi szer ve zet: –
Re gi o ná lis/he lyi szin tû: –
Egyéb: X

I.3) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ MÁS AJÁN LAT KÉ RÕK NE VÉ -
BEN FOLY TAT JA-E LE A KÖZ BE SZER ZÉ SI ELJÁ -
RÁST?
Igen: –
Nem: X

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS

II.1.1) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés
Al ál lo má sok ban vil la mos tech no ló gi ai ki vi te le zés

II.1.2) A szer zõ dés tí pu sa, va la mint a tel je sí tés helye
[Csak azt a ka te gó ri át vá lassza – épí té si be ru há zás, áru be -

szer zés vagy szol gál ta tás –, ame lyik a leg in kább meg fe lel a
szer zõ dés vagy köz be szer zés(ek) tár gyá nak]

a) Épí té si be ru há zás: X
Ki vi te le zés: –

Ter ve zés és ki vi te le zés: –
Ki vi te le zés, bár mi lyen esz köz zel, mó don, az aján lat ké rõ ál -

tal meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek megfelelõen: X
Épí té si kon cesszió: –
A tel je sí tés he lye: Szol nok Észak 132/11 kV-os, Berettyó -

újfalu, Haj dú ná nás, Tu zsér 132/22 kV-os transzformátorállo -
mások

NUTS-kód: HU32

b) Áru be szer zés: –
Adás vé tel: –
Lí zing: –
Bér let: –
Rész let vé tel: –
Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: –
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –

c) Szol gál ta tás: –
Szol gál ta tá si ka te gó ria szá ma: –
(Az 1–27. szol gál ta tá si ka te gó ri á kat lásd a Kbt. 3. és 4. mel -

lék le té ben)
Szol gál ta tá si kon cesszió: –
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –

II.1.3) A hir det mény a kö vet ke zõk va la me lyi ké vel kap cso la -
tos (adott eset ben)

Ke ret meg ál la po dás meg kö té se: –
Ke ret meg ál la po dá son ala pu ló szer zõ dés meg kö té se: –
Di na mi kus be szer zé si rend sze ren (DBR) ala pu ló szerzõ -

dések: –

II.1.4) A szer zõ dés vagy a köz be szer zés(ek) tár gya, mennyi -
sé ge

132/11 kV-os és 132/22 kV-os transz for má torál lo má sok vil -
la mostech no ló gi ai re konst ruk ci ós munkái

4 db transz for má torál lo más ban vil la mostech no ló gi ai ki vi te -
le zés

II.1.5) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó sze det
Fõ tárgy:
45.31.00.00-3
Ki egé szí tõ szó sze det (adott eset ben): –

II.2) A SZER ZÕ DÉS(EK) ÉR TÉ KE

II.2.1) A szer zõ dés(ek) ér té ke
(Csak a vég le ges össz ér té ket kér jük meg ad ni, az összes szer -

zõ dést, részt és op ci ót be le ért ve; az egyes szer zõ dé sek re vo nat -
ko zó in for má ci ók kal kap cso lat ban az V. Az el já rás ered mé nye
meg ne ve zé sû sza kaszt kér jük ki töl te ni)

Ér ték: 186 900 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –

III.2.2) Épí té si kon cesszió ese tén az el len szol gál ta tás le -
írása: –

III.2.3) Szol gál ta tá si kon cesszió ese tén az el len szol gál ta tás
le írá sa: –
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IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA 

IV.1.1) Az el já rás faj tá ja

IV.1.1.1) A köz be szer zé si tör vény VI. fe je ze te sze rin ti el já -
rás esetén

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Ver seny pár be széd: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –

IV.1.1.2) A köz be szer zé si tör vény VII. fe je ze te sze rin ti el já -
rás esetén

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló/hir det ménnyel meg hir de -

tett tár gya lá sos: X
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –

IV.1.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos el já rás, a hir det -
mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos, a hir det mény nél kü li
egy sze rû sí tett el já rás, illetve a gyor sí tott el já rás al kal ma zá sá -
nak in do ko lá sa (adott eset ben): –

IV.1.1.4) A hir det mény faj tá ja
Aján la ti/Rész vé te li fel hí vás: X
Idõ sza kos elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK

IV.2.1) Bí rá la ti szem pon tok (csak a meg fe le lõt je löl je meg)
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: X
vagy
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat: –
a kö vet ke zõ rész szem pon tok alap ján

IV.2.2) Sor ke rült-e elekt ro ni kus ár lej tés re?
Igen: –
Nem: X

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám (adott eset ben): –

IV.3.2) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó an ko ráb ban sor ke -
rült-e köz zé té tel re?

Igen: X
Nem: –
Igen vá lasz ese tén (vá lassza a meg fe le lõ ro va tot):
Elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
vagy
Fel hasz ná lói ol da lon köz zé tett hir det mény: –
A hir det mény szá ma a K. É.-be n: –
Aján la ti/rész vé te li fel hí vás: X
vagy
Egy sze rû sí tett aján la ti fel hí vás (DBR): –
A hir det mény szá ma a K. É.-be n: K. É. – 7264/2006
Egyéb ko ráb bi köz zé té tel: X
A hir det mény szá ma a K. É.-be n: K. É. – 9495/2006

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

A szer zõ dés szá ma: 1

Meg ne ve zé se: Be rettyó új fa lu 132/22 kV-os al ál lo más

V.1) A SZER ZÕ DÉS KÖ TÉS DÁ TU MA:

2006/05/11 (év/hó/nap)

V.2) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 7

V.3) A NYER TES AJÁN LAT TE VÕ NE VE ÉS CÍ ME

Hi va ta los név: Me ga vill ’91 Kft.
Pos tai cím: Ep res kert u. 1.
Vá ros/Köz ség: Deb re cen
Pos tai irá nyí tó szám: 4030
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: –
Fax: –
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.4) A SZER ZÕ DÉS ÉR TÉ KÉ RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CIÓ (csak szá mok kal)

Az el len szol gál ta tás ere de ti leg be csült ér té ke (adott eset ben)
Ér ték: 140 000 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –
Az el len szol gál ta tás szer zõ dés be li összege
Ér ték: 52 900 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –
A leg ala cso nyabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat:
52 900 000 /
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: 
63 000 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –
Éves vagy ha vi ér ték ese tén kér jük meg ad ni:
az évek szá mát:  vagy a hó na pok szá mát: 

V.5) VA LÓ SZÍ NÛ SÍT HE TÕ-E AL VÁL LAL KO ZÓK, IL -
LETVE HAR MA DIK SZE MÉ LYEK IGÉNY BE VÉ TE LE
A SZER ZÕ DÉS TELJESÍTÉSÉHEZ?

Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén je löl je meg a szer zõ dés al vál lal ko zók,

illetve har ma dik sze mé lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se 
ér té két vagy ará nyát (ré szét) (csak szá mok kal):

Ér ték áfa nél kül: –
Pénz nem: –
Arány (rész): …(%)
Nem is mert: –
A szer zõ dés al vál lal ko zók, illetve har ma dik sze mé lyek

igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek/ará nyá nak meg -
je lö lé se (ha is mert): –
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V.6) A SZER ZÕ DÉST OLYAN AJÁN LAT TE VÕ VEL
 KÖTÖTTÉK-E MEG, AKI TÖBB VÁL TO ZA TÚ AJÁN LA -
TOT TET T?
Igen: –
Nem: X

V.7) VOLT-E ÉR VÉNY TE LEN AJÁN LAT AZON AZ
ALA PON, HOGY AZ EL LEN SZOL GÁL TA TÁS KIRÍ -
VÓAN ALA CSONY VOLT?
Igen: –
Nem: X
(E sza kasz ból szük ség ese tén több pél dány hasz nál ha tó)

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

A szer zõ dés szá ma: 2
Meg ne ve zé se: Haj dú ná nás 132/22 kV-os al ál lo más

V.1) A SZER ZÕ DÉS KÖ TÉS DÁ TU MA:
2006/05/11 (év/hó/nap)

V.2) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 7

V.3) A NYER TES AJÁN LAT TE VÕ NE VE ÉS CÍ ME
Hi va ta los név: GA Ma gyar or szág Kft.
Pos tai cím: Tó park u. 1/A
Vá ros/Köz ség: Tö rök bál int
Pos tai irá nyí tó szám: 2045
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: –
Fax: –
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.4) A SZER ZÕ DÉS ÉR TÉ KÉ RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CIÓ (csak szá mok kal)
Az el len szol gál ta tás ere de ti leg be csült ér té ke (adott eset ben)
Ér ték: 15 000 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –
Az el len szol gál ta tás szer zõ dés be li összege
Ér ték: 4 500 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –
A leg ala cso nyabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat:
4 500 000 /
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: 
7 800 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –
Éves vagy ha vi ér ték ese tén kér jük meg ad ni:
az évek szá mát:  vagy a hó na pok szá mát: 

V.5) VA LÓ SZÍ NÛ SÍT HE TÕ-E AL VÁL LAL KO ZÓK, IL -
LETVE HAR MA DIK SZE MÉ LYEK IGÉNY BE VÉ TE LE
A SZER ZÕ DÉS TELJESÍTÉSÉHEZ?
Igen: X
Nem: –

Igen vá lasz ese tén je löl je meg a szer zõ dés al vál lal ko zók,
illetve har ma dik sze mé lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se 
ér té két vagy ará nyát (ré szét) (csak szá mok kal):

Ér ték áfa nél kül: –
Pénz nem: –
Arány (rész): …(%)
Nem is mert: X
A szer zõ dés al vál lal ko zók, illetve har ma dik sze mé lyek

igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek/ará nyá nak meg -
je lö lé se (ha is mert): –

V.6) A SZER ZÕ DÉST OLYAN AJÁN LAT TE VÕ VEL
 KÖTÖTTÉK-E MEG, AKI TÖBB VÁL TO ZA TÚ AJÁN LA -
TOT TET T?
Igen: –
Nem: X

V.7) VOLT-E ÉR VÉNY TE LEN AJÁN LAT AZON AZ
ALA PON, HOGY AZ EL LEN SZOL GÁL TA TÁS KIRÍ -
VÓAN ALA CSONY VOLT?
Igen: –
Nem: X
(E sza kasz ból szük ség ese tén több pél dány hasz nál ha tó)

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

A szer zõ dés szá ma: 3
Meg ne ve zé se: Szol nok Észak 132/11 kV-os al ál lo más

V.1) A SZER ZÕ DÉS KÖ TÉS DÁ TU MA:
2006/05/11 (év/hó/nap)

V.2) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 7

V.3) A NYER TES AJÁN LAT TE VÕ NE VE ÉS CÍ ME
Hi va ta los név: IN FO WA RE Rt.
Pos tai cím: Hû ség u.
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1223
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: –
Fax: –
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.4) A SZER ZÕ DÉS ÉR TÉ KÉ RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CIÓ (csak szá mok kal)
Az el len szol gál ta tás ere de ti leg be csült ér té ke (adott eset ben)
Ér ték: 115 000 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –
Az el len szol gál ta tás szer zõ dés be li össze ge
Ér ték: 61 500 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –
A leg ala cso nyabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: 
61 500 000 /
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: 
73 100 000
Pénz nem: HUF
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Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –
Éves vagy ha vi ér ték ese tén kér jük meg ad ni:
az évek szá mát:  vagy a hó na pok szá mát: 

V.5) VA LÓ SZÍ NÛ SÍT HE TÕ-E AL VÁL LAL KO ZÓK, IL -
LETVE HAR MA DIK SZE MÉ LYEK IGÉNY BE VÉ TE LE
A SZER ZÕ DÉS TELJESÍTÉSÉHEZ?
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén je löl je meg a szer zõ dés al vál lal ko zók,

illetve har ma dik sze mé lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se 
ér té két vagy ará nyát (ré szét) (csak szá mok kal):

Ér ték áfa nél kül: –
Pénz nem: –
Arány (rész): …(%)
Nem is mert: X
A szer zõ dés al vál lal ko zók, illetve har ma dik sze mé lyek

igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek/ará nyá nak meg -
je lö lé se (ha is mert): –

V.6) A SZER ZÕ DÉST OLYAN AJÁN LAT TE VÕ VEL
 KÖTÖTTÉK-E MEG, AKI TÖBB VÁL TO ZA TÚ AJÁN LA -
TOT TETT?
Igen: –
Nem: X

V.7) VOLT-E ÉR VÉNY TE LEN AJÁN LAT AZON AZ
ALA PON, HOGY AZ EL LEN SZOL GÁL TA TÁS KIRÍ -
VÓAN ALA CSONY VOLT?
Igen: –
Nem: X
(E sza kasz ból szük ség ese tén több pél dány hasz nál ha tó)

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

A szer zõ dés szá ma: 4
Meg ne ve zé se: Tu zsér 132/22 kV-os al ál lo más

V.1) A SZER ZÕ DÉS KÖ TÉS DÁ TU MA:
2006/05/11 (év/hó/nap)

V.2) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 7

V.3) A NYER TES AJÁN LAT TE VÕ NE VE ÉS CÍ ME
Hi va ta los név: DÉ MÁSZ Pri ma vill Kft.
Pos tai cím: Pul z u. 42.
Vá ros/Köz ség: Sze ged
Pos tai irá nyí tó szám: 6724
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: –
Fax: –
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.4) A SZER ZÕ DÉS ÉR TÉ KÉ RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CIÓ (csak szá mok kal)
Az el len szol gál ta tás ere de ti leg be csült ér té ke (adott eset ben)
Ér ték: 130 000 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: –
Áfá val: –
Áfa (%): –
Az el len szol gál ta tás szer zõ dés be li összege
Ér ték: 68 000 000
Pénz nem: HUF

Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –
A leg ala cso nyabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: 
68 000 000 /
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: 
72 000 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –
Éves vagy ha vi ér ték ese tén kér jük meg ad ni:
az évek szá mát:  vagy a hó na pok szá mát: 

V.5) VA LÓ SZÍ NÛ SÍT HE TÕ-E AL VÁL LAL KO ZÓK, IL -
LETVE HAR MA DIK SZE MÉ LYEK IGÉNY BE VÉ TE LE
A SZER ZÕ DÉS TELJESÍTÉSÉHEZ?
Igen: X
Nem: –
Igen vá lasz ese tén je löl je meg a szer zõ dés al vál lal ko zók,

illetve har ma dik sze mé lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se 
ér té két vagy ará nyát (ré szét) (csak szá mok kal):

Ér ték áfa nél kül: –
Pénz nem: –
Arány (rész): …(%)
Nem is mert: X
A szer zõ dés al vál lal ko zók, illetve har ma dik sze mé lyek

igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek/ará nyá nak meg -
je lö lé se (ha is mert): –

V.6) A SZER ZÕ DÉST OLYAN AJÁN LAT TE VÕ VEL
 KÖTÖTTÉK-E MEG, AKI TÖBB VÁL TO ZA TÚ AJÁN LA -
TOT TETT?
Igen: –
Nem: X

V.7) VOLT-E ÉR VÉNY TE LEN AJÁN LAT AZON AZ
ALA PON, HOGY AZ EL LEN SZOL GÁL TA TÁS KIRÍ -
VÓAN ALA CSONY VOLT?
Igen: –
Nem: X
(E sza kasz ból szük ség ese tén több pél dány hasz nál ha tó)

VI. SZA KASZ: KI EGÉ SZÍ TÕ IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL ÉS/VAGY PROG RAM MAL KAP -
CSO LA TOS-E?
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén kér jük fel tün tet ni a pro jekt(ek) és/vagy

prog ram(ok) ne vét és bár mely egyéb hi vat ko zá si adatot: –

VI.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK (adott eset ben): 
VI.2.1) Az ered mény hir de tés idõ pont ja (adott eset ben):

2006. má jus 3. 11.00 óra
VI.2.2) Ha az el já rás ered mény te len, illetve szer zõ dés kö tés -

re nem ke rül sor, en nek indoka: –
VI.2.3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény

96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti minõsítése:
– DÉ MÁSZ Pri ma vill Kft. – kö zép vál lal ko zás
– GA Ma gyar or szág Kft. – kö zép vál lal ko zás
– IN FO WA RE Rt. – kis vál lal ko zás
– Me ga vill ’91 Kft. – kis vál lal ko zás
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VI.2.4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot te -
võ ne ve és cí me, va la mint az el len szol gál ta tás össze ge (adott
eset ben:

– Be rettyó új fa lu 132/22 kV-os al ál lo más: IN FO WA RE Rt., 
1223 Bu da pest, Hû ség u. 10/A; 55 500 000 Ft + áfa

– Haj dú ná nás 132/22 kV-os al ál lo más: OVIT Zrt., 1158
Bu da pest, Kör vas út sor 105.; 5 180 000 Ft + áfa

– Szol nok Észak 132/11 kV-os al ál lo más: Me ga vill ’91
Kft., 4030 Deb re cen, Ep res kert u. 1.; 65 800 000 Ft + áfa

– Tu zsér 132/22 kV-os al ál lo más: IN FO WA RE Rt., 1223
Bu da pest, Hû ség u. 10/A; 69 500 000 Ft + áfa

VI.2.5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), a rész aján -
lat té tel le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján la tok szá ma:

– DÉ MÁSZ Pri ma vill Kft., 6724 Sze ged, Pul z u. 42., Ma -
gyar or szág

– GA Ma gyar or szág Kft., 2045 Tö rök bál int, Tó park u. 1/A,
Ma gyar or szág

– IN FO WA RE Rt., 1223 Bu da pest, Hû ség u. 10/A, Ma -
gyar or szág

– Me ga vill ’91 Kft., 4030 Deb re cen, Ep res kert u. 1., Ma -
gyar or szág

– OVIT Zrt., 1158 Bu da pest, Kör vas út sor 105., Ma gyar or -
szág

– SAG Hun ga ria Kft., 1116 Bu da pest, Me zõ kö vesd u. 5–7.,
Ma gyar or szág

– VÁV UN ION Kft., 1112 Bu da pest, Kõ ér ber ki út 36., Ma -
gyar or szág (vissza lé pett)

4 rész aján lat al ál lo má son ként, mind egyik re 7 (6) aján lat ér -
ke zett (1 vissza von va)

VI.2.6) Az egy sze rû sí tett el já rást meg in dí tó hir det mény köz -
zé té te lé nek nap ja és hi vat ko zás a hir det mény re (adott eset ben): –

VI.2.7) Az aján lat ké rõ tár gya lás nél kü li vagy tár gya lá sos
egy sze rû sí tett el já rást al kal ma zott? (adott eset ben): –

VI.2.8) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett 
el já rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá sá nak 
nap ja: –

VI.3) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA

2006/05/24 (év/hó/nap)

Gyõr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
tájékoztatója az eljárás eredményérõl

(8055/2006)

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PONT(OK)

Hi va ta los név: Gyõr-Mo son-Sop ron Me gyei Ön kor mány zat

Te rü let fej lesz té si és Va gyon gaz dál ko dá si Osz tály

Pos tai cím: Ár pád u. 32.

Vá ros/Köz ség: Gyõr

Pos tai irá nyí tó szám: 9021

Or szág: Ma gyar or szág

Kap cso lat tar tá si pont(ok)

Cím zett: dr. Ko vács Kor nél
Te le fon: 96/522-234
Fax: 96/522-219
E-ma il: ko vacs.kor nel@gymsmo.hu
In ter net cím(ek) (adott eset ben
Az aján lat ké rõ ál ta lá nos cí me (URL): www.gymsmo.hu
A fel hasz ná lói ol dal cí me (URL): –

I.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ TÍ PU SA

Köz pon ti szin tû: –
Köz jo gi szer ve zet: –
Re gi o ná lis/he lyi szin tû: X
Egyéb: –

I.3) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ MÁS AJÁN LAT KÉ RÕK NE VÉ -
BEN FOLY TAT JA-E LE A KÖZ BE SZER ZÉ SI ELJÁ -
RÁST?

Igen: –
Nem: X

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS

II.1.1) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés:
Pász to ri Fel nõtt ko rú Fo gya té ko sok Ott ho na – te tõ tér be épí -

tés, egy sé ges tûz jel zõ rend szer meg ter ve zé se, ki épí té se és
szenny víz iszap el szál lí tá sa.

II.1.2) A szer zõ dés tí pu sa, va la mint a tel je sí tés helye
[Csak azt a ka te gó ri át vá lassza – épí té si be ru há zás, áru be -

szer zés vagy szol gál ta tás –, ame lyik a leg in kább meg fe lel a
szer zõ dés vagy köz be szer zés(ek) tár gyá nak]

a) Épí té si be ru há zás: X
Ki vi te le zés: –
Ter ve zés és ki vi te le zés: X
Ki vi te le zés, bár mi lyen esz köz zel, mó don, az aján lat ké rõ ál -

tal meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek megfelelõen: –
Épí té si kon cesszió: –
A tel je sí tés he lye:
9311 Pász to ri, Al só u. 39–41.
NUTS-kód: –

b) Áru be szer zés: –
Adás vé tel: –
Lí zing: –
Bér let: –
Rész let vé tel: –
Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: –
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –

c) Szol gál ta tás: –
Szol gál ta tá si ka te gó ria szá ma: –
(Az 1–27. szol gál ta tá si ka te gó ri á kat lásd a Kbt. 3. és 4. mel -

lék le té ben)
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –
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II.1.4) A szer zõ dés vagy a köz be szer zés(ek) tár gya, mennyi -
sé ge: 

A köz be szer zés tár gya
Pász to ri Fel nõtt ko rú Fo gya té ko sok Ott ho na – tetõ tér be épí -

tés, egy sé ges tûz jel zõ rend szer meg ter ve zé se, ki épí té se és
szenny víz iszap el szál lí tá sa az alábbi tartalommal:

a) a tel jes Pász to ri Fo gya té ko sok Ott ho ná ban min d az élet -
vé de lem, min d a tûz vé de lem egy sé ges biz to sí tá sa ér de ké ben
tûz ész le lõ-jel zõ be ren de zés meg ter ve zé se és ki épí té se az I. fo -
kú tûzvédelmi hatóság elõírása szerint;

b) a „D” je lû épü let szek ció pad lás te ré ben a ter mé sze tes
meg vi lá gí tá son túl egy eset le ges tûz ese tén a hõ- és füst el ve ze -
tés biz to sí tá sa ér de ké ben te tõ té ri ab la kok be épí té se a hoz zá
kap cso ló dó te tõ té ri át ala kí tá sok kal a tûz ol tó ság szak ha tó sá gi
elõírása szerint,

c) az esõ víz szik kasz tó mû tárgy és a hoz zá kap cso ló dó esõ -
víz-el ve ze tõ ge rinc ve ze ték alatt fel tárt szenny víz iszap (szennye -
zett ta laj) el szál lí tá sa.

A köz be szer zés mennyi sé ge
a) 1 db mû sza ki meg va ló sí tá si (ki vi te li) terv do ku men tá ció

ké szí té se az in téz mény egy sé ges tûzjelzõ rendszerére
b) 10 he lyi ség ben össze sen 10 db füst jel zõ be ren de zés ki -

épí té se
c) 28 db te tõ té ri ab la kok ki ala kí tá sa
d) 160 m2 te tõ tér be épí té se
e) 1000 m3 szenny víz iszap ki ter me lé se és a be fo ga dó ba tör -

té nõ szállítása

II.1.5) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék 
Fõ tárgy:
45.20.00.00-9
To váb bi tárgy(ak):
74.23.20.00-4
45.34.30.00-5
90.12.21.21-2

II.2) A SZER ZÕ DÉS(EK) ÉR TÉ KE

II.2.1) A szer zõ dés(ek) ér té ke
(Csak a vég le ges össz ér té ket kér jük meg ad ni, az összes szer -

zõ dést, részt és op ci ót be le ért ve; az egyes szer zõ dé sek re vo nat -
ko zó in for má ci ók kal kap cso lat ban az V. Az el já rás ered mé nye
meg ne ve zé sû sza kaszt kér jük ki töl te ni)

Ér ték: 
Áfa nél kül: 41 583 000
Áfá val: 49 899 600
Áfa (%): 20,0
Pénz nem: HUF

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA 

IV.1.1) Az el já rás faj tá ja

IV.1.1.1) A köz be szer zé si tör vény IV. fe je ze te sze rin ti el já rás 
esetén

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Ver seny pár be széd: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –

Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: X

IV.1.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos el já rás, a hir det -
mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos, a hir det mény nél kü li
egy sze rû sí tett el já rás, illetve a gyor sí tott el já rás al kal ma zá sá -
nak in do ko lá sa (adott eset ben):

A Kbt. 125. § (3) be kez dés a) pont ja ér tel mé ben a ko ráb ban
meg kö tött szer zõ dés ben nem sze rep lõ, de elõ re nem lát ha tó kö -
rül mé nyek miatt ki egé szí tõ épí té si be ru há zás meg ren de lé se
szük sé ges az alap építési beruházás teljesítéséhez.

IV.1.1.4) A hir det mény faj tá ja
Aján la ti/Rész vé te li fel hí vás: X
Idõ sza kos elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK

IV.2.1) Bí rá la ti szem pon tok (csak a meg fe le lõt je löl je meg)
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: X

IV.2.2) Sor ke rült-e elekt ro ni kus ár lej tés re?
Igen: –
Nem: X

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.2) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó an ko ráb ban sor ke -
rült-e köz zé té tel re?

Igen: –
Nem: X

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

A szer zõ dés szá ma: –
Meg ne ve zé se: vál lal ko zá si szer zõ dés

V.1) A SZER ZÕ DÉS KÖ TÉS TER VE ZETT IDÕPONTJA:
2006/04/03 (év/hó/nap)

V.2) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 1

V.3) A NYER TES AJÁN LAT TE VÕ NE VE ÉS CÍ ME
Hi va ta los név: FE HÉR ÉP Épí tõ ipa ri 
és Ke res ke del mi Fõ vál lal ko zó Kft.
Pos tai cím: Szi get u. 13.
Vá ros/Köz ség: Szé kes fe hér vár
Pos tai irá nyí tó szám: 8000
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 22/503-505
Fax: 22/503-506
E-ma il: fe he rep@ma il.da tat rans.hu
In ter net cím (URL): www.fe he rep.hu

V.4) A SZER ZÕ DÉS ÉR TÉ KÉ RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CIÓ (csak szá mok kal)
Az el len szol gál ta tás ere de ti leg be csült ér té ke (adott eset ben)
Ér ték: 
Áfa nél kül: 50 000 000
Áfá val: 60 000 000
Áfa (%): 20,0
Pénz nem: HUF
Az el len szol gál ta tás szer zõ dés be li összege
Ér ték: 
Áfa nél kül: 41 583 000
Áfá val: 49 899 600
Áfa (%): 20,0
Pénz nem: HUF
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A leg ala cso nyabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: 
41 583 000
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: 
41 583 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: 41 583 000
Áfá val: 49 899 600
Áfa (%): 20,0
Éves vagy ha vi ér ték ese tén kér jük meg ad ni:
az évek szá mát:  vagy a hó na pok szá mát: 

V.6) A SZER ZÕ DÉST OLYAN AJÁN LAT TE VÕ VEL
 KÖTÖTTÉK-E MEG, AKI TÖBB VÁL TO ZA TÚ AJÁN LA -
TOT TETT?
Igen: –
Nem: X

V.7) VOLT-E ÉR VÉNY TE LEN AJÁN LAT AZON AZ
ALA PON, HOGY AZ EL LEN SZOL GÁL TA TÁS KIRÍ -
VÓAN ALA CSONY VOLT?
Igen: –
Nem: X

VI. SZA KASZ: KI EGÉ SZÍ TÕ IN FOR MÁ CI ÓK

VI.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK (adott eset ben): –
VI.2.1) Az ered mény hir de tés idõ pont ja: 2006. már ci us 24.
VI.2.2) Ha az el já rás ered mény te len, illetve szer zõ dés kö tés -

re nem ke rül sor, en nek indoka: –
VI.2.3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény

96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se: középvállalkozás
VI.2.5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), a rész aján -

lat té tel le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján la tok szá ma:
 FEHÉRÉP Épí tõ ipa ri és Ke res ke del mi Fõ vál lal ko zó Kft., 8000
Szé kes fe hér vár, Szi get u. 13. (Magyarország)

VI.2.8) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett 
el já rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá sá nak 
napja: 2006. már ci us 9.

VI.3) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/03/28 (év/hó/nap)

Integrált Szociális Intézmény, Pécs
tájékoztatója az eljárás eredményérõl

(8246/2006)

Épí té si be ru há zás: –
Épí té si kon cesszió: –
Áru be szer zés: X
Szol gál ta tás: –
Szol gál ta tá si kon cesszió: –

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ
I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍME
Szer ve zet: In teg rált Szo ciá lis In téz mény
Cím zett: dr. Ble y er Er zsé bet
Cím: Ma lom völ gyi u. 21.

Pos tai irá nyí tó szám: 7632
Vá ros/Köz ség: Pécs
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 72/441-460, 413-107
Te le fax: 72/413-107
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA
II.1) A SZER ZÕ DÉS TÍ PU SA
Épí té si be ru há zás: –
Áru be szer zés: X
Szol gál ta tás: –
Épí té si kon cesszió: –
Szol gál ta tá si ka te gó ria: –
Szol gál ta tá si kon cesszió: –

II.2) EZ EGY KE RET MEG ÁL LA PO DÁS?
NEM: X
IGEN: –

II.3) NÓ MENK LA TÚ RA

II.3.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV) 
Fõ szó jegy zék 
Fõ tárgy:
15.80.00.00-6
To váb bi tár gyak:
15.11.00.00-9
15.50.00.00-3
15.89.60.00-5
15.61.00.00-7
15.83.00.00-5
15.87.00.00-7
15.89.70.00-2
15.90.00.00-7
15.81.00.00-9
15.30.00.00-1
01.24.20.00-5
15.89.00.00-3
15.81.21.00-4
15.33.15.00-2
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.4) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL A SZER ZÕ DÉS HEZ
REN DELT EL NE VE ZÉS
A pé csi In teg rált Szo ciá lis In téz mény be (7632 Pécs, Ma lom -

völ gyi u. 21.) az aláb bi ter mék cso por tok szállítása

II.5) MEG HA TÁ RO ZÁS (TÁRGY ÉS MENNYI SÉG) 
Áru cso por tok:

I. Hús- és hen tes áru: 34 408 kg, 2880 db, 7500 li ter
II. Tej-tej ter mék: 54 030 li ter, 2040 kg, 81 275 db, 1278 do -

boz, 3060 cso mag
III. Mi re lit ter mé kek: 14 846 kg
IV. Ma lom- és tész ta ipa ri ter mé kek: 18 054 kg
V. Cu kor és édes ipa ri ter mé kek: 14 433 kg, 6440 db

VI. Fû sze rek és íze sí tõk: 2730 kg, 1470 cso mag, 1660 li ter
VII. Kon zer vek: 440 kg, 210 do boz, 950 üveg, 46 750 db

VI II. Üdí tõk és ita lok: 1000 li ter, 900 cso mag
IX. Ke nyér-pék sü te mény: 41 000 kg, 249 440 db, 7500 cso -

mag
X. Zöld ség, gyü mölcs: 32 510 kg, 1600 cso mag, 600 csõ

(ku ko ri ca)
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XI. To jás: 38 000 db
XII. Di a be ti kus ter mé kek: 30 kg, 10 810 db, 1200 cso mag,

80 do boz, 1136 üveg
XI II. Cuk rász sü te mé nyek: 504 do boz, 1426 kg
XIV. Há zi ké szí té sû sa va nyú ság: 4042 kg

II.6) TEL JES BE CSÜLT ÉR TÉK (áfa nél kül)
I. Hús- és hen tes áru: 12 601 021 Ft

II. Tej-tej ter mék: 7 689 834 Ft
III. Mi re lit ter mé kek: 1 765 286 Ft
IV. Ma lom- és tész ta ipa ri ter mé kek: 1 339 427 Ft
V. Cu kor és édes ipa ri ter mé kek: 1 805 911 Ft

VI. Fû sze rek és íze sí tõk: 668 021 Ft
VII. Kon zer vek: 1 834 028 Ft

VI II. Üdí tõk és ita lok: 1 643 600 Ft
IX. Ke nyér-pék sü te mény: 6 167 816 Ft
X. Zöld ség, gyü mölcs: 2 366 526 Ft

XI. To jás: 414 960 Ft
XII. Di a be ti kus ter mé kek: 661 423 Ft

XI II. Cuk rász sü te mé nyek: 657 589 Ft
XIV. Há zi ké szí té sû sa va nyú ság: 441 414 Ft

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA 

IV.1.1) A köz be szer zé si tör vény VI. fe je ze te sze rin ti el já rás
esetén

Nyílt: X
Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –

IV.1.2) A köz be szer zé si tör vény VII. fe je ze te sze rin ti el já rás
esetén: –

IV.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett
el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa (adott eset ben): –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: X
vagy:
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat a kö vet ke zõ rész -

szem pon tok és súly szá mok alapján: –

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

V.1) AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE ÉS A SZER ZÕ DÉS ÉR -
TÉ KE

V.1.1) A nyer tes aján lat te võ ne ve és cí me: –

A szer zõ dés szá ma: K/129/2006/8
Szer ve zet/Sze mély: Mixt ra de Ke res ke del mi Kft.
Cím zett: Csa ló di Pé ter
Cím: Né meth B. u. 18.
Pos tai irá nyí tó szám: 7632
Vá ros/Köz ség: Pécs
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 72/412-100
Te le fax: –
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

Szer ve zet/Sze mély: Milch Tej ipa ri Kft.
Cím zett: Gel li Jó zsef
Cím: Megy eri út 57/1
Pos tai irá nyí tó szám: 7623
Vá ros/Köz ség: Pécs
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 72/210-992
Te le fax: –
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

Szer ve zet/Sze mély: Dan kó és Tár sa Kft.
Cím zett: Dan kó Er vin György
Cím: Fel sõ u. 47.
Pos tai irá nyí tó szám: 7632
Vá ros/Köz ség: Pécs
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 72/412-496
Te le fax: –
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

Szer ve zet/Sze mély: Ter ni Kft.
Cím zett: Ham ber ger Fe renc
Cím: Név te len u. 1.
Pos tai irá nyí tó szám: 7629
Vá ros/Köz ség: Pécs
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 72/512-357
Te le fax: –
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

Szer ve zet/Sze mély: AG FOODS Kft.
Cím zett: Sza lai Szi lárd
Cím: Szõ lõ kert u. 4/B
Pos tai irá nyí tó szám: 1033
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 430-2260
Te le fax: –
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

Szer ve zet/Sze mély: Pécs vá ra di Arany ci pó Kft.
Cím zett: Bü ki Lász ló
Cím: Vak Bé la u. 6.
Pos tai irá nyí tó szám: 7720
Vá ros/Köz ség: Pécs vá rad
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 72/466-666
Te le fax: –
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

Szer ve zet/Sze mély: Var ga Ke res ke del mi Bt.
Cím zett: Var ga Lász ló
Cím: Pe tõ fi u. 5.
Pos tai irá nyí tó szám: 7742
Vá ros/Köz ség: Bo gád
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 72/412-954
Te le fax: –
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –
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V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül)

I. Hús és hús ké szít mé nyek – rész aján lat
Az el len szol gál ta tás össze ge: 12 601 021 Ft
A leg ala cso nyabb: 12 601 021 Ft / 
a leg ma ga sabb: 13 354 250 Ft 
el len szol gál ta tást tar tal ma zó ajánlat
Pénz nem: HUF
II. Tej-tej ter mék – rész aján lat
Az el len szol gál ta tás össze ge: 7 689 834 Ft
A leg ala cso nyabb: 7 689 834 Ft / 
a leg ma ga sabb: 7 930 954 Ft 
el len szol gál ta tást tar tal ma zó ajánlat
Pénz nem: HUF
III. Mi re lit ter mé kek – rész aján lat
Az el len szol gál ta tás össze ge: 1 765 286 Ft
A leg ala cso nyabb: 1 765 286 Ft / 
a leg ma ga sabb: 1 952 165 Ft 
el len szol gál ta tást tar tal ma zó ajánlat
Pénz nem: HUF
IV. Ma lom- és tész ta ipa ri ter mé kek  – rész aján lat
Az el len szol gál ta tás össze ge: 1 339 427 Ft
A leg ala cso nyabb: 1 339 427 Ft / 
a leg ma ga sabb: 1 405 513 Ft 
el len szol gál ta tást tar tal ma zó ajánlat
Pénz nem: HUF
V. Cu kor és édes ipa ri ter mé kek – rész aján lat
Az el len szol gál ta tás össze ge: 1 805 911 Ft
A leg ala cso nyabb: 1 805 911 Ft / 
a leg ma ga sabb: 1 812 084 Ft 
el len szol gál ta tást tar tal ma zó ajánlat
Pénz nem: HUF
VI. Fû sze rek és íze sí tõk – rész aján lat
Az el len szol gál ta tás össze ge: 668 021 Ft
A leg ala cso nyabb: 668 021 Ft / 
a leg ma ga sabb: 817 012 Ft
 el len szol gál ta tást tar tal ma zó ajánlat
Pénz nem: HUF
VII. Kon zer vek és be fõt tek – rész aján lat
Az el len szol gál ta tás össze ge: 1 834 028 Ft
A leg ala cso nyabb: 1 834 028 Ft / 
a leg ma ga sabb: 2 128 189 Ft 
el len szol gál ta tást tar tal ma zó ajánlat
Pénz nem: HUF
VI II. Üdí tõk és ita lok – rész aján lat
Az el len szol gál ta tás össze ge: 1 643 600 Ft
A leg ala cso nyabb: 1 643 600 Ft /
a leg ma ga sabb: 1 778 000 Ft
el len szol gál ta tást tar tal ma zó ajánlat
Pénz nem: HUF
IX. Ke nyér és pék sü te mény – rész aján lat
Az el len szol gál ta tás össze ge: 6 167 816 Ft
A leg ala cso nyabb: 6 167 816 Ft / 
a leg ma ga sabb: –
el len szol gál ta tást tar tal ma zó ajánlat
Pénz nem: HUF
X. Zöld ség, gyü mölcs – rész aján lat
Az el len szol gál ta tás össze ge: 2 366 526 Ft

A leg ala cso nyabb: 2 366 526 Ft / 
a leg ma ga sabb: –
el len szol gál ta tást tar tal ma zó ajánlat
Pénz nem: HUF
XI. To jás – rész aján lat
Az el len szol gál ta tás össze ge: 414 960 Ft
A leg ala cso nyabb: 414 960 Ft / 
a leg ma ga sabb: 425 600 Ft
el len szol gál ta tást tar tal ma zó ajánlat
Pénz nem: HUF
XII. Di a be ti kus ter mé kek – rész aján lat
Az el len szol gál ta tás össze ge: 661 423 Ft
A leg ala cso nyabb: 661 423 Ft /
a leg ma ga sabb: 843 759 Ft
el len szol gál ta tást tar tal ma zó ajánlat
Pénz nem: HUF
XI II. Cuk rász sü te mé nyek – rész aján lat
Az el len szol gál ta tás össze ge: 657 589 Ft
A leg ala cso nyabb: 657 589 Ft / 
a leg ma ga sabb: –
el len szol gál ta tást tar tal ma zó ajánlat
Pénz nem: HUF
XIV. Há zi ké szí té sû sa va nyú ság – rész aján lat
Az el len szol gál ta tás össze ge: 441 414 Ft
A leg ala cso nyabb: 441 414 Ft / 
a leg ma ga sabb: 543 172 Ft 
el len szol gál ta tást tar tal ma zó ajánlat
Pénz nem: HUF

V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás (adott 
eset ben): –

V.1.4) Szol gál ta tá si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás
(adott eset ben): –

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés teljesítéséhez?

NEM: X
IGEN: –

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me
(adott eset ben)

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X
IGEN: –

VI.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL AZ AK TÁ HOZ REN -
DELT HI VAT KO ZÁ SI SZÁM: –

VI.3) AZ ERED MÉNY HIR DE TÉS DÁ TU MA (adott eset -
ben)
2006/03/09 (év/hó/nap)

VI.4) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA
49 rész aján lat

VI.5) A SZER ZÕ DÉS MEG HIR DE TÉ SE A KÖZ BE SZER -
ZÉ SI ÉR TE SÍ TÕ BEN (adott eset ben)

VI.6) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: X
IGEN: –
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VI.7) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK 

1) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja (adott eset ben):
2006. már ci us 20.

2) Ha az el já rás ered mény te len, illetve szer zõ dés kö tés re nem 
ke rül sor, en nek indoka: –

3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény
96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti minõsítése:

– Mixt ra de Ke res ke del mi Kft. – kö zép vál lal ko zás nak mi -
nõ sül

– Milch Tej ipa ri Kft. – kis vál lal ko zás nak mi nõ sül

– Dan kó és Tár sa Kft. – kis vál lal ko zás nak mi nõ sül

– Ter ni Kft. – kis vál lal ko zás nak mi nõ sül

– Pécs vá ra di Arany ci pó Kft. – kö zép vál lal ko zás nak mi -
nõsül

– Var ga Ke res ke del mi Bt. – kis vál lal ko zás nak mi nõ sül

– AG FO ODS Ke res ke del mi Kft. – kis vál lal ko zás nak mi -
nõ sül

4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot te võ ne -
ve, cí me és az el len szol gál ta tás össze ge (adott esetben)

I. Hús, hús ké szít mé nyek – rész aján lat

– Pri vát Hús fel dol go zó Kft., 7400 Ka pos vár, Izzó u.2.
El len szol gál ta tás össze ge: 13 354 250 Ft

II. Te j, tej ter mé kek – rész aján lat

– Mixt ra de Ke res ke del mi Kft., 7632 Pécs, Né meth B. u. 18.
El len szol gál ta tás össze ge: 7 930 954 Ft

III. Mi re lit ter mé kek – rész aján lat

– Mixt ra de Ke res ke del mi Kft., 7632 Pécs, Né meth B. u. 18.
El len szol gál ta tás össze ge: 1 845 389 Ft

IV. Ma lom- és tész ta ipa ri ter mé kek – rész aján lat

– Dan kó és Tár sa Kft., 7632 Pécs, Fel sõ u. 47.
El len szol gál ta tás össze ge: 1 405 513 Ft

V. Cu kor és édes ipa ri ter mé kek – rész aján lat

–  Dan kó és Tár sa Kft., 7632 Pécs, Fel sõ u. 47.
El len szol gál ta tás össze ge: 1 812 084 Ft

VI. Fû sze rek és íze sí tõk – rész aján lat

– Dan kó és Tár sa Kft., 7632 Pécs, Fel sõ u. 47.
El len szol gál ta tás össze ge: 817 012 Ft

VII. Kon zer vek és be fõt tek- rész aján lat

– Dan kó és Tár sa Kft., 7632 Pécs, Fel sõ u. 47.
El len szol gál ta tás össze ge: 2 128 189 Ft

VI II. Üdí tõk és ita lok – rész aján lat

– Dan kó és Tár sa Kft., 7632 Pécs, Fel sõ u. 47.
El len szol gál ta tás össze ge: 1 778 000 Ft

XI. To jás – rész aján lat

– Var ga Ke res ke del mi Bt., 7742 Bo gád, Pe tõ fi u. 5.
El len szol gál ta tás össze ge: 425 600 Ft

XII. Di a be ti kus ter mé kek- rész aján lat

– Dan kó és Tár sa Kft., 7632 Pécs, Fel sõ u. 47.
El len szol gál ta tás össze ge: 843 759 Ft

XIV. Há zi ké szí té sû sa va nyú ság- rész aján lat

– Dan kó és Tár sa Kft., 7632 Pécs, Fel sõ u. 47.
El len szol gál ta tás össze ge: 543 172 Ft

5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján lat té tel
le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján lat szá ma: 49 részajánlat

– TOM-IL Ke res ke del mi Kft., 9030 Gyõr, Ke rek nád u. 24.
(Ma gyar or szág)
A be nyúj tott rész aján lat szá ma: 5 rész aján lat

– Me csek Fû szért Rt., 7623 Pécs, Megy eri út 59. (Ma gyar -
or szág)
A be nyúj tott rész aján lat szá ma: 6 rész aján lat

– Pri vát Hús fel dol go zó Kft., 7400 Ka pos vár, Iz zó u. 2. (Ma -
gyar or szág)
A be nyúj tott rész aján lat szá ma: 1 rész aján lat

– Al ba Fo od Élel mi szer ke res ke del mi Kft., 8005 Szé kes fe -
hér vár, Po zso nyi u. 96. (Ma gyar or szág)
A be nyúj tott rész aján lat szá ma: 1 rész aján lat

– MI RE LIT DE PO Kft., 7622 Pécs, Nyír fa u. 2. (Ma gyar or -
szág)
A be nyúj tott rész aján lat szá ma: 1 rész aján lat

– Var ga Ke res ke del mi Bt., 7742 Bo gád, Pe tõ fi u. 5. (Ma -
gyar or szág)
A be nyúj tott rész aján lat szá ma: 2 rész aján lat

– Dan kó és Tár sa Kft., 7632 Pécs, Fel sõ u. 47. (Ma gyar or -
szág)
A be nyúj tott rész aján lat szá ma: 11 rész aján lat

– Ha lasf rukt Bt., 6400 Kis kun ha las, Kis fa lu dy u. 59. (Ma -
gyar or szág)
A be nyúj tott rész aján lat szá ma: 2 rész aján lat

– Milch Tej ipa ri Kft., 7623 Pécs, Megy eri út 57/1 (Ma gyar -
or szág)
A be nyúj tott rész aján lat szá ma: 1 rész aján lat

– Euró pa Pék Kft., 7561 Nagy ba jom, Zrí nyi u. 34. (Ma -
gyar or szág)
A be nyúj tott rész aján lat szá ma: 1 rész aján lat

– Pécs vá ra di Arany ci pó Kft., 1137 Bu da pest, Szent Ist ván
krt. 18. (Ma gyar or szág)
A be nyúj tott rész aján lat szá ma: 1 rész aján lat

– Mixt ra de Ke res ke del mi Kft., 7632 Pécs, Né meth B. u. 18.
(Ma gyar or szág)
A be nyúj tott rész aján lat szá ma: 3 rész aján lat

– Ter ni Kft., 7629 Pécs, Név te len u. 1. (Ma gyar or szág)
A be nyúj tott rész aján lat szá ma: 9 rész aján lat

– FI NO-FO OD Kft., 1027 Bu da pest II. ke r., Fõ u. 68. (Ma -
gyar or szág)
A be nyúj tott rész aján lat szá ma: 1 rész aján lat

– Schi e bel Kft., 7745 Olasz, Kos suth L. u. 51. (Ma gyar or -
szág)
A be nyúj tott rész aján lat szá ma: 2 rész aján lat

– Ba bi rád Kft., Má gocs, Mó ra köz 1. (Ma gyar or szág)
A be nyúj tott rész aján lat szá ma: 1 rész aján lat

– AG FO ODS Ke res ke del mi Kft., 1033 Bu da pest, Szõ lõ -
kert u. 4/B (Ma gyar or szág)
A be nyúj tott rész aján lat szá ma: 1 rész aján lat

6) Az aján lat ké rõ tár gya lás nél kü li vagy tár gya lá sos egy sze -
rû sí tett el já rást al kal ma zott? (adott eset ben): tár gya lás nélküli.

7) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett el já -
rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá sá nak
napja: –

8) A köz be szer zé si tör vény 254.  §-a vagy 283.  §-a sze rin ti
tár gya lás kez de mé nye zé se ese tén a tár gya lás eredménye: –

9) Az aján lat ké rõ a köz be szer zé si tör vény 153.  §-ának
(1) be kez dé sét al kal maz ta?

NEM: X
IGEN: –

VI.8) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/03/27 (év/hó/nap)
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Kengyel Község Önkormányzata
tájékoztatója az eljárás eredményérõl

(8314/2006)

Szol gál ta tás: X

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍME

Szer ve zet: Ken gyel Köz ség Ön kor mány za ta
Cím zett: Czédly Gyu la
Cím: Sza bad ság út 10.
Pos tai irá nyí tó szám: 5083
Vá ros/Köz ség: Ken gyel
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 56/330-001
Te le fax: 56/330-772
E-ma il: ken gyel.hi va tal@du na web.hu

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) A SZER ZÕ DÉS TÍ PU SA

Szol gál ta tás: X
Szol gál ta tá si ka te gó ria: 16

II.2) EZ EGY KE RET MEG ÁL LA PO DÁS?
NEM: X
IGEN: –

II.3) NÓ MENK LA TÚ RA

II.3.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV) 
Fõ szó jegy zék 
Fõ tárgy: 
90.12.00.00-4
To váb bi tár gyak: 
90.12.11.00-2
90.12.12.00-3
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.4) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL A SZER ZÕ DÉS HEZ
REN DELT EL NE VE ZÉS

Köz szol gál ta tói szer zõ dés.

II.5) MEG HA TÁ RO ZÁS (TÁRGY ÉS MENNYI SÉG) 
Ken gyel köz ség ben meg va ló su ló, a hul la dék szál lí tás ról

szóló 2000. évi XLI II. tör vény 15–16. §-ai ban, va la mint a hul -
la dék ke ze lé si köz szol gál ta tó ki vá lasz tá sá ról és a köz szol gál ta -
tá si szer zõ dés rõl szóló 224/2004. (VII. 22.) Korm. ren de let (to -
váb bi ak ban: Korm. r.) 1. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott, te -
le pü lé si szi lárd hul la dék kal kap cso la tos he lyi, la kos sá gi hul -
ladék-begyûjtési és szál lí tá si (he lyi hul la dék ke ze lé si) közszol -
gál tatást ellátást végzõ közszolgáltató kiválasztása.

A szer zõ dés tár gya: a Korm. r. 1. § (3) be kez dés a) pont já ban
meg fo gal ma zott, a köz szol gál ta tó szál lí tó esz kö zé hez rend sze -
re sí tett gyûj tõ edény ben, a köz te rü le ten vagy az in gat la non
össze gyûj tött és a köz szol gál ta tó ren del ke zé sé re bo csá tott te le -
pü lé si szi lárd hul la dék el he lye zé se és ár tal mat la ní tá sa cél já ra
tör té nõ rendszeres elszállítása a Kétpói Regionális Hulladék -
lerakóba.

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA 

IV.1.1) A köz be szer zé si tör vény VI. fe je ze te sze rin ti el já rás
ese tén

Nyílt: X
Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –

IV.1.2) A köz be szer zé si tör vény VII. fe je ze te sze rin ti el já rás
esetén: –

IV.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett
el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa (adott eset ben): –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
(A) A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: –
vagy:
(B) Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat: X
B1) a kö vet ke zõ rész szem pon tok és súly szá mok alap ján: X
rész szem pon tok súly szá mok
1. a gyûj tõ e dény ze tek éves gyûj té si költ sé ge

(Ft/év) 8
2. az össze gyûj tött hul la dék éves szál lí tá si

költ sé ge (Ft/év) 8
3. egyéb más éves díj (Ft/év) 8
4. a tény le ge sen ürí tett gyûj tõ edé nyek nyil -

ván tar tá sá ra al kal ma zott módszer 8
5. a hul la dék he ti rend sze res gyûj té sé nek idõ -

tar ta ma (óra, max. 2 ti ze de sig) 2
6. a meg hi bá so dott gyûj tõ e dény zet cse ré je

(nap, max. 2 ti ze se dig) 2

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

V.1) AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE ÉS A SZER ZÕ DÉS ÉR -
TÉ KE

V.1.1) A nyer tes aján lat te võ ne ve és cí me: –

A szer zõ dés szá ma: –

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés teljesítéséhez?

NEM: X
IGEN: –

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me
(adott eset ben): –

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X
IGEN: –

VI.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL AZ AK TÁ HOZ REN -
DELT HI VAT KO ZÁ SI SZÁM: –

VI.3) AZ ERED MÉNY HIR DE TÉS DÁ TU MA (adott eset -
ben)
2006/03/27 (év/hó/nap)

VI.4) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 0
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VI.5) A SZER ZÕ DÉS MEG HIR DET TÉK-E A KÖZ BE -
SZER ZÉ SI ÉR TE SÍ TÕ BEN? (adott eset ben)
NEM: –
IGEN: X
2005/12/23, K. É. – 23118/2005.

VI.6) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: X
IGEN: –

VI.7) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK 

1) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja (adott eset ben): –
2) Ha az el já rás ered mény te len, illetve szer zõ dés kö tés re nem 

ke rül sor, en nek in do ka: az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá ig
ajánlat nem érkezett.

5) Az aján lat te võk ne ve és cí me: –
6) Az aján lat ké rõ tár gya lás nél kü li vagy tár gya lá sos egy sze -

rû sí tett el já rást al kal ma zott? (adott eset ben): –
9) Az aján lat ké rõ a köz be szer zé si tör vény 153. §-ának

(1) be kez dé sét al kal maz ta?
NEM: X
IGEN: –

VI.8) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA 
2006/03/29 (év/hó/nap)

Kisszállás Község Önkormányzata
tájékoztatója az eljárás eredményérõl

(8113/2006)

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PONT(OK)
Hi va ta los név: Kis szál lás Köz ség Ön kor mány za ta
Pos tai cím: Fel sza ba du lás u. 28.
Vá ros/Köz ség: Kis szál lás
Pos tai irá nyí tó szám: 6421
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: Kis pál Ist ván pol gár mes ter
Te le fon: 77/557-010
Fax: 77/457-001
E-ma il: kszal las polg hiv@emi tel net.hu
In ter net cím(ek) (adott eset ben
Az aján lat ké rõ ál ta lá nos cí me (URL): –
A fel hasz ná lói ol dal cí me (URL): –

I.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ TÍ PU SA
Köz pon ti szin tû: –
Köz jo gi szer ve zet: –
Re gi o ná lis/he lyi szin tû: –
Egyéb: X

I.3) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ MÁS AJÁN LAT KÉ RÕK NE VÉ -
BEN FOLY TAT JA-E LE A KÖZ BE SZER ZÉ SI ELJÁ -
RÁST?
Igen: –
Nem: X

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS

II.1.1) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés:
Vál lal ko zá si szer zõ dés a ká pol nai me zõ gaz da sá gi út építé -

sére.

II.1.2) A szer zõ dés tí pu sa, va la mint a tel je sí tés helye
[Csak azt a ka te gó ri át vá lassza – épí té si be ru há zás, áru be -

szer zés vagy szol gál ta tás –, ame lyik a leg in kább meg fe lel a
szer zõ dés vagy köz be szer zés(ek) tár gyá nak]

a) Épí té si be ru há zás: X
Ki vi te le zés: X
Ter ve zés és ki vi te le zés: –
Ki vi te le zés, bár mi lyen esz köz zel, mó don, az aján lat ké rõ ál -

tal meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek megfelelõen: –
Épí té si kon cesszió: –
A tel je sí tés he lye: Ma gyar or szág, Kis szál lás
NUTS-kód: –

b) Áru be szer zés: –
Adás vé tel: –
Lí zing: –
Bér let: –
Rész let vé tel: –
Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: –
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –

c) Szol gál ta tás: –
Szol gál ta tá si ka te gó ria szá ma: –
(Az 1–27. szol gál ta tá si ka te gó ri á kat lásd a Kbt. 3. és 4. mel -

lék le té ben)
Szol gál ta tá si kon cesszió: –
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –

II.1.3) A hir det mény a kö vet ke zõk va la me lyi ké vel kap cso la -
tos (adott eset ben)

Ke ret meg ál la po dás meg kö té se: –
Ke ret meg ál la po dá son ala pu ló szer zõ dés meg kö té se: –
Di na mi kus be szer zé si rend sze ren (DBR) ala pu ló szer zõ dé -

sek: –

II.1.4) A szer zõ dés vagy a köz be szer zés(ek) tár gya, mennyi -
sé ge: 

Ká pol nai út épí té se, 60 km/h ter ve zé si se bes ség re (ter ve zé si
osz tály: K.VI II.A) az aláb bi rész aján la tok mellett:

1. rész aján lat: út épí tés I. ütem, a 0+000–1+100 km-szel vé -
nyek kö zött.

Fõbb tá jé koz ta tó mennyi sé gek:
– te rü let-elõ ké szí tés 1050 m2

– be vá gás ké szí té se 1073 m3

– töl tés épí tés 359 m3

– út tü kör ké szí té se 4591 m2

– ho mo kos ka vics ágya zat 10 cm vtg. 4400 m2

– út alap épí té se 20 cm vtg. ce ment stabilizá -
cióból 4591 m2

– AB-16 asz falt bur ko lat ké szí té se, 6 cm vtg. 4591 m2

– út pad ka ren de zé se 3300 m2

– for ga lom tech ni ka
2. rész aján lat: út épí tés II. ütem, a 1+100–2+272 km-szel vé -

nyek kö zött.
Fõbb tá jé koz ta tó mennyi sé gek:
– te rü let-elõ ké szí tés 1100 m2
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– be vá gás ké szí té se 875 m3

– töl tés épí tés 347 m3

– út tü kör ké szí té se 4955 m2

– ho mo kos ka vics ágya zat 10 cm vtg. 400 m2

– út alap épí té se 20 cm vtg. ce ment stabilizá -
cióból 4955 m2

– AB-16 asz falt bur ko lat ké szí té se, 6 cm vtg. 4955 m2

– út pad ka ren de zé se 3534 m2

– for ga lom tech ni ka
A vál lal ko zó fel ada ta a ki vi te li ter vek el ké szí té se mind két

ütem re vonatkozóan.

II.1.5) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék 
Fõ tárgy: 
45.23.31.23-7
To váb bi tárgy(ak): –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.2) A SZER ZÕ DÉS(EK) ÉR TÉ KE

II.2.1) A szer zõ dés(ek) ér té ke
(Csak a vég le ges össz ér té ket kér jük meg ad ni, az összes szer -

zõ dést, részt és op ci ót be le ért ve; az egyes szer zõ dé sek re vo nat -
ko zó in for má ci ók kal kap cso lat ban az V. Az el já rás ered mé nye
meg ne ve zé sû sza kaszt kér jük ki töl te ni)

Ér ték: 109 140 795
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: 109 140 795
Áfá val: 130 968 954
Áfa (%): 20

III.2.2) Épí té si kon cesszió ese tén az el len szol gál ta tás le -
írása: –

III.2.3) Szol gál ta tá si kon cesszió ese tén az el len szol gál ta tás
leírása: –

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA 

IV.1.1) Az el já rás faj tá ja

IV.1.1.1) A köz be szer zé si tör vény VI. fe je ze te sze rin ti el já -
rás esetén

Nyílt: X
Meg hí vá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Ver seny pár be széd: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –

IV.1.1.2) A köz be szer zé si tör vény VII. fe je ze te sze rin ti el já -
rás esetén

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló/hir det ménnyel meg hir de -

tett tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –

IV.1.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos el já rás, a hir det -
mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos, a hir det mény nél kü li
egy sze rû sí tett el já rás, illetve a gyor sí tott el já rás al kal ma zá sá -
nak in do ko lá sa (adott eset ben): –

IV.1.1.4) A hir det mény faj tá ja
Aján la ti/Rész vé te li fel hí vás: X
Idõ sza kos elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK

IV.2.1) Bí rá la ti szem pon tok (csak a meg fe le lõt je löl je meg)
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: –
vagy
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat: X
a kö vet ke zõ rész szem pon tok alap ján
rész szem pon tok súly szá mok
1. el len szol gál ta tás össze ge (brut tó) 25
2. be fe je zé si ha tár idõ (max. 2006/07/30) 20
3. fi ze té si ha tár idõ (min. 60 nap) 20
4. ké se del mi köt bér mér té ke (a vál lal ko zá si ár

min. 0,3%-a, max. 0,5%-a na pon ta) 20
5. jót ál lá si idõ (min. 18, max. 36 hó nap) 15

IV.2.2) Sor ke rült-e elekt ro ni kus ár lej tés re?
Igen: –
Nem: X

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám (adott eset ben): –

IV.3.2) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó an ko ráb ban sor ke -
rült-e köz zé té tel re?

Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén (vá lassza a meg fe le lõ ro va tot):
Elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
vagy
Fel hasz ná lói ol da lon köz zé tett hir det mény: –
A hir det mény szá ma a K. É.-be n: –
Aján la ti/rész vé te li fel hí vás: –
vagy
Egy sze rû sí tett aján la ti fel hí vás (DBR): –
A hir det mény szá ma a K. É.-be n: –
Egyéb ko ráb bi köz zé té tel: –
A hir det mény szá ma a K. É.-be n: –

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

A szer zõ dés szá ma: 1

Meg ne ve zé se: –

V.1) A SZER ZÕ DÉS KÖ TÉS DÁ TU MA:

2006/03/24 (év/hó/nap)

V.2) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 5

V.3) A NYER TES AJÁN LAT TE VÕ NE VE ÉS CÍ ME

Hi va ta los név: Du na Asz falt Kft.
Pos tai cím: Bé ke u. 150.
Vá ros/Köz ség: Ti sza kécs ke
Pos tai irá nyí tó szám: 6060
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 76/540-060
Fax: 76/540-061
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –
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V.4) A SZER ZÕ DÉS ÉR TÉ KÉ RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CIÓ (csak szá mok kal)
Az el len szol gál ta tás ere de ti leg be csült ér té ke (adott eset ben)
Ér ték: 54 000 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: 54 000 000
Áfá val: 64 800 000
Áfa (%): 20
Az el len szol gál ta tás szer zõ dés be li összege
Ér ték: 53 047 711
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: 53 047 711
Áfá val: 63 657 253
Áfa (%): 20
A leg ala cso nyabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: – /
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: –
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: –
Áfá val: –
Áfa (%): –
Éves vagy ha vi ér ték ese tén kér jük meg ad ni:
az évek szá mát:  vagy a hó na pok szá mát: 

V.5) VA LÓ SZÍ NÛ SÍT HE TÕ-E AL VÁL LAL KO ZÓK, IL -
LETVE HAR MA DIK SZE MÉ LYEK IGÉNY BE VÉ TE LE
A SZER ZÕ DÉS TELJESÍTÉSÉHEZ?
Igen: X
Nem: –
Igen vá lasz ese tén je löl je meg a szer zõ dés al vál lal ko zók,

illetve har ma dik sze mé lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se 
ér té két vagy ará nyát (ré szét) (csak szá mok kal):

Ér ték áfa nél kül: –
Pénz nem: –
Arány (rész): 4(%)
Nem is mert: –
A szer zõ dés al vál lal ko zók, illetve har ma dik sze mé lyek

igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek/ará nyá nak meg -
je lö lé se (ha is mert): –

V.6) A SZER ZÕ DÉST OLYAN AJÁN LAT TE VÕ VEL
 KÖTÖTTÉK-E MEG, AKI TÖBB VÁL TO ZA TÚ AJÁN LA -
TOT TETT?
Igen: –
Nem: X

V.7) VOLT-E ÉR VÉNY TE LEN AJÁN LAT AZON AZ
ALA PON, HOGY AZ EL LEN SZOL GÁL TA TÁS KIRÍ -
VÓAN ALA CSONY VOLT?
Igen: –
Nem: X
(E sza kasz ból szük ség ese tén több pél dány hasz nál ha tó)

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

A szer zõ dés szá ma: 2
Meg ne ve zé se: –

V.1) A SZER ZÕ DÉS KÖ TÉS DÁ TU MA:
2006/03/24 (év/hó/nap)

V.2) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 5

V.3) A NYER TES AJÁN LAT TE VÕ NE VE ÉS CÍ ME
Hi va ta los név: Du na Asz falt Kft.
Pos tai cím: Bé ke u. 150.

Vá ros/Köz ség: Ti sza kécs ke

Pos tai irá nyí tó szám: 6060

Or szág: Ma gyar or szág

Te le fon: 76/540-060

Fax: 76/540-061

E-ma il: –

In ter net cím (URL): –

V.4) A SZER ZÕ DÉS ÉR TÉ KÉ RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CIÓ (csak szá mok kal)

Az el len szol gál ta tás ere de ti leg be csült ér té ke (adott eset ben)

Ér ték: 56 000 000

Pénz nem: HUF

Áfa nél kül: 56 000 000

Áfá val: 67 200 000

Áfa (%): 20

Az el len szol gál ta tás szer zõ dés be li összege

Ér ték: 56 093 084

Pénz nem: HUF

Áfa nél kül: 56 093 084

Áfá val: 67 311 701

Áfa (%): 20

A leg ala cso nyabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: – /

leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: –

Pénz nem: HUF

Áfa nél kül: –

Áfá val: –

Áfa (%): –

Éves vagy ha vi ér ték ese tén kér jük meg ad ni:

az évek szá mát:  vagy a hó na pok szá mát: 

V.5) VA LÓ SZÍ NÛ SÍT HE TÕ-E AL VÁL LAL KO ZÓK, IL -
LETVE HAR MA DIK SZE MÉ LYEK IGÉNY BE VÉ TE LE
A SZER ZÕ DÉS TELJESÍTÉSÉHEZ?

Igen: X

Nem: –

Igen vá lasz ese tén je löl je meg a szer zõ dés al vál lal ko zók,
illetve har ma dik sze mé lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se 
ér té két vagy ará nyát (ré szét) (csak szá mok kal):

Ér ték áfa nél kül: –

Pénz nem: –

Arány (rész): 4(%)

Nem is mert: –

A szer zõ dés al vál lal ko zók, illetve har ma dik sze mé lyek
igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek/ará nyá nak meg -
je lö lé se (ha is mert): –

V.6) A SZER ZÕ DÉST OLYAN AJÁN LAT TE VÕ VEL
 KÖTÖTTÉK-E MEG, AKI TÖBB VÁL TO ZA TÚ AJÁN LA -
TOT TETT?

Igen: –

Nem: X

V.7) VOLT-E ÉR VÉNY TE LEN AJÁN LAT AZON AZ
ALA PON, HOGY AZ EL LEN SZOL GÁL TA TÁS KIRÍ -
VÓAN ALA CSONY VOLT?

Igen: –

Nem: X

(E sza kasz ból szük ség ese tén több pél dány hasz nál ha tó)
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VI. SZA KASZ: KI EGÉ SZÍ TÕ IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL ÉS/VAGY PROG RAM MAL KAP -
CSO LA TOS-E?
Igen: X
Nem: –
Igen vá lasz ese tén kér jük fel tün tet ni a pro jekt(ek) és/vagy

prog ram(ok) ne vét és bár mely egyéb hi vat ko zá si ada tot: 
1. rész aján lat: Struk tu rá lis Ala pok/Kis szál lás/AVOP 3.2.21/

-2004-11-0049/0.7 szá mú pro jekt.
2. rész aján lat: Struk tu rá lis Ala pok/Kis szál lás/AVOP 3.2.21/

-2004-11-0050/0.7 szá mú pro jekt.

VI.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK (adott eset ben): 
VI.2.1) Az ered mény hir de tés idõ pont ja (adott eset ben):

2006. már ci us 3.
VI.2.2) Ha az el já rás ered mény te len, illetve szer zõ dés kö tés -

re nem ke rül sor, en nek in do ka: –
VI.2.3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény

96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se: Du na Asz falt Kft.
kis vál lal ko zás.

VI.2.4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot te -
võ ne ve és cí me, va la mint az el len szol gál ta tás össze ge (adott
eset ben: 

1. rész aján lat:
– Hód me zõ vá sár he lyi Hód út Út épí tõ Kft., 6701 Sze ged,

Do rozs mai út 52.: 65 110 906 Ft.
2. rész aján lat:
– Hód me zõ vá sár he lyi Hód út Út épí tõ Kft., 6701 Sze ged,

Do rozs mai út 52.: 67 403 129 Ft.
VI.2.5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), a rész aján -

lat té tel le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján la tok szá ma: 
1. rész aján lat:
– Hód me zõ vá sár he lyi Hód út Út épí tõ Kft., 6701 Sze ged,

Do rozs mai út 52. (Ma gyar or szág),
– Sol tút Kft., 6320 Solt, Kecs ke mé ti u. 34. (Ma gyar or szág),
– Du na Asz falt Kft., 6060 Ti sza kécs ke, Bé ke u. 150. (Ma -

gyar or szág),
– DEB MUT Rt., 6000 Kecs ke mét, Lász ló Ká roly u. 16.

(Ma gyar or szág),
– Me csek Aszfalt Kft., 7700 Mo hács, Ka zin czy út 6. (Ma -

gyar or szág).
2. rész aján lat:
– Hód me zõ vá sár he lyi Hód út Út épí tõ Kft., 6701 Sze ged,

Do rozs mai út 52. (Ma gyar or szág),
– Sol tút Kft., 6320 Solt, Kecs ke mé ti u. 34. (Ma gyar or szág),
– Du na Asz falt Kft., 6060 Ti sza kécs ke, Bé ke u. 150. (Ma -

gyar or szág),
– DEB MUT Rt., 6000 Kecs ke mét, Lász ló Ká roly u. 16.

(Ma gyar or szág),
– Me csek Asz falt Kft., 7700 Mo hács, Ka zin czy út 6. (Ma -

gyar or szág).
VI.2.6) Az egy sze rû sí tett el já rást meg in dí tó hir det mény

köz zé té te lé nek nap ja és hi vat ko zás a hir det mény re (adott
eset ben): –

VI.2.7) Az aján lat ké rõ tár gya lás nél kü li vagy tár gya lá sos
egy sze rû sí tett el já rást al kal ma zott? (adott eset ben): –

VI.2.8) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett 
el já rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá sá nak 
nap ja: –

VI.3) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/03/27 (év/hó/nap)

Mátrai Erõmû Rt.
tájékoztatója az eljárás eredményérõl

(8300/2006)

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PONT(OK)
Hi va ta los név: Mát rai Erõ mû Rész vény tár sa ság
Pos tai cím: Erõ mû út 11.
Vá ros/Köz ség: Vi son ta
Pos tai irá nyí tó szám: 3272
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: Ja nes Zsolt erõ mû-kar ban tar tá si fõ osz tály ve ze tõ
Te le fon: 37/328-058
Fax: 37/328-057
E-ma il: zsolt.ja nes@mert.hu
In ter net cím(ek) (adott eset ben)
Az aján lat ké rõ ál ta lá nos cí me (URL): –
A fel hasz ná lói ol dal cí me (URL): –

I.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ TÍ PU SA
Köz pon ti szin tû: –
Köz jo gi szer ve zet: –
Re gi o ná lis/he lyi szin tû: –
Egyéb: X

I.3) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ MÁS AJÁN LAT KÉ RÕK NE -
VÉ BEN FOLY TAT JA-E LE A KÖZ BE SZER ZÉ SI ELJÁ -
RÁST?
Igen: –
Nem: X

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS
II.1.1) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés
ME RT 05/2006

II.1.2) A szer zõ dés tí pu sa, va la mint a tel je sí tés he lye
[Csak azt a ka te gó ri át vá lassza – épí té si be ru há zás, áru be -

szer zés vagy szol gál ta tás –, ame lyik a leg in kább meg fe lel a
szer zõ dés vagy köz be szer zés(ek) tár gyá nak]

a) Épí té si be ru há zás: X
Ki vi te le zés: –
Ter ve zés és ki vi te le zés: X
Ki vi te le zés bár mi lyen esz köz zel, mó don, az aján lat ké rõ ál tal 

meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ en: –
Épí té si kon cesszió: –
A tel je sí tés he lye: 
Mát rai Erõ mû Rész vény tár sa ság te lep he lye, 3272 Vi son ta,

Erõ mû u. 11. IV. hsz. blokk
NUTS-kód: –
b) Áru be szer zés: –
Adás vé tel: –
Lí zing: –
Bér let: –
Rész let vé tel: –
Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: –
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –
c) Szol gál ta tás: –
Szol gál ta tá si ka te gó ria szá ma: –
(Az 1–27. szol gál ta tá si ka te gó ri á kat lásd a Kbt. 3. és 4. mel -

lék le té ben)
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Szol gál ta tá si kon cesszió: –
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –

II.1.3) A hir det mény a kö vet ke zõk va la me lyi ké vel kap cso -
la tos (adott eset ben)

Ke ret meg ál la po dás meg kö té se: –
Ke ret meg ál la po dá son ala pu ló szer zõ dés meg kö té se: –
Di na mi kus be szer zé si rend sze ren (DBR) ala pu ló szerzõ -

dések: –

II.1.4) A szer zõ dés vagy a köz be szer zés(ek) tár gya, mennyi -
sé ge

Szer zõ dés tár gya: vál lal ko zá si szer zõ dés a Mát rai Erõ mû Rt.
IV. hely szá mú Láng BBC gyárt má nyú D3YTT 2G 350 tí pu sú
212 MW név le ges tel je sít mé nyû gõz tur bi na cik li kus (7 éves)
fõjavítására.

Szer zõ dés mennyi sé ge:
Tel jes mennyi ség (va la mennyi részt és op ci ót be le ért ve,

adott ese ten):
– A tur bi na négyhá zas bon tá sa, a szer ke ze ti ele mek át vizs -

gá lá sa, élet tar tam-vizs gá lat, az el hasz ná ló dott, el ko pott
al kat ré szek új ra gyár tá sa, cse ré je, a gép cso port ha tás fo ká -
nak hely re ál lí tá sa, a gép cso port rez gés di na mi kai para -
métereinek betartása mellett.

– A tur bi na szer ke ze ti ele mei, al kat ré szei, egyenszi lárd sá -
gá nak hely re ál lí tá sa a meg lé võ be épí tett ge ne rá tor tel je -
sít mé nyé nek megfelelõen.

– A kar ban tar tás és a ja ví tás ered mé nye kép pen biz to sí ta ni
kell, hogy a tur bi na az elõ írt tel je sít ményszin ten hét éven
ke resz tül évi 8000 üzem órás ki hasz ná lás sal mû köd jön
és biz to sít sa Ma gyar or szág vil la mos ener gia-szük ség le te
3,5%-ának za var men tes kielégítését.

II.1.5) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy:
45.31.52.00-0
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben):
E 014-4
To váb bi tárgy(ak):
45.45.30.00-7
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben):
E 027-8
To váb bi tárgy(ak):
45.45.40.00-4
45.32.10.00-3
28.81.15.00-5
29.11.31.00-5
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.2) A SZER ZÕ DÉS(EK) ÉR TÉ KE
II.2.1) A szer zõ dés(ek) ér té ke
(Csak a vég le ges össz ér té ket kér jük meg ad ni, az összes szer -

zõ dést, részt és op ci ót be le ért ve; az egyes szer zõ dé sek re vo nat -
ko zó in for má ci ók kal kap cso lat ban az V. Az el já rás ered mé nye
meg ne ve zé sû sza kaszt kér jük ki töl te ni)

Ér ték: 986 145 950
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA

IV.1.1) Az el já rás faj tá ja

IV.1.1.2) A köz be szer zé si tör vény VII. fe je ze te sze rin ti el já -
rás esetén

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló/hir det ménnyel meg hir de -

tett tár gya lá sos: X
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –

IV.1.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos el já rás, a hir det -
mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos, a hir det mény nél kü li
egy sze rû sí tett el já rás, il let ve a gyor sí tott el já rás al kal ma zá sá -
nak in dok lá sa (adott eset ben): 

A Kbt. 125. § (1) be kez dés b) pont ja alap ján. A hir det mény
nél kü li tár gya lá sos el já rás fel tét le nül szük sé ges, mi vel csak az
ere de ti szál lí tó ren del ke zik a kar ban tar tá si know-how-val.

IV.1.1.4) A hir det mény faj tá ja
Aján la ti/rész vé te li fel hí vás: X
Idõ sza kos elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK

IV.2.1) Bí rá la ti szem pon tok (csak a meg fe le lõt je löl je meg)
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: X
vagy
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat: –
a kö vet ke zõ rész szem pon tok alap ján: –

IV.2.2) Sor ke rült-e elekt ro ni kus ár lej tés re?
Igen: –
Nem: X

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám (adott esetben)

ME RT 05/2006

IV.3.2) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó an ko ráb ban sor ke -
rült-e köz zé té tel re?

Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén (vá lassza a meg fe le lõ ro va tot):
Elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
vagy
Fel hasz ná lói ol da lon köz zé tett hir det mény: –
A hir det mény szá ma a K. É.-ben: –
Aján la ti/rész vé te li fel hí vás: –
vagy
Egy sze rû sí tett aján la ti fel hí vás (DBR): –
A hir det mény szá ma a K. É.-ben: –
Egyéb ko ráb bi köz zé té tel: –
A hir det mény szá ma a K. É.-ben: –

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

A szer zõ dés szá ma: –
Meg ne ve zé se: –

V.1) A SZER ZÕ DÉS KÖ TÉS DÁ TU MA:
2006/04/06 (év/hó/nap)

V.2) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 1
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V.3) A NYER TES AJÁN LAT TE VÕ NE VE ÉS CÍ ME
Hi va ta los név: ALS TOM PO WER HUN GÁ RIA Zrt.
Pos tai cím: Vá ci út 152–156.
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1138
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 889-2000
Fax: 359-6719
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.4) A SZER ZÕ DÉS ÉR TÉ KÉ RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CIÓ (csak szá mok kal)
Az el len szol gál ta tás ere de ti leg be csült ér té ke (adott eset ben)
Ér ték: 1 000 000 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –
Az el len szol gál ta tás szer zõ dés be li összege
Ér ték: 986 145 950
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –
A leg ala cso nyabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: 
986 145 950 /
a leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: 
986 145 950
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –
Éves vagy ha vi ér ték ese tén kér jük meg ad ni:
az évek szá mát:  vagy a hó na pok szá mát: 

V.5) VA LÓ SZÍ NÛ SÍT HE TÕ-E AL VÁL LAL KO ZÓK, IL -
LET VE HAR MA DIK SZE MÉ LYEK IGÉNY BE VÉ TE LE
A SZER ZÕ DÉS TELJESÍTÉSÉHEZ?
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén je löl je meg a szer zõ dés al vál lal ko zók, il -

let ve har ma dik sze mé lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se
ér té két vagy ará nyát (ré szét) (csak számokkal): 

Ér ték áfa nél kül: –
Pénz nem: –
Arány (rész): …(%)
Nem is mert: –
A szer zõ dés al vál lal ko zók, il let ve har ma dik sze mé lyek

igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek/ará nyá nak meg -
je lö lé se (ha is mert)

V.6) A SZER ZÕ DÉST OLYAN AJÁN LAT TE VÕ VEL
 KÖTÖTTÉK-E MEG, AKI TÖBB VÁL TO ZA TÚ AJÁN LA -
TOT TETT?
Igen: –
Nem: X

V.7) VOLT-E ÉR VÉNY TE LEN AJÁN LAT AZON AZ
ALA PON, HOGY AZ EL LEN SZOL GÁL TA TÁS KIRÍ -
VÓAN ALA CSONY VOLT?
Igen: –
Nem: X

VI. SZA KASZ: KI EGÉ SZÍ TÕ IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL ÉS/VAGY PROG RAM MAL KAP -
CSO LA TOS-E?
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén kér jük fel tün tet ni a pro jekt(ek) és/vagy

prog ram(ok) ne vét és bár mely egyéb hi vat ko zá si adatot: –

VI.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK (adott eset ben)
VI.2.1) Az ered mény hir de tés idõ pont ja (adott eset ben):

2006. már ci us 28. 10.00 óra.
VI.2.2) Ha az el já rás ered mény te len, il let ve szer zõ dés kö tés -

re nem ke rül sor, en nek indoka: –
VI.2.3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény

96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se: nem mi nõ sül kis-
és kö zép vál lal ko zás nak.

VI.2.4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot
te võ ne ve és cí me, va la mint az el len szol gál ta tás össze ge (adott
eset ben): –

VI.2.5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján -
lat té tel le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján la tok szá ma:
ALS TOM PO WER HUN GÁ RIA Zrt., 1138 Bu da pest, Vá ci
út 152–156., Magyarország.

VI.2.6) Az egy sze rû sí tett el já rást meg in dí tó hir det mény
köz zé té te lé nek nap ja és hi vat ko zás a hir det mény re (adott eset -
ben): –

VI.2.7) Az aján lat ké rõ tár gya lás nél kü li vagy tár gya lá sos
egy sze rû sí tett el já rást al kal ma zott? (adott eset ben): –

VI.2.8) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí -
tett el já rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá -
sá nak napja: 2006. ja nu ár 6.

VI.3) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/03/31 (év/hó/nap)

Mogyoród Község Önkormányzata
tájékoztatója az eljárás eredményérõl

(8472/2006)

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PONT(OK)
Hi va ta los név: Mo gyo ród Köz ség Ön kor mány za ta
Pos tai cím: Dó zsa György u. 40.
Vá ros/Köz ség: Mo gyo ród
Pos tai irá nyí tó szám: 2146
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: He ge dûs Jó zsef pol gár mes ter
Te le fon: 28/540-716
Fax: 28/540-715
E-ma il: mo gyo rodph@in vi tel.hu
In ter net cím(ek) (adott eset ben)
Az aján lat ké rõ ál ta lá nos cí me (URL): –
A fel hasz ná lói ol dal cí me (URL): –
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I.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ TÍ PU SA
Köz pon ti szin tû: –
Köz jo gi szer ve zet: –
Re gi o ná lis/he lyi szin tû: X
Egyéb: –

I.3) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ MÁS AJÁN LAT KÉ RÕK NE -
VÉ BEN FOLY TAT JA-E LE A KÖZ BE SZER ZÉ SI ELJÁ -
RÁST?
Igen: –
Nem: X

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS
II.1.1) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés
Vál lal ko zá si szer zõ dés „Mo gyo ród köz ség ha gyo má nyos

 faluközpontjának re ha bi li tá ci ó ja” (PHA RE HU 2002/000-
315.01.06-KM/26-1) épí té si mun ká i ra.

II.1.2) A szer zõ dés tí pu sa, va la mint a tel je sí tés he lye
a) Épí té si be ru há zás: X
Ki vi te le zés: X
Ter ve zés és ki vi te le zés: –
Ki vi te le zés bár mi lyen esz köz zel, mó don, az aján lat ké rõ ál tal 

meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ en: –
Épí té si kon cesszió: –
A tel je sí tés he lye: 
Ma gyar or szág, Mo gyo ród te le pü lés köz pont: Dó zsa Gy. út,

Gö döl lõi út, Csík völ gyi út, Ró zsa u. és Fó ti út, Kis s E. u. ke -
resz te zõ dés kör nye ze te, va la mint a Mo gyo ró di pa tak te rü le te,
va la mint a Kút völ gyi árok egy rész e.

NUTS-kód: HU102

II.1.3) A hir det mény a kö vet ke zõk va la me lyi ké vel kap cso -
la tos: –

II.1.4) A szer zõ dés vagy a köz be szer zés(ek) tár gya, mennyi -
sé ge

Áta lány áras szer zõ dés Mo gyo ród köz ség ha gyo má nyos fa lu -
köz pont já nak re ha bi li tá ci ó ja épí té si mun ká i ra: patakmeder-
 rendezés, fel szí ni víz el ve ze tés ren de zé se, gya lo gos fa híd épí té -
se, köz te rü let-re konst ruk ció par ko sí tás sal, út épí té si és for -
galom technikai esz kö zök kel.

II.1.5) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy:
45.22.00.00-5
To váb bi tárgy(ak):
45.22.11.13-7
45.24.34.00-6
45.23.10.00-5
45.23.32.22-1
45.23.32.93-9
45.11.27.10-5
45.23.32.21-4
45.23.31.50-5
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.2) A SZER ZÕ DÉS(EK) ÉR TÉ KE
II.2.1) A szer zõ dés(ek) ér té ke
Ér ték: 544 250
Pénz nem: EUR
Áfa nél kül: –
Áfá val: X
Áfa (%): 20,0

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA

IV.1.1) Az el já rás faj tá ja

IV.1.1.1) A köz be szer zé si tör vény VI. fe je ze te sze rin ti el já -
rás esetén:

Nyílt: X
Meg hí vá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Ver seny pár be széd: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –

IV.1.1.4) A hir det mény faj tá ja
Aján la ti/rész vé te li fel hí vás: X
Idõ sza kos elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK

IV.2.1) Bí rá la ti szem pon tok (csak a meg fe le lõt je löl je meg)
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: –
vagy
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat: X
a kö vet ke zõ rész szem pon tok alap ján:
rész szem pon tok súly szá mok
1. El len szol gál ta tás brut tó össze ge 5
2. Vál lalt fi ze té si ha tár idõ 5
3. Meg va ló sí tás vál lalt idõ tar ta ma na pok ban

meg ha tá roz va 3
4. Vál lalt ké se del mi köt bér 2

IV.2.2) Sor ke rült-e elekt ro ni kus ár lej tés re?
Igen: –
Nem: X

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám (adott eset ben): –

IV.3.2) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó an ko ráb ban sor ke -
rült-e köz zé té tel re?

Igen: X
Nem: –
Igen vá lasz ese tén (vá lassza a meg fe le lõ ro va tot):
Elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
vagy
Fel hasz ná lói ol da lon köz zé tett hir det mény: –
A hir det mény szá ma a K. É.-ben: –
Aján la ti/rész vé te li fel hí vás: X
vagy
Egy sze rû sí tett aján la ti fel hí vás (DBR): –
A hir det mény szá ma a K. É.-ben: K. É. – 14444/2005.
Egyéb ko ráb bi köz zé té tel: –
A hir det mény szá ma a K. É.-ben: –

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

A szer zõ dés szá ma: –
Meg ne ve zé se: vál lal ko zá si szer zõ dés „Mo gyo ród köz ség ha -
gyo má nyos fa lu köz pont já nak re ha bi li tá ci ó ja” (PHA RE HU
2002/000-315.01.06-KM/26-1) építési munkáira.

V.1) A SZER ZÕ DÉS KÖ TÉS DÁTUMA:
2006/04/07 (év/hó/nap)
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V.2) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 2

V.3) A NYER TES AJÁN LAT TE VÕ NE VE ÉS CÍ ME

Hi va ta los név: VAR PEX Épí tõ ipa ri, Be ru há zó 
és Szol gál ta tó Zrt.
Pos tai cím: Csil lag he gyi út 13.
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1037
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: –
Fax: –
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.4) A SZER ZÕ DÉS ÉR TÉ KÉ RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CIÓ (csak szá mok kal)

Az el len szol gál ta tás ere de ti leg be csült ér té ke (adott eset ben)
Ér ték: 578 703
Pénz nem: EUR
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –
Az el len szol gál ta tás szer zõ dés be li összege
Ér ték: 544 250
Pénz nem: EUR
Áfa nél kül: –
Áfá val: X
Áfa (%): 20,0
A leg ala cso nyabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: 
544 250 /
a leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: 
731 980
Pénz nem: EUR
Áfa nél kül: –
Áfá val: X
Áfa (%): 20,0
Éves vagy ha vi ér ték ese tén kér jük meg ad ni:
az évek szá mát:  vagy a hó na pok szá mát: 

V.5) VA LÓ SZÍ NÛ SÍT HE TÕ-E AL VÁL LAL KO ZÓK, IL -
LET VE HAR MA DIK SZE MÉ LYEK IGÉNY BE VÉ TE LE
A SZER ZÕ DÉS TELJESÍTÉSÉHEZ?

Igen: X
Nem: –
Igen vá lasz ese tén je löl je meg a szer zõ dés al vál lal ko zók, il -

let ve har ma dik sze mé lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se
ér té két vagy ará nyát (ré szét) (csak számokkal): 

Ér ték áfa nél kül: –
Pénz nem: –
Arány (rész): …(%)
Nem is mert: X
A szer zõ dés al vál lal ko zók, il let ve har ma dik sze mé lyek

igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek/ará nyá nak meg -
je lö lé se (ha is mert): –

V.6) A SZER ZÕ DÉST OLYAN AJÁN LAT TE VÕ VEL
 KÖTÖTTÉK-E MEG, AKI TÖBB VÁL TO ZA TÚ AJÁN LA -
TOT TETT?

Igen: –
Nem: X

V.7) VOLT-E ÉR VÉNY TE LEN AJÁN LAT AZON AZ
ALA PON, HOGY AZ EL LEN SZOL GÁL TA TÁS KIRÍ -
VÓAN ALA CSONY VOLT?
Igen: –
Nem: X
(E sza kasz ból szük ség ese tén több pél dány hasz nál ha tó)

VI. SZA KASZ: KI EGÉ SZÍ TÕ IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL ÉS/VAGY PROG RAM MAL KAP -
CSO LA TOS-E?
Igen: X
Nem: –
Igen vá lasz ese tén kér jük fel tün tet ni a pro jekt(ek) és/vagy

prog ram(ok) ne vét és bár mely egyéb hi vat ko zá si adatot:
In teg rált he lyi fej lesz té si ak ci ók ösz tön zé se cí mû PHARE-

 programban tá mo ga tást nyert pro jekt HU2002/000-315.01.06-
KM/26-1 „Mo gyo ród köz ség ha gyo má nyos fa lu köz pont já nak
rehabilitációja” címen.

VI.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK (adott eset ben)
VI.2.1) Az ered mény hir de tés idõ pont ja (adott eset ben):

2006. már ci us 29. 11.00 óra.
VI.2.2) Ha az el já rás ered mény te len, il let ve szer zõ dés kö tés -

re nem ke rül sor, en nek indoka: –
VI.2.3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény

96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se: középvállalkozás.
VI.2.4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot

te võ ne ve és cí me, va la mint az el len szol gál ta tás össze ge (adott
eset ben): PEN TA Kft., 2132 Göd, Her nád u. 35., el len szol gál ta -
tás összege: 731 980 EUR.

VI.2.5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján -
lat té tel le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján la tok száma: –

VI.3) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/03/30 (év/hó/nap)

Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzata

tájékoztatója az eljárás eredményérõl
(8494/2006)

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PONT(OK)
Hi va ta los név: Nyír egy há za Me gyei Jo gú Vá ros
Ön kor mány za ta
Pos tai cím: Kos suth tér 1.
Vá ros/Köz ség: Nyír egy há za
Pos tai irá nyí tó szám: 4400
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: Csa bai Lász ló né pol gár mes ter
Te le fon: 42/524-500
Fax: 42/524-501
E-ma il: nyhpolgmv nyir ha lo.hu
In ter net cím(ek) (adott eset ben)
Az aján lat ké rõ ál ta lá nos cí me (URL): http://nyir ha lo.hu
A fel hasz ná lói ol dal cí me (URL): –
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I.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ TÍ PU SA

Köz pon ti szin tû: –
Köz jo gi szer ve zet: –
Re gi o ná lis/he lyi szin tû: X
Egyéb: –

I.3) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ MÁS AJÁN LAT KÉ RÕK NE -
VÉ BEN FOLY TAT JA-E LE A KÖZ BE SZER ZÉ SI ELJÁ -
RÁST?

Igen: –
Nem: X

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS

II.1.1) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés
Épí té si vál lal ko zá si szer zõ dés.

II.1.2) A szer zõ dés tí pu sa, va la mint a tel je sí tés helye
[Csak azt a ka te gó ri át vá lassza – épí té si be ru há zás, áru be -

szer zés vagy szol gál ta tás –, ame lyik a leg in kább meg fe lel a
szer zõ dés vagy köz be szer zés(ek) tárgyának]

a) Épí té si be ru há zás: X
Ki vi te le zés: X
Ter ve zés és ki vi te le zés: –
Ki vi te le zés bár mi lyen esz köz zel, mó don, az aján lat ké rõ ál tal 

meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek megfelelõen: –
Épí té si kon cesszió: –
A tel je sí tés he lye: Nyír egy há za, észa ki teme tõ, Ko rá nyi F. ut -

cai kerítése
NUTS-kód: –
b) Áru be szer zés: –
Adás vé tel: –
Lí zing: –
Bér let: –
Rész let vé tel: –
Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: –
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –
c) Szol gál ta tás: –
Szol gál ta tá si ka te gó ria szá ma: –
(Az 1–27. szol gál ta tá si ka te gó ri á kat lásd a Kbt. 3. és 4. mel -

lék le té ben)
Szol gál ta tá si kon cesszió: –
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –

II.1.3) A hir det mény a kö vet ke zõk va la me lyi ké vel kap cso -
la tos (adott eset ben)

Ke ret meg ál la po dás meg kö té se: –
Ke ret meg ál la po dá son ala pu ló szer zõ dés meg kö té se: –
Di na mi kus be szer zé si rend sze ren (DBR) ala pu ló szerzõ -

dések: –

II.1.4) A szer zõ dés vagy a köz be szer zés(ek) tár gya, mennyi -
sé ge

Nyír egy há za, észa ki teme tõ, Ko rá nyi Fri gyes ut cai ol da lán
hú zó dó avult ke rí té sé nek új já épí té se I. tí pu sú fagy ál ló, mo no lit
lát szó vas be ton ke rí tés sel, 604,15 fm hossz ban, illetve II. tí pu sú 
ko vá csolt vas ke rí tés sel, 77,75 fm hossz ban, az ere de ti ke rí tés -
fal ra ráépített sírboltok védelmével együtt.

II.1.5) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy:
45.22.35.00-1
To váb bi tárgy(ak):
45.11.27.14-3
45.11.10.00-8
45.31.00.00-3
45.42.11.40-7
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.2) A SZER ZÕ DÉS(EK) ÉR TÉ KE
II.2.1) A szer zõ dés(ek) ér té ke
(Csak a vég le ges össz ér té ket kér jük meg ad ni, az összes szer -

zõ dést, részt és op ci ót be le ért ve; az egyes szer zõ dé sek re vo nat -
ko zó in for má ci ók kal kap cso lat ban az V. Az el já rás ered mé nye
meg ne ve zé sû sza kaszt kér jük ki töl te ni)

Ér ték: 73 643 469
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: –
Áfá val: X
Áfa (%): 20,0

III.2.2) Épí té si kon cesszió ese tén az el len szol gál ta tás le írá sa

III.2.3) Szol gál ta tá si kon cesszió ese tén az el len szol gál ta tás
le írá sa

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA

IV.1.1) Az el já rás faj tá ja

IV.1.1.1) A köz be szer zé si tör vény VI. fe je ze te sze rin ti el já -
rás ese tén:

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Ver seny pár be széd: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: X
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –

IV.1.1.2) A köz be szer zé si tör vény VII. fe je ze te sze rin ti el já -
rás ese tén

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló/hir det ménnyel meg hir de -

tett tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –

IV.1.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos el já rás, a hir det -
mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos, a hir det mény nél kü li
egy sze rû sí tett el já rás, illetve a gyor sí tott el já rás al kal ma zá sá -
nak in dok lá sa (adott eset ben): 

Aján lat ké rõ a Kbt. 92. § c) pont ja alap ján ered mény te len nek
nyil vá ní tot ta a nyílt köz be szer zé si el já rást, mi vel egyik ajá nlat -
te võ sem, illetve az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján la tot te võ 
sem tet t – az aján lat ké rõ ren del ke zé sé re ál ló anya gi fe de zet
mér té ké re meg fe le lõ aján la tot.

IV.1.1.4) A hir det mény faj tá ja
Aján la ti/rész vé te li fel hí vás: X
Idõ sza kos elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –
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IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK

IV.2.1) Bí rá la ti szem pon tok (csak a meg fe le lõt je löl je meg)
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: –
vagy
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat: X
a kö vet ke zõ rész szem pon tok alap ján:
rész szem pon tok súly szá mok
1. Aján la ti ár 70
2. Elõ írt hoz ké pest hosszabb fi ze té si ha tár idõ

vál la lá sa (min. 30 max. 30 + 30 nap, az az
össze sen max. 60 nap) 15

3. Elõ írt hoz ké pest több let köt bér-fi ze tés vál la -
lá sa (min. 100 E Ft/nap, max. 300 E Ft/nap) 10

4. Az elõ írt hoz ké pest több let jót ál lá si idõ vál -
la lá sa (min. 12 hó nap, max. 12 + 36 hó nap,
az az össze sen max. 48 hónap) 20

IV.2.2) Sor ke rült-e elekt ro ni kus ár lej tés re?
Igen: –
Nem: X

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám (adott esetben)

IV.3.2) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó an ko ráb ban sor ke -
rült-e köz zé té tel re?

Igen: X
Nem: –
Igen vá lasz ese tén (vá lassza a meg fe le lõ ro va tot):
Elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
vagy
Fel hasz ná lói ol da lon köz zé tett hir det mény: –
A hir det mény szá ma a K. É.-be n: –
Aján la ti/rész vé te li fel hí vás: X
vagy
Egy sze rû sí tett aján la ti fel hí vás (DBR): –
A hir det mény szá ma a K. É.-be n: 13128/2005
Egyéb ko ráb bi köz zé té tel: –
A hir det mény szá ma a K. É.-be n: –

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

A szer zõ dés szá ma: –

Meg ne ve zé se: –

V.1) A SZER ZÕ DÉS KÖ TÉS DÁTUMA:

2006/04/04 (év/hó/nap)

V.2) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 2

V.3) A NYER TES AJÁN LAT TE VÕ NE VE ÉS CÍ ME

Hi va ta los név: NYÍR-FLOP Ge ne rál ki vi te le zõ, 
Szál lí tó és Szol gál ta tó Kft.
Pos tai cím: Der ko vits u. 119/A
Vá ros/Köz ség: Nyír egy há za
Pos tai irá nyí tó szám: 4400
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 42/508-900
Fax: 42/508-900
E-ma il: post mas ter@nyirf lop-axe le ro.net
In ter net cím (URL): –

V.4) A SZER ZÕ DÉS ÉR TÉ KÉ RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CIÓ (csak szá mok kal)

Az el len szol gál ta tás ere de ti leg be csült ér té ke (adott eset ben)
Ér ték: –
Pénz nem: –
Áfa nél kül: –
Áfá val: –
Áfa (%): –
Az el len szol gál ta tás szer zõ dés be li összege
Ér ték: 73 643 469
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: –
Áfá val: X
Áfa (%): 20,0
A leg ala cso nyabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: – /
a leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: –
Pénz nem: –
Áfa nél kül: –
Áfá val: –
Áfa (%): –
Éves vagy ha vi ér ték ese tén kér jük meg ad ni:
az évek szá mát:  vagy a hó na pok szá mát: 

V.5) VA LÓ SZÍ NÛ SÍT HE TÕ-E AL VÁL LAL KO ZÓK, IL -
LETVE HAR MA DIK SZE MÉ LYEK IGÉNY BE VÉ TE LE
A SZER ZÕ DÉS TELJESÍTÉSÉHEZ?

Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén je löl je meg a szer zõ dés al vál lal ko zók,

illetve har ma dik sze mé lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se 
ér té két vagy ará nyát (ré szét) (csak számokkal): 

Ér ték áfa nél kül: –
Pénz nem: –
Arány (rész): …(%)
Nem is mert: –
A szer zõ dés al vál lal ko zók, illetve har ma dik sze mé lyek

igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek/ará nyá nak meg -
je lö lé se (ha is mert)

V.6) A SZER ZÕ DÉST OLYAN AJÁN LAT TE VÕ VEL
 KÖTÖTTÉK-E MEG, AKI TÖBB VÁL TO ZA TÚ AJÁN LA -
TOT TETT?

Igen: –
Nem: X

V.7) VOLT-E ÉR VÉNY TE LEN AJÁN LAT AZON AZ
ALA PON, HOGY AZ EL LEN SZOL GÁL TA TÁS KIRÍ -
VÓAN ALA CSONY VOLT?

Igen: –
Nem: X
(E sza kasz ból szük ség ese tén több pél dány hasz nál ha tó)

VI. SZA KASZ: KI EGÉ SZÍ TÕ IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL ÉS/VAGY PROG RAM MAL KAP -
CSO LA TOS-E?

Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén kér jük fel tün tet ni a pro jekt(ek) és/vagy

prog ram(ok) ne vét és bár mely egyéb hi vat ko zá si ada tot: –
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VI.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK (adott eset ben)
VI.2.1) Az ered mény hir de tés idõ pont ja (adott eset ben):

2006. már ci us 27.
VI.2.2) Ha az el já rás ered mény te len, illetve szer zõ dés kö tés -

re nem ke rül sor, en nek indoka: –
VI.2.3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény

96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se: kö zép vál lal ko zás.
VI.2.4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot

te võ ne ve és cí me, va la mint az el len szol gál ta tás össze ge (adott
eset ben): –

VI.2.5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján -
lat té tel le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján la tok száma: 

– NYÍR-FLOP Ge ne rál ki vi te le zõ, Szál lí tó és Szol gál ta tó
Kft., 4400 Nyír egy há za, Der ko vits u. 119/A Magyar -
ország

– FLEX-PS ’93 Bt., 4524 Ajak, Szeg fû u. 26. Ma gyar or -
szág

VI.2.6) Az egy sze rû sí tett el já rást meg in dí tó hir det mény
köz zé té te lé nek nap ja és hi vat ko zás a hir det mény re (adott eset -
ben): –

VI.2.7) Az aján lat ké rõ tár gya lás nél kü li vagy tár gya lá sos
egy sze rû sí tett el já rást al kal ma zott? (adott eset ben): –

VI.2.8) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí -
tett el já rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá -
sá nak napja: –

VI.3) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/03/30 (év/hó/nap)

Ónod Község Önkormányzata
tájékoztatója az eljárás eredményérõl

(8249/2006)

Épí té si be ru há zás: X
Épí té si kon cesszió: –
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: –

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ
I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍME
Szer ve zet: Ónod Köz ség Ön kor mány za ta
Cím zett: Ba csó Já nos pol gár mes ter
Cím: Rá kó czi F. u. 64.
Pos tai irá nyí tó szám: 3551
Vá ros/Köz ség: Ónod
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 46/466-101
Te le fax: –
E-ma il: pol go nod@axe le ro.hu
In ter net cím (URL): –

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA
II.1) A SZER ZÕ DÉS TÍ PU SA
Épí té si be ru há zás: X

Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: –
Épí té si kon cesszió: –
Szol gál ta tá si ka te gó ria: –

II.2) EZ EGY KE RET MEG ÁL LA PO DÁS?
NEM: X
IGEN: –

II.3) NÓ MENK LA TÚ RA

II.3.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV) 
Fõ szó jegy zék 
Fõ tárgy: 
45.21.41.00-1
45.33.22.00-5
45.31.00.00-3
To váb bi tár gyak: 
45.45.00.00-6
30.00.00.00-9
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.4) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL A SZER ZÕ DÉS HEZ
REN DELT EL NE VE ZÉS
Ál ta lá nos is ko la épü le té nek bõ ví té se – au la ki ala kí tá sa a bel -

sõ in for ma ti kai há ló zat kiépítésével.

II.5) MEG HA TÁ RO ZÁS (TÁRGY ÉS MENNYI SÉG) 
Az Ónod, Nyé ki u. 4. szám alat ti, 704. hrsz.-ú, bel te rü le ti in -

gat la non meg le võ ál ta lá nos is ko la épü let bõ ví té se épí té si mun -
ká i nak kivitelezése.

II.6) TEL JES BE CSÜLT ÉR TÉK (áfa nél kül): –

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA 

IV.1.1) A köz be szer zé si tör vény IV. fe je ze te sze rin ti el já rás
esetén

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: X

IV.1.2) A köz be szer zé si tör vény V. fe je ze te sze rin ti el já rás
esetén 

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló/hir det ménnyel meg hir de -

tett tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
A hir det mény faj tá ja 
Aján la ti/Rész vé te li fel hí vás: –
Idõ sza kos elõ ze tes tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

IV.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett
el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa (adott eset ben)

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: X
vagy:
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat a kö vet ke zõ rész -

szem pon tok és súly szá mok alapján: –
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V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

V.1) AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE ÉS A SZER ZÕ DÉS ÉR -
TÉ KE

V.1.1) A nyer tes aján lat te võ ne ve és cí me: 

A szer zõ dés szá ma: 1
Szer ve zet/Sze mély: Kom plex Kft.
Cím zett: –
Cím: Szé che nyi u. 85.
Pos tai irá nyí tó szám: 3443
Vá ros/Köz ség: Má lyi
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 46/529-256
Te le fax: –
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül) 

Az el len szol gál ta tás össze ge: 57 269 363
A leg ala cso nyabb: 57 269 363 /
a leg ma ga sabb: 90 356 731 Ft
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat. 
Pénz nem: HUF

V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás (adott 
eset ben): –

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés tel je sí té sé hez?

NEM: X
IGEN: –
Ha igen, a szer zõ dés al vál lal ko zók, illetve har ma dik sze mé -

lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek vagy ará nyá -
nak (ré szé nek) a meg je lö lé se

Ér ték (áfa nél kül): –
Pénz nem: –
Arány (rész): …%
Nem is mert: –

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me
(adott eset ben): –

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: –
IGEN: X

VI.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL AZ AK TÁ HOZ REN -
DELT HI VAT KO ZÁ SI SZÁM: –

VI.3) AZ ERED MÉNY HIR DE TÉS DÁ TU MA (adott eset -
ben)
2005/08/12 (év/hó/nap)

VI.4) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 2

VI.5) A SZER ZÕ DÉST MEG HIR DET TÉK-E AZ EU RÓ -
PAI UNIÓ HI VA TA LOS LAP JÁ BAN?
NEM: X
IGEN: –
Ha igen, ad ja meg a hir det mény re vo nat ko zó hi vat ko zást
A hir det mény szá ma a Hi va ta los La p tar ta lom jegy zé ké ben:

/S -
(év/hó/nap:) / /

VI.6) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: –
IGEN: X
Ha igen, kér jük fel tün tet ni a pro jekt/prog ram ne vét és bár -

mely egyéb hasz nál ha tó hi vat ko zá si ada tot
Per se us-szám: HU-0201-05-01-0022
ROP 1.1.1.-2004-08-0004/32

VI.7) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK 

1) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja (adott eset ben):
2006. szep tem ber 9.

2) Ha az el já rás ered mény te len, illetve szer zõ dés kö tés re nem 
ke rül sor, en nek indoka: –

3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény
96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti minõsítése: –

4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot te võ ne -
ve, cí me és az el len szol gál ta tás össze ge (adott eset ben): 

– Spi di-Bau Kft., 3527 Mis kolc, Be se nyõi u. 8.
Net tó: 90 356 731 Ft.

5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján lat té tel
le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján lat száma: –

6) Az egy sze rû sí tett el já rást meg in dí tó hir det mény köz zé té -
te lé nek nap ja és hi vat ko zás a hir det mény re (adott eset ben):
K. É. –10349/2005, KÉ. 81/2005 (augusztus 18.)

7) Az aján lat ké rõ tár gya lás nél kü li vagy tár gya lá sos egy sze -
rû sí tett el já rást al kal ma zott? (adott eset ben): –

8) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett el já -
rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá sá nak
napja: –

VI.8) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/03/28 (év/hó/nap)

Országos Tisztifõorvosi Hivatal
tájékoztatója az eljárás eredményérõl

(8319/2006)

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PONT(OK)
Hi va ta los név: Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hivatal
Pos tai cím: Gyá li út 2–6. „A” épü let fszt. 6.
Vá ros/Köz ség: Bu da pest
Pos tai irá nyí tó szám: 1097
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: dr. Buj do só Lász ló or szá gos tisz ti fõ or vos
Te le fon: 215-5339
Fax: 215-3365
E-ma il: zsi pi.e@oth.antsz.hu
In ter net cím(ek) (adott eset ben)
Az aján lat ké rõ ál ta lá nos cí me (URL): –
A fel hasz ná lói ol dal cí me (URL): –

I.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ TÍ PU SA
Köz pon ti szin tû: X
Köz jo gi szer ve zet: –
Re gi o ná lis/he lyi szin tû: –
Egyéb: –
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I.3) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ MÁS AJÁN LAT KÉ RÕK NE -
VÉ BEN FOLY TAT JA-E LE A KÖZ BE SZER ZÉ SI ELJÁ -
RÁST?
Igen: –
Nem: X

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS
II.1.1) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés
Egész ség tu do mány cí mû, ne gyed éven ként meg je le nõ köz -

egész ség ügyi-jár vány ügyi szak fo lyó irat 2006. évi há rom szá -
má nak nyom dai ki vi te le zé se.

II.1.2) A szer zõ dés tí pu sa, va la mint a tel je sí tés he lye
[Csak azt a ka te gó ri át vá lassza – épí té si be ru há zás, áru be -

szer zés vagy szol gál ta tás –, ame lyik a leg in kább meg fe lel a
szer zõ dés vagy köz be szer zés(ek) tár gyá nak]

a) Épí té si be ru há zás: –
Ki vi te le zés: –
Ter ve zés és ki vi te le zés: –
Ki vi te le zés bár mi lyen esz köz zel, mó don, az aján lat ké rõ ál tal 

meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ en: –
Épí té si kon cesszió: –
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –
b) Áru be szer zés: –
Adás vé tel: –
Lí zing: –
Bér let: –
Rész let vé tel: –
Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: –
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –
c) Szol gál ta tás: X
Szol gál ta tá si ka te gó ria szá ma: 15
(Az 1–27. szol gál ta tá si ka te gó ri á kat lásd a Kbt. 3. és 4. mel -

lék le té ben)
Szol gál ta tá si kon cesszió: –
A tel je sí tés he lye: Fo dor Jó zsef Or szá gos Köz egész ség ügyi

Köz pont, 1096 Bu da pest, Nagy vá rad tér 2.
NUTS-kód: HU101

II.1.3) A hir det mény a kö vet ke zõk va la me lyi ké vel kap cso -
la tos (adott eset ben)

Ke ret meg ál la po dás meg kö té se: –
Ke ret meg ál la po dá son ala pu ló szer zõ dés meg kö té se: X
Di na mi kus be szer zé si rend sze ren (DBR) ala pu ló szerzõ -

dések: –

II.1.4) A szer zõ dés vagy a köz be szer zés(ek) tár gya, mennyi -
sé ge

Egész ség tu do mány cí mû, ne gyed éven ként meg je le nõ köz -
egész ség ügyi-jár vány ügyi szak fo lyó irat 2006. évi há rom szá -
má nak nyom dai ki vi te le zé se, az aján la ti do ku men tá ci ó ban
meg határozott mû sza ki le írás sze rint.

Mennyi ség: a tel jes mennyi ség 1500 pél dány, szá mon ként
500 pél dány

II.1.5) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó jegy zék
Fõ tárgy:
78.10.00.00-8
To váb bi tárgy(ak): –
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.2) A SZER ZÕ DÉS(EK) ÉR TÉ KE

II.2.1) A szer zõ dés(ek) ér té ke
(Csak a vég le ges össz ér té ket kér jük meg ad ni, az összes szer -

zõ dést, részt és op ci ót be le ért ve; az egyes szer zõ dé sek re vo nat -
ko zó in for má ci ók kal kap cso lat ban az V. Az el já rás ered mé nye
meg ne ve zé sû sza kaszt kér jük ki töl te ni)

Ér ték: 1 200 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: –
Áfá val: X
Áfa (%): 15,0

III.2.2) Épí té si kon cesszió ese tén az el len szol gál ta tás le -
írása: –

III.2.3) Szol gál ta tá si kon cesszió ese tén az el len szol gál ta tás
le írá sa: –

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA

IV.1.1) Az el já rás faj tá ja

IV.1.1.1) A köz be szer zé si tör vény VI. fe je ze te sze rin ti el já -
rás esetén:

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Ver seny pár be széd: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: X

IV.1.1.2) A köz be szer zé si tör vény VII. fe je ze te sze rin ti el já -
rás esetén

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló/hir det ménnyel meg hir de -

tett tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –

IV.1.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos el já rás, a hir det -
mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos, a hir det mény nél kü li
egy sze rû sí tett el já rás, illetve a gyor sí tott el já rás al kal ma zá sá -
nak in dok lá sa (adott eset ben):

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal (OTH) „Nyom dai és
nyom dai elõ ké szí tõ fel ada tok” tár gyá ban K. É. – 13193/2005
szám alatt, a Kbt. 28. cí me alap ján nyílt köz be szer zé si el já rást
in dí tott ke ret meg ál la po dás meg kö té se cél já ból. Az aján la ti fel -
hí vás a Köz be szer zé si Ér te sí tõ 2005. augusztus 19-i számában
jelent meg.

Az el já rás ered mé nyes volt, 4 nyer tes aján lat te võ vel kö tött
az OTH ke ret meg ál la po dást 2005. ok tó ber 26-án. Az el já rás
ered mé nyé rõl szóló tá jé koz ta tó a Köz be szer zé si Ér te sí tõ 2005.
de cem ber 19-i szá má ban, K. É. – 19757/2005 számon jelent
meg.

A Kbt. 257. § (2) be kez dés b) pont ja alap ján az OTH hir det -
mény nél kü li tár gya lá sos el já rást in dí tott a II.1.4) pont ban meg -
ha tá ro zott nyom dai fel adat meg va ló sí tá sa ér de ké ben, mely nek
so rán a ke ret meg ál la po dást kö tött 4 aján lat te võt hívta fel aján -
lattételre.
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IV.1.1.4) A hir det mény faj tá ja
Aján la ti/rész vé te li fel hí vás: –
Idõ sza kos elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

A hir det mény szá ma a K. É.-be n: –
Aján la ti/rész vé te li fel hí vás: –
vagy
Egy sze rû sí tett aján la ti fel hí vás (DBR): –
A hir det mény szá ma a K. É.-be n: –
Egyéb ko ráb bi köz zé té tel: –
A hir det mény szá ma a K. É.-be n: –

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

A szer zõ dés szá ma: 1

Meg ne ve zé se: Egész ség tu do mány cí mû szak fo lyó irat 2006.
évi há rom szá má nak nyom dai kivitelezése

V.1) A SZER ZÕ DÉS KÖ TÉS DÁTUMA:
2006/04/05 (év/hó/nap)

V.2) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 3

V.3) A NYER TES AJÁN LAT TE VÕ NE VE ÉS CÍ ME
Hi va ta los név: Ko má ro mi Nyom da és Ki adó Kft.
Pos tai cím: Ig mán di u. 1.
Vá ros/Köz ség: Ko má rom
Pos tai irá nyí tó szám: 2900
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 34/344-185
Fax: 34/342-361
E-ma il: nyom da@ko ma ro mi nyom da.hu
In ter net cím (URL): –

V.4) A SZER ZÕ DÉS ÉR TÉ KÉ RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CIÓ (csak szá mok kal)
Az el len szol gál ta tás ere de ti leg be csült ér té ke (adott eset ben)
Ér ték: 1 725 00
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: –
Áfá val: X
Áfa (%): 15,0
Az el len szol gál ta tás szer zõ dés be li összege
Ér ték: 1 200 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: –
Áfá val: X
Áfa (%): 15,0
A leg ala cso nyabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: – /
a leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: –
Pénz nem: –
Áfa nél kül: –
Áfá val: –
Áfa (%): –
Éves vagy ha vi ér ték ese tén kér jük meg ad ni:
az évek szá mát:  vagy a hó na pok szá mát: 

V.5) VA LÓ SZÍ NÛ SÍT HE TÕ-E AL VÁL LAL KO ZÓK, IL -
LETVE HAR MA DIK SZE MÉ LYEK IGÉNY BE VÉ TE LE
A SZER ZÕ DÉS TELJESÍTÉSÉHEZ?
Igen: –
Nem: X

Igen vá lasz ese tén je löl je meg a szer zõ dés al vál lal ko zók,
illetve har ma dik sze mé lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se 
ér té két vagy ará nyát (ré szét) (csak szá mok kal): –

Ér ték áfa nél kül: –
Pénz nem: –
Arány (rész): …(%)
Nem is mert: –
A szer zõ dés al vál lal ko zók, illetve har ma dik sze mé lyek

igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek/ará nyá nak meg -
je lö lé se (ha is mert): –

V.6) A SZER ZÕ DÉST OLYAN AJÁN LAT TE VÕ VEL
 KÖTÖTTÉK-E MEG, AKI TÖBB VÁL TO ZA TÚ AJÁN LA -
TOT TETT?
Igen: –
Nem: X

V.7) VOLT-E ÉR VÉNY TE LEN AJÁN LAT AZON AZ
ALA PON, HOGY AZ EL LEN SZOL GÁL TA TÁS KIRÍ -
VÓAN ALA CSONY VOLT?
Igen: –
Nem: X
(E sza kasz ból szük ség ese tén több pél dány hasz nál ha tó)

VI. SZA KASZ: KI EGÉ SZÍ TÕ IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL ÉS/VAGY PROG RAM MAL KAP -
CSO LA TOS-E?
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén kér jük fel tün tet ni a pro jekt(ek) és/vagy

prog ram(ok) ne vét és bár mely egyéb hi vat ko zá si adatot: –

VI.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK (adott eset ben)
VI.2.1) Az ered mény hir de tés idõ pont ja (adott eset ben):

2006. már ci us 27.
VI.2.2) Ha az el já rás ered mény te len, illetve szer zõ dés kö tés -

re nem ke rül sor, en nek indoka: –
VI.2.3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény

96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se: Ko má ro mi
Nyom da és Ki adó Kft.: középvállalkozás

VI.2.4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot
te võ ne ve és cí me, va la mint az el len szol gál ta tás össze ge (adott
eset ben): –

VI.2.5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján -
lat té tel le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján la tok száma:

– Ko má ro mi Nyom da és Ki adó Kft., 2901 Ko má rom, Ig -
mán di u. 1., Ma gyar or szág

– Sze rif Ki adói Kft., 1126 Bu da pest, Be et ho ven u. 7/A, Ma -
gyar or szág

– Amu lett ’98 Nyom da ipa ri és Szol gál ta tó Kft., 1013 Bu da -
pest, At ti la út 2., Ma gyar or szág

VI.2.6) Az egy sze rû sí tett el já rást meg in dí tó hir det mény
köz zé té te lé nek nap ja és hi vat ko zás a hir det mény re (adott eset -
ben): –

VI.2.7) Az aján lat ké rõ tár gya lás nél kü li vagy tár gya lá sos
egy sze rû sí tett el já rást al kal ma zott? (adott eset ben): –

VI.2.8) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí -
tett el já rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá -
sá nak napja: 2006. feb ru ár 15.

VI.3) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/03/30 (év/hó/nap)
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Pécsi Vízmû Zrt.
tájékoztatója az eljárás eredményérõl

(8107/2006)

Épí té si be ru há zás: X
Épí té si kon cesszió: –
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: –
Szol gál ta tá si kon cesszió: –

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ
I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍ ME
Szer ve zet: Pé csi Víz mû Zrt.
Cím zett: Pé csi Víz mû Zrt.
Cím: Nyu ga ti ipar i út 8.
Pos tai irá nyí tó szám: 7634
Vá ros/Köz ség: Pécs
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 72/504-501/1365 mel lék
Te le fax: 72/251-684
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA
II.1) A SZER ZÕ DÉS TÍ PU SA
Épí té si be ru há zás: X
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: –
Épí té si kon cesszió: –
Szol gál ta tá si ka te gó ria: –
Szol gál ta tá si kon cesszió: –

II.2) EZ EGY KE RET MEG ÁL LA PO DÁS?
NEM: X
IGEN: –

II.3) NÓ MENK LA TÚ RA

II.3.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV) 
Fõ szó jegy zék 
Fõ tárgy: 
45.23.21.51-5
To váb bi tár gyak: 
45.11.12.90-7
45.11.20.00-5
45.11.21.00-6
45.23.32.23-8
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.4) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL A SZER ZÕ DÉS HEZ
REN DELT EL NE VE ZÉS
„Re konst ruk ció 2006.”

II.5) MEG HA TÁ RO ZÁS (TÁRGY ÉS MENNYI SÉG) 
Meg ha tá ro zá sa: vál lal ko zá si szer zõ dés.
Tár gya: Pé csi Víz mû Zrt. mû sza ki igaz ga tó sá ga ál tal ki vi te -

le zen dõ re konst ruk ci ós mun kák meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges
út bur ko lat bont ás és -hely re ál lí tás, al épít mé nyi mun kák épí -
tése, va la mint egyéb, az eh hez szük sé ges já ru lé kos mun kák

elvég zése. Össze sen 4089,00 fm ge rinc ve ze ték-cse re rop pan -
tá sos, il let ve be fû zé ses mód szer rel, 1708,00 fm ge rinc ve ze -
ték-épí tés nyílt ár kos mód szer rel, 14 db tûz csap te le pí tés,
260 db csatla kozó, il let ve meg fú rás cse re, lég te le ní tõ be épí tés
2 db. Aján lat ké rõ a meg adott mennyi sé gek tõl –30% mér ték -
ben el tér het.

II.6) TEL JES BE CSÜLT ÉR TÉK (áfa nél kül)
68 000 000 Ft + áfa

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA 

IV.1.1) A köz be szer zé si tör vény VI. fe je ze te sze rin ti el já rás
esetén

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –

IV.1.2) A köz be szer zé si tör vény VII. fe je ze te sze rin ti el já rás
esetén 

Nyílt: X
Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló/hir det ménnyel meg hir de -

tett tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
A hir det mény faj tá ja 
Aján la ti/Rész vé te li fel hí vás: X
Idõ sza kos elõ ze tes tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

IV.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett
el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa (adott eset ben): –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: –
vagy:
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat a kö vet ke zõ rész -

szem pon tok és súly szá mok alapján: X
rész szem pon tok súly szá mok
1. aján la ti ár 10
2. szám lák fi ze té si ha tár ide je 5
3. ké se del mi köt bér %/nap 3

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

V.1) AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE ÉS A SZER ZÕ DÉS ÉR -
TÉ KE

V.1.1) A nyer tes aján lat te võ ne ve és cí me

A szer zõ dés szá ma: –
Szer ve zet/Sze mély: –
Cím zett: Ke le ti Kft. 
Cím: Tüs kés ré ti u. 2.
Pos tai irá nyí tó szám: 7630
Vá ros/Köz ség: Pécs
Or szág: Ma gyar or szág

24594 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2006. V. 31.) 62. szám



Te le fon: 72/522-670
Te le fax: 72/522-669
E-ma il: ke le tikft@axe le ro.hu
In ter net cím (URL): –
V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a

leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nél kül) 

Az el len szol gál ta tás össze ge (egy ség árak alap ján szá mí tott
el mé le ti ár): 53 191 556 Ft + áfa

A leg ala cso nyabb: 53 191 556 Ft + áfa /
a leg ma ga sabb: 57 611 009 Ft + áfa
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat. 
Pénz nem: HUF

V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás (adott 
eset ben): –

V.1.4) Szol gál ta tá si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás
(adott eset ben): –

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés teljesítéséhez?

NEM: –
IGEN: X
Ha igen, a szer zõ dés al vál lal ko zók, illetve har ma dik sze mé -

lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek vagy ará nyá -
nak (ré szé nek) a meg je lö lé se

Ér ték (áfa nél kül): –
Pénz nem: –
Arány (rész): …%
Nem is mert: X

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me
(adott eset ben): –

(eb bõl a sza kasz ból szük ség sze rint több pél dány használ -
ható)

VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X
IGEN: –

VI.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL AZ AK TÁ HOZ REN -
DELT HI VAT KO ZÁ SI SZÁM: –

VI.3) AZ ERED MÉNY HIR DE TÉS DÁ TU MA (adott eset -
ben)

2006/03/17 (év/hó/nap)

VI.4) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 3

VI.5) A SZER ZÕ DÉS MEG HIR DE TÉ SE A KÖZ BE SZER -
ZÉ SI ÉR TE SÍ TÕ BEN (adott eset ben)

2006/01/23, K. É. – 2230/2006.

VI.6) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?

NEM: X
IGEN: –
Ha igen, kér jük fel tün tet ni a pro jekt/prog ram ne vét és bár -

mely egyéb hasz nál ha tó hi vat ko zá si ada tot

VI.7) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK 

1) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja (adott eset ben):
2006. már ci us 27.

2) Ha az el já rás ered mény te len, illetve szer zõ dés kö tés re nem 
ke rül sor, en nek indoka: –

3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény
96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se: kisvállalkozás.

4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot te võ ne -
ve, cí me és az el len szol gál ta tás össze ge (adott eset ben): 

– Pla ti na Bau Rt., 7621 Pécs, Disch ka Gy. u. 2. (Ma gyar or -
szág).
Egy ség árak alap ján szá mí tott el mé le ti ár: 57 611 009 Ft
+ áfa.

5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján lat té tel
le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján lat száma: 

– SA DE Ma gyar or szág Kft., 1117 Bu da pest, Bu da fo ki
út 72–74. (Ma gyar or szág),

– Pla ti na Bau Rt., 7621 Pécs, Disch ka Gy. u. 2. (Ma gyar or -
szág),

– Ke le ti Kft., 7630 Pécs, Nagy hi di u. 16. (Ma gyar or szág).
6) Az aján lat ké rõ tár gya lás nél kü li vagy tár gya lá sos egy sze -

rû sí tett el já rást al kal ma zott? (adott eset ben): –
7) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett el já -

rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá sá nak
napja: –

8) A köz be szer zé si tör vény 254. §-a vagy 283. §-a sze rin ti
tár gya lás kez de mé nye zé se ese tén a tár gya lás eredménye: –

9) Az aján lat ké rõ a köz be szer zé si tör vény 153. §-ának
(1) be kez dé sét al kal maz ta?

NEM: X
IGEN: –

VI.8) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA 
2006/03/24 (év/hó/nap)

Pécsi Vízmû Zrt.
tájékoztatója az eljárás eredményérõl

(8110/2006)

Épí té si be ru há zás: –
Épí té si kon cesszió: –
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: X

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ
I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE
ÉS CÍME
Szer ve zet: Pé csi Víz mû Zrt.
Cím zett: Kacs ko vics Ta más
Cím: Nyu ga ti ipar i út 8.
Pos tai irá nyí tó szám: 7634
Vá ros/Köz ség: Pécs
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 72/504-502
Te le fax: 72/504-561
E-ma il: ta mas.kacs ko vics@pvrt.hu
In ter net cím (URL): –
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II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA
II.1) A SZER ZÕ DÉS TÍ PU SA
Épí té si be ru há zás: –
Áru be szer zés: –
Szol gál ta tás: X
Épí té si kon cesszió: –
Szol gál ta tá si ka te gó ria: 16

II.2) EZ EGY KE RET MEG ÁL LA PO DÁS?
NEM: –
IGEN: –

II.3) NÓ MENK LA TÚ RA

II.3.1) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV) 
Fõ szó jegy zék 
Fõ tárgy: 
90.12.23.40-3
To váb bi tár gyak: 
77.10.00.00-1
77.12.00.00-7
90.12.23.00-1
90.12.23.20-6
90.12.23.30-0
Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

II.4) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL A SZER ZÕ DÉS HEZ
REN DELT EL NE VE ZÉS
„Iszap ke ze lés”

II.5) MEG HA TÁ RO ZÁS (TÁRGY ÉS MENNYI SÉG) 
A Pé csi Víz mû Zrt.-nél a szenny víz tisz tí tás so rán ke let ke zõ

kom mu ná lis ere de tû, víz te le ní tett szenny víz iszap pel lér di
szenny ví tisz tí tó te lep rõl ha tó sá gi lag en ge dé lye zett ke ze lõ te lep -
re va ló el szál lí tá sa, hasz no sí tá sa, ár tal mat la ní tá sa, elhelyezése
a vonatkozó jogszabályoknak megfelelõen.

A ke let ke zõ szenny víz iszap mennyi sé ge 26 800 t/év –40%.

II.6) TEL JES BE CSÜLT ÉR TÉK (áfa nél kül)
185 000 000 Ft

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA 

IV.1.1) A köz be szer zé si tör vény IV. fe je ze te sze rin ti el já rás
esetén

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –

IV.1.2) A köz be szer zé si tör vény V. fe je ze te sze rin ti el já rás
esetén 

Nyílt: X
Meg hí vá sos: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló/hir det ménnyel meg hir de -

tett tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
A hir det mény faj tá ja 
Aján la ti/Rész vé te li fel hí vás: X
Idõ sza kos elõ ze tes tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

IV.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett
el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa (adott eset ben): –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: –
vagy:
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat a kö vet ke zõ rész -

szem pon tok és súly szá mok alapján: X
rész szem pon tok súly szá mok
1. aján la ti ár 80
2. ké se del mi köt bér 8
3. meg hi ú su lá si köt bér 8
4. a szám lák fi ze té si ha tár ide je 4

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

V.1) AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE ÉS A SZER ZÕ DÉS ÉR -
TÉ KE

V.1.1) A nyer tes aján lat te võ ne ve és cí me
Pro fi komp Kft., 2100 Gö döl lõ, Dó zsa Gy. út 28.

A szer zõ dés szá ma: 5783/2006
Szer ve zet/Sze mély: Pé csi Víz mû Zrt.
Cím zett: Kacs ko vics Ta más
Cím: Nyu ga ti ipar i út 8.
Pos tai irá nyí tó szám: 7634
Vá ros/Köz ség: Pécs
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: 72/504-502
Te le fax: 72/504-561
E-ma il: ta mas.kacs ko vics@pvrt.hu
In ter net cím (URL): –

V.1.2) A szer zõ dés ér té ké re, va la mint a leg ala cso nyabb és a
leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó ér vé nyes aján lat ra
vo nat ko zó in for má ci ók (áfa nélkül) 

Az el len szol gál ta tás össze ge: 182 240 000
A leg ala cso nyabb: 182 240 000 /
a leg ma ga sabb: 182 240 000
el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat. 
Pénz nem: HUF

V.1.3) Épí té si kon cesszió ese té ben az el len szol gál ta tás (adott 
eset ben): –

V.2) AL VÁL LAL KO ZÁ SOK

V.2.1) Va ló szí nû sít he tõ-e al vál lal ko zók, illetve har ma dik
sze mé lyek igény be vé te le a szer zõ dés teljesítéséhez?

NEM: –
IGEN: X
Ha igen, a szer zõ dés al vál lal ko zók, illetve har ma dik sze mé -

lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek vagy ará nyá -
nak (ré szé nek) a meg je lö lé se

Ér ték (áfa nél kül): –
Pénz nem: –
Arány (rész): …%
Nem is mert: X

V.2.2) A köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ne ve és cí me
(adott eset ben): 

Spe ci ál Transz Kft., 3527 Mis kolc, Her nád u. 22.
(eb bõl a sza kasz ból szük ség sze rint több pél dány használ -

ható)
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VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ?
NEM: X
IGEN: –

VI.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ ÁL TAL AZ AK TÁ HOZ REN -
DELT HI VAT KO ZÁ SI SZÁM: –

VI.3) AZ ERED MÉNY HIR DE TÉS DÁ TU MA (adott eset -
ben)
2006/02/20 (év/hó/nap)

VI.4) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 1

VI.5) A SZER ZÕ DÉST MEG HIR DET TÉK-E AZ EU RÓ -
PAI UNIÓ HI VA TA LOS LAP JÁ BAN?
NEM: –
IGEN: X
Ha igen, ad ja meg a hir det mény re vo nat ko zó hi vat ko zást
A hir det mény szá ma a Hi va ta los La p tar ta lom jegy zé ké ben
2005/S 243-240235 (év/hó/nap:) 2005/12/17

VI.6) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL/PROG RAM MAL KAP CSO LA TOS?
NEM: X
IGEN: –
Ha igen, kér jük fel tün tet ni a pro jekt/prog ram ne vét és bár -

mely egyéb hasz nál ha tó hi vat ko zá si ada tot: –

VI.7) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK 

1) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja (adott eset ben):
2006. feb ru ár 28.

2) Ha az el já rás ered mény te len, illetve szer zõ dés kö tés re nem 
ke rül sor, en nek indoka: –

3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény
96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se: mik ro vál lal ko zás.

4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot te võ ne -
ve, cí me és az el len szol gál ta tás össze ge (adott eset ben): –

5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján lat té tel
le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján lat szá ma: Pro fi komp
Kft., 2100 Gö döl lõ, Dó zsa Gy. u. 28. (Ma gyar or szág).

6) Az egy sze rû sí tett el já rást meg in dí tó hir det mény köz zé té -
te lé nek nap ja és hi vat ko zás a hir det mény re (adott eset ben): –

7) Az aján lat ké rõ tár gya lás nél kü li vagy tár gya lá sos egy sze -
rû sí tett el já rást al kal ma zott? (adott eset ben): –

8) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí tett el já -
rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá sá nak
napja: –

VI.8) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA 
2006/03/24 (év/hó/nap)

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata,
Dr. Waltner Károly Otthon

tájékoztatója az eljárás eredményérõl
(11646/2006)

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PONT(OK)
Hi va ta los név: Sze ged Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány zata
Dr. Walt ner Ká roly Otthon
Pos tai cím: Agya gos u. 45.

Vá ros/Köz ség: Sze ged
Pos tai irá nyí tó szám: 6723
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: dr. Szûcs Pé ter igaz ga tó fõ or vos
Te le fon: 62/480-780
Fax: 62/484-518
E-ma il: walt ner@in t.ri tek.hu
In ter net cím(ek) (adott eset ben)
Az aján lat ké rõ ál ta lá nos cí me (URL): –
A fel hasz ná lói ol dal cí me (URL): –

I.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ TÍ PU SA
Köz pon ti szin tû: –
Köz jo gi szer ve zet: –
Re gi o ná lis/he lyi szin tû: X
Egyéb: –

I.3) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ MÁS AJÁN LAT KÉ RÕK NE -
VÉ BEN FOLY TAT JA-E LE A KÖZ BE SZER ZÉ SI ELJÁ -
RÁST?
Igen: –
Nem: X

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS
II.1.1) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés
Élel me zé si alap anya gok be szer zé se 12 hó nap ra.

II.1.2) A szer zõ dés tí pu sa, va la mint a tel je sí tés helye
[Csak azt a ka te gó ri át vá lassza – épí té si be ru há zás, áru be -

szer zés vagy szol gál ta tás –, ame lyik a leg in kább meg fe lel a
szer zõ dés vagy köz be szer zés(ek) tárgyának]

a) Épí té si be ru há zás: –
Ki vi te le zés: –
Ter ve zés és ki vi te le zés: –
Ki vi te le zés bár mi lyen esz köz zel, mó don, az aján lat ké rõ ál tal 

meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek megfelelõen: –
Épí té si kon cesszió: –
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –
b) Áru be szer zés: X
Adás vé tel: X
Lí zing: –
Bér let: –
Rész let vé tel: –
Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: –
A tel je sí tés he lye: 6723 Sze ged, Agya gos u. 45.
NUTS-kód: HU333
c) Szol gál ta tás: –
Szol gál ta tá si ka te gó ria szá ma: –
(Az 1–27. szol gál ta tá si ka te gó ri á kat lásd a Kbt. 3. és 4. mel -

lék le té ben)
Szol gál ta tá si kon cesszió: –
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –

II.1.3) A hir det mény a kö vet ke zõk va la me lyi ké vel kap cso -
la tos (adott eset ben)

Ke ret meg ál la po dás meg kö té se: –
Ke ret meg ál la po dá son ala pu ló szer zõ dés meg kö té se: –
Di na mi kus be szer zé si rend sze ren (DBR) ala pu ló szer zõ dé -

sek: –
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II.1.4) A szer zõ dés vagy a köz be szer zés(ek) tár gya, mennyi -
sé ge

Élel me zé si alap anya gok be szer zé se 12 hó nap ra, össze sen
9 rész ben.

II.1.5) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó sze det
Fõ tárgy:
15.00.00.00-8
Ki egé szí tõ szó sze det (adott eset ben): –

II.2) A SZER ZÕ DÉS(EK) ÉR TÉ KE
II.2.1) A szer zõ dés(ek) ér té ke
(Csak a vég le ges össz ér té ket kér jük meg ad ni, az összes szer -

zõ dést, részt és op ci ót be le ért ve; az egyes szer zõ dé sek re vo nat -
ko zó in for má ci ók kal kap cso lat ban az V. Az el já rás ered mé nye
meg ne ve zé sû sza kaszt kér jük ki töl te ni)

Ér ték: 38 000 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –

III.2.2) Épí té si kon cesszió ese tén az el len szol gál ta tás le írá sa

III.2.3) Szol gál ta tá si kon cesszió ese tén az el len szol gál ta tás
le írá sa

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA

IV.1.1) Az el já rás faj tá ja

IV.1.1.1) A köz be szer zé si tör vény VI. fe je ze te sze rin ti el já -
rás ese tén:

Nyílt: X
Meg hí vá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Ver seny pár be széd: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –

IV.1.1.2) A köz be szer zé si tör vény VII. fe je ze te sze rin ti el já -
rás ese tén

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló/hir det ménnyel meg hir de -

tett tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –

IV.1.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos el já rás, a hir det -
mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos, a hir det mény nél kü li
egy sze rû sí tett el já rás, illetve a gyor sí tott el já rás al kal ma zá sá -
nak in dok lá sa (adott eset ben): –

IV.1.1.4) A hir det mény faj tá ja
Aján la ti/rész vé te li fel hí vás: X
Idõ sza kos elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK

IV.2.1) Bí rá la ti szem pon tok (csak a meg fe le lõt je löl je meg)
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: X
vagy
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat: –
a kö vet ke zõ rész szem pon tok alap ján: –

IV.2.2) Sor ke rült-e elekt ro ni kus ár lej tés re?
Igen: –
Nem: X

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám (adott esetben)

IV.3.2) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó an ko ráb ban sor ke -
rült-e köz zé té tel re?

Igen: X
Nem: –
Igen vá lasz ese tén (vá lassza a meg fe le lõ ro va tot):
Elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
vagy
Fel hasz ná lói ol da lon köz zé tett hir det mény: –
A hir det mény szá ma a K. É.-be n: –
Aján la ti/rész vé te li fel hí vás: X
vagy
Egy sze rû sí tett aján la ti fel hí vás (DBR): –
A hir det mény szá ma a K. É.-be n: 7260/2006
Egyéb ko ráb bi köz zé té tel: –
A hir det mény szá ma a K. É.-be n: –

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

A szer zõ dés szá ma: 1
Meg ne ve zé se: tõ ke hú sok, elõ hû tött

V.1) A SZER ZÕ DÉS KÖ TÉS DÁTUMA:
2006/05/22 (év/hó/nap)

V.2) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 2

V.3) A NYER TES AJÁN LAT TE VÕ NE VE ÉS CÍ ME
Hi va ta los név: Gor zsai Hús üzem
Pos tai cím: Ta nya 3075
Vá ros/Köz ség: Hód me zõ vá sár hely
Pos tai irá nyí tó szám: 6800
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: –
Fax: –
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.4) A SZER ZÕ DÉS ÉR TÉ KÉ RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CIÓ (csak szá mok kal)
Az el len szol gál ta tás ere de ti leg be csült ér té ke (adott eset ben)
Ér ték: 7 500 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –
Az el len szol gál ta tás szer zõ dés be li összege
Ér ték: 7 329 250
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –
A leg ala cso nyabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: 
7 329 250 /
a leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: 
8 934 040
Pénz nem: HUF
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Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –
Éves vagy ha vi ér ték ese tén kér jük meg ad ni:
az évek szá mát:  vagy a hó na pok szá mát: 12

V.5) VA LÓ SZÍ NÛ SÍT HE TÕ-E AL VÁL LAL KO ZÓK, IL -
LETVE HAR MA DIK SZE MÉ LYEK IGÉNY BE VÉ TE LE
A SZER ZÕ DÉS TELJESÍTÉSÉHEZ?
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén je löl je meg a szer zõ dés al vál lal ko zók,

illetve har ma dik sze mé lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se 
ér té két vagy ará nyát (ré szét) (csak számokkal): 

Ér ték áfa nél kül: –
Pénz nem: –
Arány (rész): …(%)
Nem is mert: –
A szer zõ dés al vál lal ko zók, illetve har ma dik sze mé lyek

igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek/ará nyá nak meg -
je lö lé se (ha is mert)

V.6) A SZER ZÕ DÉST OLYAN AJÁN LAT TE VÕ VEL
 KÖTÖTTÉK-E MEG, AKI TÖBB VÁL TO ZA TÚ AJÁN LA -
TOT TETT?
Igen: –
Nem: X

V.7) VOLT-E ÉR VÉNY TE LEN AJÁN LAT AZON AZ
ALA PON, HOGY AZ EL LEN SZOL GÁL TA TÁS KIRÍ -
VÓAN ALA CSONY VOLT?
Igen: –
Nem: X
(E sza kasz ból szük ség ese tén több pél dány hasz nál ha tó)

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

A szer zõ dés szá ma: 2
Meg ne ve zé se: mi re lit zöld ség-gyü mölcs, fk. ter mék

V.1) A SZER ZÕ DÉS KÖ TÉS DÁTUMA:
2006/05/22 (év/hó/nap)

V.2) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 2

V.3) A NYER TES AJÁN LAT TE VÕ NE VE ÉS CÍ ME
Hi va ta los név: Mic ro me at Kft.
Pos tai cím: Pulcz u. 46.
Vá ros/Köz ség: Sze ged
Pos tai irá nyí tó szám: 6724
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: –
Fax: –
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.4) A SZER ZÕ DÉS ÉR TÉ KÉ RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CIÓ (csak szá mok kal)
Az el len szol gál ta tás ere de ti leg be csült ér té ke (adott eset ben)
Ér ték: 3 600 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –
Az el len szol gál ta tás szer zõ dés be li összege
Ér ték: 3 605 340
Pénz nem: HUF

Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –
A leg ala cso nyabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: 
3 605 340 /
a leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: 
4 138 170
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –
Éves vagy ha vi ér ték ese tén kér jük meg ad ni:
az évek szá mát:  vagy a hó na pok szá mát: 12

V.5) VA LÓ SZÍ NÛ SÍT HE TÕ-E AL VÁL LAL KO ZÓK, IL -
LETVE HAR MA DIK SZE MÉ LYEK IGÉNY BE VÉ TE LE
A SZER ZÕ DÉS TELJESÍTÉSÉHEZ?
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén je löl je meg a szer zõ dés al vál lal ko zók,

illetve har ma dik sze mé lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se 
ér té két vagy ará nyát (ré szét) (csak számokkal): 

Ér ték áfa nél kül: –
Pénz nem: –
Arány (rész): …(%)
Nem is mert: –
A szer zõ dés al vál lal ko zók, illetve har ma dik sze mé lyek

igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek/ará nyá nak meg -
je lö lé se (ha is mert)

V.6) A SZER ZÕ DÉST OLYAN AJÁN LAT TE VÕ VEL
 KÖTÖTTÉK-E MEG, AKI TÖBB VÁL TO ZA TÚ AJÁN LA -
TOT TETT?
Igen: –
Nem: X

V.7) VOLT-E ÉR VÉNY TE LEN AJÁN LAT AZON AZ
ALA PON, HOGY AZ EL LEN SZOL GÁL TA TÁS KIRÍ -
VÓAN ALA CSONY VOLT?
Igen: –
Nem: X
(E sza kasz ból szük ség ese tén több pél dány hasz nál ha tó)

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

A szer zõ dés szá ma: 3

Meg ne ve zé se: hen tes áru

V.1) A SZER ZÕ DÉS KÖ TÉS DÁTUMA:
2006/05/22 (év/hó/nap)

V.2) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 1

V.3) A NYER TES AJÁN LAT TE VÕ NE VE ÉS CÍ ME
Hi va ta los név: TE-DI Tra de Kft.
Pos tai cím: Hu szár u. 1.
Vá ros/Köz ség: Sze ged
Pos tai irá nyí tó szám: 6724
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: –
Fax: –
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –
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V.4) A SZER ZÕ DÉS ÉR TÉ KÉ RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CIÓ (csak szá mok kal)

Az el len szol gál ta tás ere de ti leg be csült ér té ke (adott eset ben)
Ér ték: 2 500 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –
Az el len szol gál ta tás szer zõ dés be li összege
Ér ték: 2 428 090
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –
A leg ala cso nyabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: 
2 428 090 /
a leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: 
2 428 090
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –
Éves vagy ha vi ér ték ese tén kér jük meg ad ni:
az évek szá mát:  vagy a hó na pok szá mát: 12

V.5) VA LÓ SZÍ NÛ SÍT HE TÕ-E AL VÁL LAL KO ZÓK, IL -
LETVE HAR MA DIK SZE MÉ LYEK IGÉNY BE VÉ TE LE
A SZER ZÕ DÉS TELJESÍTÉSÉHEZ?

Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén je löl je meg a szer zõ dés al vál lal ko zók,

illetve har ma dik sze mé lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se 
ér té két vagy ará nyát (ré szét) (csak számokkal): 

Ér ték áfa nél kül: –
Pénz nem: –
Arány (rész): …(%)
Nem is mert: –
A szer zõ dés al vál lal ko zók, illetve har ma dik sze mé lyek

igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek/ará nyá nak meg -
je lö lé se (ha is mert): –

V.6) A SZER ZÕ DÉST OLYAN AJÁN LAT TE VÕ VEL
 KÖTÖTTÉK-E MEG, AKI TÖBB VÁL TO ZA TÚ AJÁN LA -
TOT TETT?

Igen: –
Nem: X

V.7) VOLT-E ÉR VÉNY TE LEN AJÁN LAT AZON AZ
ALA PON, HOGY AZ EL LEN SZOL GÁL TA TÁS KIRÍ -
VÓAN ALA CSONY VOLT?

Igen: –
Nem: X
(E sza kasz ból szük ség ese tén több pél dány hasz nál ha tó)

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

A szer zõ dés szá ma: 4

Meg ne ve zé se: pék áru

V.1) A SZER ZÕ DÉS KÖ TÉS DÁTUMA:

2006/05/22 (év/hó/nap)

V.2) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 3

V.3) A NYER TES AJÁN LAT TE VÕ NE VE ÉS CÍ ME

Hi va ta los név: Ke rek-Pe rec Kft.

Pos tai cím: Bu da pes ti út 4.

Vá ros/Köz ség: Sze ged

Pos tai irá nyí tó szám: 6728

Or szág: Ma gyar or szág

Te le fon: –

Fax: –

E-ma il: –

In ter net cím (URL): –

V.4) A SZER ZÕ DÉS ÉR TÉ KÉ RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CIÓ (csak szá mok kal)

Az el len szol gál ta tás ere de ti leg be csült ér té ke (adott eset ben)

Ér ték: 2 000 000

Pénz nem: HUF

Áfa nél kül: X

Áfá val: –

Áfa (%): –

Az el len szol gál ta tás szer zõ dés be li összege

Ér ték: 2 039 900

Pénz nem: HUF

Áfa nél kül: –

Áfá val: –

Áfa (%): –

A leg ala cso nyabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: 

2 039 900 /

a leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: 

2 209 175

Pénz nem: HUF

Áfa nél kül: X

Áfá val: –

Áfa (%): –

Éves vagy ha vi ér ték ese tén kér jük meg ad ni:

az évek szá mát:  vagy a hó na pok szá mát: 12

V.5) VA LÓ SZÍ NÛ SÍT HE TÕ-E AL VÁL LAL KO ZÓK, IL -
LETVE HAR MA DIK SZE MÉ LYEK IGÉNY BE VÉ TE LE
A SZER ZÕ DÉS TELJESÍTÉSÉHEZ?

Igen: –

Nem: X

Igen vá lasz ese tén je löl je meg a szer zõ dés al vál lal ko zók,
illetve har ma dik sze mé lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se 
ér té két vagy ará nyát (ré szét) (csak számokkal): 

Ér ték áfa nél kül: –

Pénz nem: –

Arány (rész): …(%)

Nem is mert: –

A szer zõ dés al vál lal ko zók, illetve har ma dik sze mé lyek
igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek/ará nyá nak meg -
je lö lé se (ha is mert): –

V.6) A SZER ZÕ DÉST OLYAN AJÁN LAT TE VÕ VEL
 KÖTÖTTÉK-E MEG, AKI TÖBB VÁL TO ZA TÚ AJÁN LA -
TOT TETT?

Igen: –

Nem: X
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V.7) VOLT-E ÉR VÉNY TE LEN AJÁN LAT AZON AZ
ALA PON, HOGY AZ EL LEN SZOL GÁL TA TÁS KIRÍ -
VÓAN ALA CSONY VOLT?

Igen: –
Nem: X
(E sza kasz ból szük ség ese tén több pél dány hasz nál ha tó)

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

A szer zõ dés szá ma: 5

Meg ne ve zé se: te j, tej ter mé kek

V.1) A SZER ZÕ DÉS KÖ TÉS DÁTUMA:

2006/05/22 (év/hó/nap)

V.2) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 1

V.3) A NYER TES AJÁN LAT TE VÕ NE VE ÉS CÍ ME

Hi va ta los név: TE-DI Tra de Kft.
Pos tai cím: Hu szár u. 1.
Vá ros/Köz ség: Sze ged
Pos tai irá nyí tó szám: 6724
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: –
Fax: –
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.4) A SZER ZÕ DÉS ÉR TÉ KÉ RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CIÓ (csak szá mok kal)

Az el len szol gál ta tás ere de ti leg be csült ér té ke (adott eset ben)
Ér ték: 6 500 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –
Az el len szol gál ta tás szer zõ dés be li összege
Ér ték: 6 301 990
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –
A leg ala cso nyabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: 
6 301 990 /
a leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: 
6 301 990
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –
Éves vagy ha vi ér ték ese tén kér jük meg ad ni:
az évek szá mát:  vagy a hó na pok szá mát: 12

V.5) VA LÓ SZÍ NÛ SÍT HE TÕ-E AL VÁL LAL KO ZÓK, IL -
LETVE HAR MA DIK SZE MÉ LYEK IGÉNY BE VÉ TE LE
A SZER ZÕ DÉS TELJESÍTÉSÉHEZ?

Igen: – 
Nem: X
Igen vá lasz ese tén je löl je meg a szer zõ dés al vál lal ko zók,

illetve har ma dik sze mé lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se 
ér té két vagy ará nyát (ré szét) (csak számokkal): 

Ér ték áfa nél kül: –

Pénz nem: –
Arány (rész): …(%)
Nem is mert: –
A szer zõ dés al vál lal ko zók, illetve har ma dik sze mé lyek

igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek/ará nyá nak meg -
je lö lé se (ha is mert): –

V.6) A SZER ZÕ DÉST OLYAN AJÁN LAT TE VÕ VEL
 KÖTÖTTÉK-E MEG, AKI TÖBB VÁL TO ZA TÚ AJÁN LA -
TOT TETT?
Igen: –
Nem: X

V.7) VOLT-E ÉR VÉNY TE LEN AJÁN LAT AZON AZ
ALA PON, HOGY AZ EL LEN SZOL GÁL TA TÁS KIRÍ -
VÓAN ALA CSONY VOLT?
Igen: –
Nem: X
(E sza kasz ból szük ség ese tén több pél dány hasz nál ha tó)

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

A szer zõ dés szá ma: 6
Meg ne ve zé se: fû sze rek, szá raz áruk, ita lok

V.1) A SZER ZÕ DÉS KÖ TÉS DÁTUMA:
2006/05/22 (év/hó/nap)

V.2) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 2

V.3) A NYER TES AJÁN LAT TE VÕ NE VE ÉS CÍ ME
Hi va ta los név: Szõ ke és Tár sai Kft.
Pos tai cím: Sza bolcs u. 2.
Vá ros/Köz ség: Bé kés csa ba
Pos tai irá nyí tó szám: 5600
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: –
Fax: –
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.4) A SZER ZÕ DÉS ÉR TÉ KÉ RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CIÓ (csak szá mok kal)
Az el len szol gál ta tás ere de ti leg be csült ér té ke (adott eset ben)
Ér ték: 11 000 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –
Az el len szol gál ta tás szer zõ dés be li összege
Ér ték: 10 318 758
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –
A leg ala cso nyabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: 
10 318 758 /
a leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: 
10 723 370
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –
Éves vagy ha vi ér ték ese tén kér jük meg ad ni:
az évek szá mát:  vagy a hó na pok szá mát: 12
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V.5) VA LÓ SZÍ NÛ SÍT HE TÕ-E AL VÁL LAL KO ZÓK, IL -
LETVE HAR MA DIK SZE MÉ LYEK IGÉNY BE VÉ TE LE
A SZER ZÕ DÉS TELJESÍTÉSÉHEZ?
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén je löl je meg a szer zõ dés al vál lal ko zók,

illetve har ma dik sze mé lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se 
ér té két vagy ará nyát (ré szét) (csak számokkal): 

Ér ték áfa nél kül: –
Pénz nem: –
Arány (rész): …(%)
Nem is mert: –
A szer zõ dés al vál lal ko zók, illetve har ma dik sze mé lyek

igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek/ará nyá nak meg -
je lö lé se (ha is mert): –

V.6) A SZER ZÕ DÉST OLYAN AJÁN LAT TE VÕ VEL
 KÖTÖTTÉK-E MEG, AKI TÖBB VÁL TO ZA TÚ AJÁN LA -
TOT TETT?
Igen: –
Nem: X

V.7) VOLT-E ÉR VÉNY TE LEN AJÁN LAT AZON AZ
ALA PON, HOGY AZ EL LEN SZOL GÁL TA TÁS KIRÍ -
VÓAN ALA CSONY VOLT?
Igen: –
Nem: X
(E sza kasz ból szük ség ese tén több pél dány hasz nál ha tó)

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

A szer zõ dés szá ma: 7
Meg ne ve zé se: Cuk rász ter mé kek

V.1) A SZER ZÕ DÉS KÖ TÉS DÁTUMA:
2006/05/22 (év/hó/nap)

V.2) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 2

V.3) A NYER TES AJÁN LAT TE VÕ NE VE ÉS CÍ ME
Hi va ta los név: Ke rek-Pe rec Kft.
Pos tai cím: Bu da pes ti út 4.
Vá ros/Köz ség: Sze ged
Pos tai irá nyí tó szám: 6728
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: –
Fax: –
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.4) A SZER ZÕ DÉS ÉR TÉ KÉ RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CIÓ (csak szá mok kal)
Az el len szol gál ta tás ere de ti leg be csült ér té ke (adott eset ben)
Ér ték: 1 100 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –
Az el len szol gál ta tás szer zõ dés be li összege
Ér ték: 1 113 000
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –

A leg ala cso nyabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: 
1 113 000 /
a leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: 
1 562 220
Pénz nem: HUF
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –
Éves vagy ha vi ér ték ese tén kér jük meg ad ni:
az évek szá mát:  vagy a hó na pok szá mát: 12

V.5) VA LÓ SZÍ NÛ SÍT HE TÕ-E AL VÁL LAL KO ZÓK, IL -
LETVE HAR MA DIK SZE MÉ LYEK IGÉNY BE VÉ TE LE
A SZER ZÕ DÉS TELJESÍTÉSÉHEZ?
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén je löl je meg a szer zõ dés al vál lal ko zók,

illetve har ma dik sze mé lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se 
ér té két vagy ará nyát (ré szét) (csak számokkal): 

Ér ték áfa nél kül: –
Pénz nem: –
Arány (rész): …(%)
Nem is mert: –
A szer zõ dés al vál lal ko zók, illetve har ma dik sze mé lyek

igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek/ará nyá nak meg -
je lö lé se (ha is mert): –

V.6) A SZER ZÕ DÉST OLYAN AJÁN LAT TE VÕ VEL
 KÖTÖTTÉK-E MEG, AKI TÖBB VÁL TO ZA TÚ AJÁN LA -
TOT TETT?
Igen: –
Nem: X

V.7) VOLT-E ÉR VÉNY TE LEN AJÁN LAT AZON AZ
ALA PON, HOGY AZ EL LEN SZOL GÁL TA TÁS KIRÍ -
VÓAN ALA CSONY VOLT?
Igen: –
Nem: X
(E sza kasz ból szük ség ese tén több pél dány hasz nál ha tó)

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

A szer zõ dés szá ma: 8
Meg ne ve zé se: zöld ség, gyü mölcs, to jás

V.1) A SZER ZÕ DÉS KÖ TÉS DÁTUMA:
2006/05/22 (év/hó/nap)

V.2) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 2

V.3) A NYER TES AJÁN LAT TE VÕ NE VE ÉS CÍ ME
Hi va ta los név: Csá nyi né Har gi tai Mó ni ka
Pos tai cím: Hu nya di u. 7.
Vá ros/Köz ség: Ba lás tya
Pos tai irá nyí tó szám: 6764
Or szág: Ma gyar or szág
Te le fon: –
Fax: –
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.4) A SZER ZÕ DÉS ÉR TÉ KÉ RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CIÓ (csak szá mok kal)
Az el len szol gál ta tás ere de ti leg be csült ér té ke (adott eset ben)
Ér ték: 5 000 000
Pénz nem: HUF
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Áfa nél kül: X

Áfá val: –

Áfa (%): –

Az el len szol gál ta tás szer zõ dés be li összege

Ér ték: 4 600 000

Pénz nem: HUF

Áfa nél kül: X

Áfá val: –

Áfa (%): –

A leg ala cso nyabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: 

4 600 000 /

a leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: 

4 900 000

Pénz nem: HUF

Áfa nél kül: X

Áfá val: –

Áfa (%): –

Éves vagy ha vi ér ték ese tén kér jük meg ad ni:

az évek szá mát:  vagy a hó na pok szá mát: 12

V.5) VA LÓ SZÍ NÛ SÍT HE TÕ-E AL VÁL LAL KO ZÓK, IL -
LETVE HAR MA DIK SZE MÉ LYEK IGÉNY BE VÉ TE LE
A SZER ZÕ DÉS TELJESÍTÉSÉHEZ?

Igen: –

Nem: X

Igen vá lasz ese tén je löl je meg a szer zõ dés al vál lal ko zók,
illetve har ma dik sze mé lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se 
ér té két vagy ará nyát (ré szét) (csak számokkal): 

Ér ték áfa nél kül: –

Pénz nem: –

Arány (rész): …(%)

Nem is mert: –

A szer zõ dés al vál lal ko zók, illetve har ma dik sze mé lyek
igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek/ará nyá nak meg -
je lö lé se (ha is mert): –

V.6) A SZER ZÕ DÉST OLYAN AJÁN LAT TE VÕ VEL
 KÖTÖTTÉK-E MEG, AKI TÖBB VÁL TO ZA TÚ AJÁN LA -
TOT TETT?

Igen: – 

Nem: X

V.7) VOLT-E ÉR VÉNY TE LEN AJÁN LAT AZON AZ
ALA PON, HOGY AZ EL LEN SZOL GÁL TA TÁS KIRÍ -
VÓAN ALA CSONY VOLT?

Igen: –

Nem: X

(E sza kasz ból szük ség ese tén több pél dány hasz nál ha tó)

VI. SZA KASZ: KI EGÉ SZÍ TÕ IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL ÉS/VAGY PROG RAM MAL KAP -
CSO LA TOS-E?

Igen: –

Nem: X

Igen vá lasz ese tén kér jük fel tün tet ni a pro jekt(ek) és/vagy
prog ram(ok) ne vét és bár mely egyéb hi vat ko zá si ada tot: –

VI.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK (adott eset ben)
VI.2.1) Az ered mény hir de tés idõ pont ja (adott eset ben):

2006. má jus 9. 11.00 óra
VI.2.2) Ha az el já rás ered mény te len, illetve szer zõ dés kö tés -

re nem ke rül sor, en nek in do ka: a 2. rész ered mény te len, mert
nem ér ke zett ajánlat.

VI.2.3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény
96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti minõsítése:

– Gor zsai Hús üzem; Szõ ke és Tár sai Kft.; Mic ro me at Kft.:
kis vál lal ko zás,

– TE-DI Tra de Kft.; Ke rek-Pe rek Kft.: kö zép vál lal ko zás,

– Csá nyiné H. Mó ni ka, nem kkv.

VI.2.4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot
te võ ne ve és cí me, va la mint az el len szol gál ta tás össze ge (adott
eset ben): 

1. rész: 

– Kis s Jó zsef, 6764 Ba lás tya, Mó ra u. 31.; 8 937 040 Ft; 

3. rész: 

– TE-DI Tra de Kft., 6724 Sze ged, Hu szár u. 1.;
4 138 170 Ft;

5. rész: 

– Sze ge di Sü tö dék Kft., 6723 Sze ged, Gáz u. 1.;
2 150 530 Ft; 

7. rész: 

– FNX Disz kont Kft., 6724 Sze ged, Vá sár he lyi Pál u. 3.;
10 723 370 Ft; 

8. rész: 

– Tóth Já nos né e. v., 6753 Sze ged, Hon fog la lás u. 46.;
1 562 220 Ft; 

9. rész: 

– M és Tár sa Kft., 6795 Bor dány, Kos suth u. 50.  98%.

VI.2.5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján lat -
té tel le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján la tok száma

– TE-DI Tra de Kft., 6724 Sze ged, Hu szár u. 1. Ma gyar or -
szág, a 3., 4., 6. rész re; 

– Sze ge di Sü tö dék Kft., 6723 Sze ged, Gáz u. 1. Ma gya ro -
szág az 5. rész re; 

– Ag ro me tal Kft., 6800 Hód me zõ vá sár hely, Kla u zál u. 5.
Ma gyar or szág, az 5. részre; 

– Tóth Já nos né e. v., 6753 Sze ged, Hon fog la lás u. 46. Ma -
gyar or szág, a 8. rész re; 

– M és Tár sa Kft., 6795 Bor dány, Kos suth u. 50. Ma gyar or -
szág, a 9. rész re;

– Szõ ke és Tár sai Kft., 5600 Bé kés csa ba, Sza bolcs u. 2. Ma -
gyar or szág, a 7. rész re; 

– Gor zsai Hús üzem, 6800 Hód me zõ vá sár hely, Ta nya 3075, 
Ma gyar or szág, az 1. részre; 

– Ke rek-Pe rec Kft., 6728 Sze ged, Bu da pes ti út 4. Ma gyar -
or szág, az 5., 8. rész re; 

– FNX Disz kont Kft., 6724 Sze ged, Vá sár he lyi Pál u. 3–5.
Ma gyar or szág, a 7. rész re; 

– Csá nyi né H. Mó ni ka, 6764 Ba lás tya, Hu nya di u. 7. Ma -
gyar or szág, a 9 részre;

– Kis s Jó zsef, 6764 Ba lás tya, Mó ra u. 31. Ma gyar or szág, az
1. rész re; 

– Mic ro meat Kft., 6724 Sze ged, Pulcz u. 46. Ma gyar or szág, 
a 3. rész re.
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VI.2.6) Az egy sze rû sí tett el já rást meg in dí tó hir det mény
köz zé té te lé nek nap ja és hi vat ko zás a hir det mény re (adott eset -
ben): –

VI.2.7) Az aján lat ké rõ tár gya lás nél kü li vagy tár gya lá sos
egy sze rû sí tett el já rást al kal ma zott? (adott eset ben): –

VI.2.8) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí -
tett el já rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá -
sá nak napja: –

VI.3) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/05/25 (év/hó/nap)

Szigetvár–Dél-Zselic
Többcélú Kistérségi Társulás

tájékoztatója az eljárás eredményérõl
(11941/2006)

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PONT(OK)
Hi va ta los név: Szi get vár-Dél-Zse lic 
Több cé lú Kis tér sé gi Társulás
Pos tai cím: De ák Fe renc tér 16.
Vá ros/Köz ség: Szi get vár
Pos tai irá nyí tó szám: 7900
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: Tö rök Zsolt
Te le fon: 73/413-075
Fax: 73/510-165
E-ma il: in fo@del zse lic.hu
In ter net cím(ek) (adott eset ben)
Az aján lat ké rõ ál ta lá nos cí me (URL): –
A fel hasz ná lói ol dal cí me (URL): –

I.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ TÍ PU SA
Köz pon ti szin tû: –
Köz jo gi szer ve zet: –
Re gi o ná lis/he lyi szin tû: –
Egyéb: X

I.3) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ MÁS AJÁN LAT KÉ RÕK NE -
VÉ BEN FOLY TAT JA-E LE A KÖZ BE SZER ZÉ SI ELJÁ -
RÁST?
Igen: –
Nem: X

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS
II.1.1) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés
15 fõs kö zös sé gi kis busz be szer zé se.

II.1.2) A szer zõ dés tí pu sa, va la mint a tel je sí tés helye
[Csak azt a ka te gó ri át vá lassza – épí té si be ru há zás, áru be -

szer zés vagy szol gál ta tás –, ame lyik a leg in kább meg fe lel a
szer zõ dés vagy köz be szer zés(ek) tárgyának]

a) Épí té si be ru há zás: –
Ki vi te le zés: –
Ter ve zés és ki vi te le zés: –
Ki vi te le zés bár mi lyen esz köz zel, mó don, az aján lat ké rõ ál tal 

meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek megfelelõen: –

Épí té si kon cesszió: –
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –
b) Áru be szer zés: X
Adás vé tel: X
Lí zing: –
Bér let: –
Rész let vé tel: –
Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: –
A tel je sí tés he lye: 
7900 Szi get vár, De ák F. tér 16.
NUTS-kód: HU231
c) Szol gál ta tás: –
Szol gál ta tá si ka te gó ria szá ma: –
(Az 1–27. szol gál ta tá si ka te gó ri á kat lásd a Kbt. 3. és 4. mel -

lék le té ben)
Szol gál ta tá si kon cesszió: –
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –

II.1.3) A hir det mény a kö vet ke zõk va la me lyi ké vel kap cso -
la tos (adott eset ben)

Ke ret meg ál la po dás meg kö té se: –
Ke ret meg ál la po dá son ala pu ló szer zõ dés meg kö té se: –
Di na mi kus be szer zé si rend sze ren (DBR) ala pu ló szer zõ dé -

sek: –

II.1.4) A szer zõ dés vagy a köz be szer zés(ek) tár gya, mennyi -
sé ge

1 db 15 fõ szál lí tá sá ra al kal mas aka dály men te sí tett kö zös sé gi 
kis busz be szer zé sé re vo nat ko zó adás vé te li szer zõ dés.

II.1.5) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó sze det:
Fõ tárgy:
34.12.00.00-4
Ki egé szí tõ szó sze det (adott eset ben): –

II.2) A SZER ZÕ DÉS(EK) ÉR TÉ KE
II.2.1) A szer zõ dés(ek) ér té ke
(Csak a vég le ges össz ér té ket kér jük meg ad ni, az összes szer -

zõ dést, részt és op ci ót be le ért ve; az egyes szer zõ dé sek re vo nat -
ko zó in for má ci ók kal kap cso lat ban az V. Az el já rás ered mé nye
meg ne ve zé sû sza kaszt kér jük ki töl te ni)

Ér ték: –
Pénz nem: –
Áfa nél kül: –
Áfá val: –
Áfa (%): –

III.2.2) Épí té si kon cesszió ese tén az el len szol gál ta tás le -
írása: –

III.2.3) Szol gál ta tá si kon cesszió ese tén az el len szol gál ta tás
le írá sa: –

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA

IV.1.1) Az el já rás faj tá ja

IV.1.1.1) A köz be szer zé si tör vény VI. fe je ze te sze rin ti el já -
rás ese tén:

Nyílt: X
Meg hí vá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Ver seny pár be széd: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
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Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –

IV.1.1.2) A köz be szer zé si tör vény VII. fe je ze te sze rin ti el já -
rás ese tén

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló/hir det ménnyel meg hir de -

tett tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –

IV.1.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos el já rás, a hir det -
mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos, a hir det mény nél kü li
egy sze rû sí tett el já rás, illetve a gyor sí tott el já rás al kal ma zá sá -
nak in dok lá sa (adott eset ben): –

IV.1.1.4) A hir det mény faj tá ja
Aján la ti/rész vé te li fel hí vás: X
Idõ sza kos elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK

IV.2.1) Bí rá la ti szem pon tok (csak a meg fe le lõt je löl je meg)
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: –
vagy
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat: X
a kö vet ke zõ rész szem pon tok alap ján
rész szem pon tok súly szá mok
1. Aján la ti ár 10
2. Mo tor tel je sít mény 5
3. Tel jes kö rû en vál lalt jót ál lá si idõ 3
4. In gye nes szer vi ze lé si idõ 3
5. Köt bér vál la lás ér té ke ké se del mes teljesí -

tésre 1

IV.2.2) Sor ke rült-e elekt ro ni kus ár lej tés re?
Igen: –
Nem: –

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám (adott eset ben): –

IV.3.2) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó an ko ráb ban sor ke -
rült-e köz zé té tel re?

Igen: X
Nem: –
Igen vá lasz ese tén (vá lassza a meg fe le lõ ro va tot):
Elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
vagy
Fel hasz ná lói ol da lon köz zé tett hir det mény: –
A hir det mény szá ma a K. É.-be n: –
Aján la ti/rész vé te li fel hí vás: X
vagy
Egy sze rû sí tett aján la ti fel hí vás (DBR): –
A hir det mény szá ma a K. É.-be n: K. É. – 4726/2006.
Egyéb ko ráb bi köz zé té tel: –
A hir det mény szá ma a K. É.-be n: –

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

A szer zõ dés szá ma: 1
Meg ne ve zé se: –

V.1) A SZER ZÕ DÉS KÖ TÉS DÁTUMA:
/ /  (év/hó/nap)

V.2) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 4

V.3) A NYER TES AJÁN LAT TE VÕ NE VE ÉS CÍ ME
Hi va ta los név: –
Pos tai cím: –
Vá ros/Köz ség: –
Pos tai irá nyí tó szám: –
Or szág: –
Te le fon: –
Fax: –
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –

V.4) A SZER ZÕ DÉS ÉR TÉ KÉ RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CIÓ (csak szá mok kal)
Az el len szol gál ta tás ere de ti leg be csült ér té ke (adott eset ben)
Ér ték: 10 000 000
Pénz nem: Ft
Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –
Az el len szol gál ta tás szer zõ dés be li összege
Ér ték: –
Pénz nem: –
Áfa nél kül: –
Áfá val: –
Áfa (%): –
A leg ala cso nyabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: – /
a leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: –
Pénz nem: –
Áfa nél kül: –
Áfá val: –
Áfa (%): –
Éves vagy ha vi ér ték ese tén kér jük meg ad ni:
az évek szá mát:  vagy a hó na pok szá mát: 

V.5) VA LÓ SZÍ NÛ SÍT HE TÕ-E AL VÁL LAL KO ZÓK, IL -
LETVE HAR MA DIK SZE MÉ LYEK IGÉNY BE VÉ TE LE
A SZER ZÕ DÉS TELJESÍTÉSÉHEZ?
Igen: –
Nem: –
Igen vá lasz ese tén je löl je meg a szer zõ dés al vál lal ko zók,

illetve har ma dik sze mé lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se 
ér té két vagy ará nyát (ré szét) (csak számokkal): 

Ér ték áfa nél kül: –
Pénz nem: –
Arány (rész): …(%)
Nem is mert: –
A szer zõ dés al vál lal ko zók, illetve har ma dik sze mé lyek

igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek/ará nyá nak meg -
je lö lé se (ha is mert): –

V.6) A SZER ZÕ DÉST OLYAN AJÁN LAT TE VÕ VEL
 KÖTÖTTÉK-E MEG, AKI TÖBB VÁL TO ZA TÚ AJÁN LA -
TOT TETT?
Igen: –
Nem: –

V.7) VOLT-E ÉR VÉNY TE LEN AJÁN LAT AZON AZ
ALA PON, HOGY AZ EL LEN SZOL GÁL TA TÁS KIRÍ -
VÓAN ALA CSONY VOLT?
Igen: –
Nem: –
(E sza kasz ból szük ség ese tén több pél dány hasz nál ha tó)
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VI. SZA KASZ: KI EGÉ SZÍ TÕ IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL ÉS/VAGY PROG RAM MAL KAP -
CSO LA TOS-E?
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén kér jük fel tün tet ni a pro jekt(ek) és/vagy

prog ram(ok) ne vét és bár mely egyéb hi vat ko zá si adatot: –

VI.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK (adott eset ben)
VI.2.1) Az ered mény hir de tés idõ pont ja (adott eset ben):

2006. má jus 8. idõ pont: 10.00 óra.
VI.2.2) Ha az el já rás ered mény te len, illetve szer zõ dés kö tés -

re nem ke rül sor, en nek in do ka: a be nyúj tott aján la tok nem fe -
lel nek meg az aján lat ké rõ ál tal kért ala ki-for mai fel té te lek nek,
ezért Kbt. ide vo nat ko zó pont ja [Kbt. 88. § (1) be kez dés f) pont] 
sze rint valamennyi ajánlat érvénytelen.

VI.2.3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény
96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti minõsítése: –

VI.2.4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot
te võ ne ve és cí me, va la mint az el len szol gál ta tás össze ge (adott
eset ben): –

VI.2.5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján -
lat té tel le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján la tok száma:

– Vö rös Au tó ház Rt., 7632 Pécs, Megy eri út 80., Ma gyar or -
szág

– Ka pos Jár mû gyár tó és Ja ví tó Rt., 7400 Ka pos vár, Fü re di
út 180., Ma gyar or szág

– IK Jár mû tech ni ka Kft., 8000 Szé kes fe hér vár, Bör gön di út 
2–4., Ma gyar or szág

– Ital ca mi on Ke res ke del mi Kft., 1027 Bu da pest, Bem
rkp. 32., Ma gyar or szág

VI.2.6) Az egy sze rû sí tett el já rást meg in dí tó hir det mény
köz zé té te lé nek nap ja és hi vat ko zás a hir det mény re (adott eset -
ben): –

VI.2.7) Az aján lat ké rõ tár gya lás nél kü li vagy tár gya lá sos
egy sze rû sí tett el já rást al kal ma zott? (adott eset ben): –

VI.2.8) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí -
tett el já rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá -
sá nak napja: –

VI.3) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/05/25 (év/hó/nap)

Szigetvár–Dél-Zselic
Többcélú Kistérségi Társulás

tájékoztatója az eljárás eredményérõl
(11942/2006)

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PONT(OK)
Hi va ta los név: Szi get vár– Dél-Zse lic 
Több cé lú Kis tér sé gi Társulás
Pos tai cím: De ák Fe renc tér 16.
Vá ros/Köz ség: Szi get vár
Pos tai irá nyí tó szám: 7900
Or szág: Ma gyar or szág

Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: Tö rök Zsolt
Te le fon: 73/413-075
Fax: 73/510-165
E-ma il: in fo@del zse lic.hu
In ter net cím(ek) (adott eset ben)
Az aján lat ké rõ ál ta lá nos cí me (URL): –
A fel hasz ná lói ol dal cí me (URL): –

I.2) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ TÍ PU SA
Köz pon ti szin tû: –
Köz jo gi szer ve zet: –
Re gi o ná lis/he lyi szin tû: –
Egyéb: X

I.3) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ MÁS AJÁN LAT KÉ RÕK NE -
VÉ BEN FOLY TAT JA-E LE A KÖZ BE SZER ZÉ SI ELJÁ -
RÁST?
Igen: –
Nem: X

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS
II.1.1) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés
25 fõs kö zös sé gi busz be szer zé se.

II.1.2) A szer zõ dés tí pu sa, va la mint a tel je sí tés helye
[Csak azt a ka te gó ri át vá lassza – épí té si be ru há zás, áru be -

szer zés vagy szol gál ta tás –, ame lyik a leg in kább meg fe lel a
szer zõ dés vagy köz be szer zés(ek) tárgyának]

a) Épí té si be ru há zás: –
Ki vi te le zés: –
Ter ve zés és ki vi te le zés: –
Ki vi te le zés bár mi lyen esz köz zel, mó don, az aján lat ké rõ ál tal 

meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek megfelelõen: –
Épí té si kon cesszió: –
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –
b) Áru be szer zés: X
Adás vé tel: X
Lí zing: –
Bér let: –
Rész let vé tel: –
Ezek kom bi ná ci ó ja/Egyéb: –
A tel je sí tés he lye: 
7900 Szi get vár, De ák F. tér 16.
NUTS-kód: HU231
c) Szol gál ta tás: –
Szol gál ta tá si ka te gó ria szá ma: –
(Az 1–27. szol gál ta tá si ka te gó ri á kat lásd a Kbt. 3. és 4. mel -

lék le té ben)
Szol gál ta tá si kon cesszió: –
A tel je sí tés he lye: –
NUTS-kód: –

II.1.3) A hir det mény a kö vet ke zõk va la me lyi ké vel kap cso -
la tos (adott eset ben)

Ke ret meg ál la po dás meg kö té se: –
Ke ret meg ál la po dá son ala pu ló szer zõ dés meg kö té se: –
Di na mi kus be szer zé si rend sze ren (DBR) ala pu ló szer zõ dé -

sek: –
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II.1.4) A szer zõ dés vagy a köz be szer zés(ek) tár gya, mennyi -
sé ge

1 db leg alább 25 fõ szál lí tá sá ra al kal mas aka dály men te sí tett
kö zös sé gi busz be szer zé sé re vo nat ko zó adás vé te li szer zõ dés.

II.1.5) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV)
Fõ szó sze det:
Fõ tárgy:
34.12.00.00-4
Ki egé szí tõ szó sze det (adott eset ben): –

II.2) A SZER ZÕ DÉS(EK) ÉR TÉ KE
II.2.1) A szer zõ dés(ek) ér té ke
(Csak a vég le ges össz ér té ket kér jük meg ad ni, az összes szer -

zõ dést, részt és op ci ót be le ért ve; az egyes szer zõ dé sek re vo nat -
ko zó in for má ci ók kal kap cso lat ban az V. Az el já rás ered mé nye
meg ne ve zé sû sza kaszt kér jük ki töl te ni)

Ér ték: –
Pénz nem: –
Áfa nél kül: –
Áfá val: –
Áfa (%): –

III.2.2) Épí té si kon cesszió ese tén az el len szol gál ta tás le -
írása: –

III.2.3) Szol gál ta tá si kon cesszió ese tén az el len szol gál ta tás
le írá sa: –

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA

IV.1.1) Az el já rás faj tá ja

IV.1.1.1) A köz be szer zé si tör vény VI. fe je ze te sze rin ti el já -
rás ese tén:

Nyílt: X
Meg hí vá sos: –
Gyor sí tott meg hí vá sos: –
Ver seny pár be széd: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos: –
Gyor sí tott tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –

IV.1.1.2) A köz be szer zé si tör vény VII. fe je ze te sze rin ti el já -
rás ese tén

Nyílt: –
Meg hí vá sos: –
Egy sze rû sí tett el já rás: –
Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló/hir det ménnyel meg hir de -

tett tár gya lá sos: –
Hir det mény nél kü li tár gya lá sos: –

IV.1.1.3) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos el já rás, a hir det -
mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos, a hir det mény nél kü li
egy sze rû sí tett el já rás, illetve a gyor sí tott el já rás al kal ma zá sá -
nak in dok lá sa (adott eset ben): –

IV.1.1.4) A hir det mény faj tá ja
Aján la ti/rész vé te li fel hí vás: X
Idõ sza kos elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
Elõ mi nõ sí té si hir det mény: –

IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK

IV.2.1) Bí rá la ti szem pon tok (csak a meg fe le lõt je löl je meg)
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: –
vagy
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat: X

a kö vet ke zõ rész szem pon tok alap ján:
rész szem pon tok súly szá mok
1. Aján la ti ár 75
2. Mû sza ki pa ra mé te rek 30

Al szem pon tok
– me net tel je sít mény 8
– élet kor 7
– mo tor tel je sít mény 7
– át lag fo gyasz tás 4
– utas fé rõ hely 4

3. Tel jes kö rû en vál lalt ál ta lá nos jót ál lá si idõ 15
4. Elõ tel je sí tés vég ha tár idõn be lül 4
5. Köt bér vál la lás ér té ke ké se del mes tel je sí -

tés re 4

IV.2.2) Sor ke rült-e elekt ro ni kus ár lej tés re?
Igen: –
Nem: –

IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám (adott eset ben): –

IV.3.2) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó an ko ráb ban sor ke -
rült-e köz zé té tel re?

Igen: X
Nem: –
Igen vá lasz ese tén (vá lassza a meg fe le lõ ro va tot):
Elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
vagy
Fel hasz ná lói ol da lon köz zé tett hir det mény: –
A hir det mény szá ma a K. É.-be n: –
Aján la ti/rész vé te li fel hí vás: X
vagy
Egy sze rû sí tett aján la ti fel hí vás (DBR): –
A hir det mény szá ma a K. É.-be n: K. É. – 4724/2006.
Egyéb ko ráb bi köz zé té tel: –
A hir det mény szá ma a K. É.-be n: –

V. SZA KASZ: AZ EL JÁ RÁS ERED MÉ NYE

A szer zõ dés szá ma: 1
Meg ne ve zé se: –

V.1) A SZER ZÕ DÉS KÖ TÉS DÁTUMA:
/ /  (év/hó/nap)

V.2) A BE NYÚJ TOTT AJÁN LA TOK SZÁ MA: 0

V.3) A NYER TES AJÁN LAT TE VÕ NE VE ÉS CÍ ME
Hi va ta los név: –
Pos tai cím: –
Vá ros/Köz ség: –
Pos tai irá nyí tó szám: –
Or szág: –
Te le fon: –
Fax: –
E-ma il: –
In ter net cím (URL): –
V.4) A SZER ZÕ DÉS ÉR TÉ KÉ RE VO NAT KO ZÓ IN FOR -
MÁ CIÓ (csak szá mok kal)
Az el len szol gál ta tás ere de ti leg be csült ér té ke (adott eset ben)
Ér ték: 15 000 000
Pénz nem: Ft
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Áfa nél kül: X
Áfá val: –
Áfa (%): –
Az el len szol gál ta tás szer zõ dés be li összege
Ér ték: –
Pénz nem: –
Áfa nél kül: –
Áfá val: –
Áfa (%): –
A leg ala cso nyabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: – /
a leg ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján lat: –
Pénz nem: –
Áfa nél kül: –
Áfá val: –
Áfa (%): –
Éves vagy ha vi ér ték ese tén kér jük meg ad ni:
az évek szá mát:  vagy a hó na pok szá mát: 

V.5) VA LÓ SZÍ NÛ SÍT HE TÕ-E AL VÁL LAL KO ZÓK, IL -
LETVE HAR MA DIK SZE MÉ LYEK IGÉNY BE VÉ TE LE
A SZER ZÕ DÉS TELJESÍTÉSÉHEZ?
Igen: –
Nem: –
Igen vá lasz ese tén je löl je meg a szer zõ dés al vál lal ko zók,

illetve har ma dik sze mé lyek igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se 
ér té két vagy ará nyát (ré szét) (csak számokkal): 

Ér ték áfa nél kül: –
Pénz nem: –
Arány (rész): …(%)
Nem is mert: –
A szer zõ dés al vál lal ko zók, illetve har ma dik sze mé lyek

igény be vé te lé vel tör té nõ tel je sí té se ér té ké nek/ará nyá nak meg -
je lö lé se (ha is mert): –

V.6) A SZER ZÕ DÉST OLYAN AJÁN LAT TE VÕ VEL
 KÖTÖTTÉK-E MEG, AKI TÖBB VÁL TO ZA TÚ AJÁN LA -
TOT TETT?
Igen: –
Nem: –

V.7) VOLT-E ÉR VÉNY TE LEN AJÁN LAT AZON AZ
ALA PON, HOGY AZ EL LEN SZOL GÁL TA TÁS KIRÍ -
VÓAN ALA CSONY VOLT?
Igen: –
Nem: –
(E sza kasz ból szük ség ese tén több pél dány hasz nál ha tó)

VI. SZA KASZ: KI EGÉ SZÍ TÕ IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO -
ZOTT PRO JEKT TEL ÉS/VAGY PROG RAM MAL KAP -
CSO LA TOS-E?
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén kér jük fel tün tet ni a pro jekt(ek) és/vagy

prog ram(ok) ne vét és bár mely egyéb hi vat ko zá si adatot: –

VI.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK (adott eset ben)
VI.2.1) Az ered mény hir de tés idõ pont ja (adott eset ben):

2006. má jus 8.  10.00 óra.
VI.2.2) Ha az el já rás ered mény te len, illetve szer zõ dés kö tés -

re nem ke rül sor, en nek in do ka: nem ér ke zett be ajánlat.
VI.2.3) A nyer tes aján lat te võ nek a köz be szer zé si tör vény

96. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti minõsítése: –
VI.2.4) A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot

te võ ne ve és cí me, va la mint az el len szol gál ta tás össze ge (adott
eset ben): –

VI.2.5) Az aján lat te võk ne ve és cí me (or szág is), rész aján -
lat té tel le he tõ sé ge ese tén a be nyúj tott rész aján la tok száma: –

VI.2.6) Az egy sze rû sí tett el já rást meg in dí tó hir det mény
köz zé té te lé nek nap ja és hi vat ko zás a hir det mény re (adott eset -
ben): –

VI.2.7) Az aján lat ké rõ tár gya lás nél kü li vagy tár gya lá sos
egy sze rû sí tett el já rást al kal ma zott? (adott eset ben): –

VI.2.8) A hir det mény nél kü li tár gya lá sos vagy egy sze rû sí -
tett el já rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá -
sá nak napja: –

VI.3) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA
2006/05/25 (év/hó/nap)



Tá jé koz ta tó a szer zõ dés teljesítésérõl

Békés Megyei Munkaügyi Központ
tájékoztatója a szerzõdés teljesítésérõl

(11486/2006)

1. a) Az aján lat ké rõ ként szer zõ dõ fél ne ve és cí me:
Bé kés Me gyei Mun ka ügyi Köz pont
5600 Bé kés csa ba, Ár pád sor 2–6.
b) A nyer tes aján lat te võ ként szer zõ dõ fél ne ve és cí me:
Gya ra ki né és Tár sai Bt., 5600 Bé kés csa ba, Re vicz ky u. 1/1.

2. a) A köz be szer zé si el já rás alap ján meg kö tött szer zõ dés
meg ha tá ro zá sa: meg bí zá si szer zõ dé sek a Bé kés Me gyei Mun -
ka ügyi Köz pont nak a Hu mán erõ for rás-fej lesz tés Ope ra tív
Prog ram 1.1 in téz ke dé se ke re té ben meg va ló su ló munkaerõ-
 piaci kép zé se i nek a le foly ta tá sá ra a do ku men tá ci ó ban, va la -
mint a B. mel lék let ben meg ha tá ro zot tak alap ján.

b) A szer zõ dés kö tés idõ pont ja: 2005. jú li us 22. (év/hó/nap)
c) A köz be szer zés tár gya és mennyi sé ge, az el len szol gál ta -

tás: ne héz pót ko csi-ve ze tõ (C+E ka te gó ri á jú gép jár mû ve ze tõ
jo go sít vány kép zés. Óra szám: 65–70 óra/fõ, nem in ten zív. Lét -
szám: 14 fõ (±20); el len szol gál ta tás: 80 750 Ft/fõ.

d) A szer zõ dés idõ tar ta ma vagy a tel je sí tés ha tár ide je: 2006.
jú ni us 30. (év/hó/nap)

3. A szer zõ dés tel je sí té se (rész tel je sí té se) sze rin ti mennyi -
ség és el len szol gál ta tás: ne héz pót ko csi-ve ze tõ (C+E ka te gó ri á -
jú gép jár mû ve ze tõ jo go sít vány kép zés. Óra szám: 65–70 óra/fõ, 
nem in ten zív. Lét szám: 10 fõ; el len szol gál ta tás: 80 750 Ft/fõ,
az az össze sen: 807 500 Ft.

4. a) A le foly ta tott köz be szer zé si el já rás faj tá ja: kö zös sé gi
ér ték ha tár fe let ti egy sze rû sí tett el já rás.

b) A köz be szer zé si el já rás ban az aján la tok bí rá la ti szem -
pont ja: a leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás.

c) Hi vat ko zás a le foly ta tott köz be szer zé si el já rást meg in dí tó,
il le tõ leg meg hir de tõ hir det mény re és köz zé té te lé nek nap ja: –

d) Hir det mény köz zé té te le nél kü li el já rás ese tén az aján -
lat té te li fel hí vás meg kül dé sé nek, il le tõ leg a Köz be szer zé si
Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá sá nak nap ja: 2005. jú ni us 14.
(év/hó/nap)

e) Hi vat ko zás az el já rás ered mé nyé rõl szóló tá jé koz ta tót
tar tal ma zó hir det mény re és köz zé té te lé nek nap ja: K. É. –
8844/2005. 2005. jú li us 4. (év/hó/nap)

5. a) A szer zõ dés tel je sí té se szer zõ dés sze rû volt-e:
Igen: X
Nem: –
b) Nem szer zõ dés sze rû tel je sí tés ese tén a szer zõ dés sze gés

tí pu sa, le írá sa, in do ka: –
c) A szer zõ dés sze gést el kö ve tõ(k) ne ve, cí me: –

6. a) A szer zõ dés rész tel je sí té se szer zõ dés sze rû volt-e:
Igen: X
Nem: –
b) Nem szer zõ dés sze rû rész tel je sí tés ese tén a szer zõ dés sze -

gés tí pu sa, le írá sa, in do ka: –
c) A szer zõ dés sze gést el kö ve tõ(k) ne ve, cí me: –

7. a) A szer zõ dést mó do sí tot ták-e:
Igen: –
Nem: X
b) Hi vat ko zás a szer zõ dés mó do sí tá sá ról szóló tá jé koz ta tót

tar tal ma zó hir det mény re és köz zé té te lé nek nap ja: –

8. Egyéb in for má ci ók: –

9. A nyer tes aján lat te võ ként szer zõ dõ fél nyi lat ko za ta: a hir -
det mény ben fog lal tak kal egyet ér tek.

10. A hir det mény fel adá sá nak és kéz hez vé te lé nek dá tu ma:
2006. má jus 15. (év/hó/nap)

Budapesti Távhõszolgáltató Zrt.
tájékoztatója a szerzõdés teljesítésérõl

(11943/2006)

1. a) Az aján lat ké rõ ként szer zõ dõ fél ne ve és cí me:
Bu da pes ti Táv hõ szol gá lta tó Zrt. (FÕ TÁV Zrt.)
1116 Bu da pest, Ka lo ta szeg u. 31.
b) A nyer tes aján lat te võ ként szer zõ dõ fél ne ve és cí me:
SYN BOL Kft., 2170 Aszód, Kos suth La jos u. 28/A

2. a) A köz be szer zé si el já rás alap ján meg kö tött szer zõ dés
meg ha tá ro zá sa: vál lal ko zá si szer zõ dés.

b) A szer zõ dés kö tés idõ pont ja: 2006. áp ri lis 12. (év/hó/nap)
c) A köz be szer zés tár gya és mennyi sé ge, az el len szol gál ta -

tás: hõ köz pont szak ipa ri mun kák V. ütem, 1. rész aján lat – III.,
XIV., XVII. ke rü le tek ben:

– kõ mû ves mun kák: 5 hely szí nen
– szi ge te lé si mun kák: 7 hely szí nen
– fes tés + kõ mû ves + szi ge te lé si mun kák: 11 hely szí nen.
El len szol gál ta tás: 4 585 982 Ft + áfa.
d) A szer zõ dés idõ tar ta ma vagy a tel je sí tés ha tár ide je: 2006.

má jus 15. (év/hó/nap)

3. A szer zõ dés tel je sí té se (rész tel je sí té se) sze rin ti mennyi -
ség és el len szol gál ta tás: 

– kõ mû ves mun kák: 5 hely szí nen
– szi ge te lé si mun kák: 7 hely szí nen
– fes tés + kõ mû ves + szi ge te lé si mun kák: 11 hely szí nen.
El len szol gál ta tás: 4 585 982 Ft + áfa.

4. a) A le foly ta tott köz be szer zé si el já rás faj tá ja: hir det mény 
nél kü li tár gya lá sos el já rás.

b) A köz be szer zé si el já rás ban az aján la tok bí rá la ti szem -
pont ja: az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat.

rész szem pon tok súly szá mok
– szi ge te lé si mun kák re zsi óra dí ja: 0,25
– fes tés-má zo lá si mun kák re zsi óra dí ja: 0,25
– la ka tos mun kák re zsi óra dí ja: 0,2
– kõ mû ves mun kák re zsi óra dí ja: 0,2
– ren del ke zés re ál lás (nap) 0,1
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c) Hi vat ko zás a le foly ta tott köz be szer zé si el já rást meg in -
dí tó, il le tõ leg meg hir de tõ hir det mény re és köz zé té te lé nek
nap ja: –

d) Hir det mény köz zé té te le nél kü li el já rás ese tén az aján -
lat té te li fel hí vás meg kül dé sé nek, il le tõ leg a Köz be szer zé si
Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá sá nak nap ja: 2006. már ci us 20.
(év/hó/nap)

e) Hi vat ko zás az el já rás ered mé nyé rõl szóló tá jé koz ta tót
tar tal ma zó hir det mény re és köz zé té te lé nek nap ja: K. É. –
9177/2006., 2006. má jus 10. (év/hó/nap)

5. a) A szer zõ dés tel je sí té se szer zõ dés sze rû volt-e:
Igen: X
Nem: –
b) Nem szer zõ dés sze rû tel je sí tés ese tén a szer zõ dés sze gés

tí pu sa, le írá sa, in do ka: –
c) A szer zõ dés sze gést el kö ve tõ(k) ne ve, cí me: –

6. a) A szer zõ dés rész tel je sí té se szer zõ dés sze rû volt-e:
Igen: –
Nem: –
b) Nem szer zõ dés sze rû rész tel je sí tés ese tén a szer zõ dés sze -

gés tí pu sa, le írá sa, in do ka: –
c) A szer zõ dés sze gést el kö ve tõ(k) ne ve, cí me: –

7. a) A szer zõ dést mó do sí tot ták-e:
Igen: –
Nem: X
b) Hi vat ko zás a szer zõ dés mó do sí tá sá ról szóló tá jé koz ta tót

tar tal ma zó hir det mény re és köz zé té te lé nek nap ja: –

8. Egyéb in for má ci ók: –

9. A nyer tes aján lat te võ ként szer zõ dõ fél nyi lat ko za ta: a
nyer tes aján lat te võ a tá jé koz ta tó ban fog lal tak kal egyet ért.

10. A hir det mény fel adá sá nak és kéz hez vé te lé nek dá tu ma:
2006. má jus 18. (év/hó/nap)

Budapesti Távhõszolgáltató Zrt.
tájékoztatója a szerzõdés teljesítésérõl

(11945/2006)

1. a) Az aján lat ké rõ ként szer zõ dõ fél ne ve és cí me:
Bu da pes ti Táv hõ szol gá lta tó Zrt. (FÕ TÁV Zrt.)
1116 Bu da pest, Ka lo ta szeg u. 31.
b) A nyer tes aján lat te võ ként szer zõ dõ fél ne ve és cí me:
SYN BOL Kft., 2170 Aszód, Kos suth La jos u. 28/A

2. a) A köz be szer zé si el já rás alap ján meg kö tött szer zõ dés
meg ha tá ro zá sa: vál lal ko zá si szer zõ dés.

b) A szer zõ dés kö tés idõ pont ja: 2006. áp ri lis 12. (év/hó/nap)
c) A köz be szer zés tár gya és mennyi sé ge, az el len szol gál ta -

tás: hõ köz pont szak ipa ri mun kák V. ütem, 2. rész aján lat – VI II., 
IX., XI. ke rü le tek:

– szi ge te lé si mun kák: 8 hely szí nen
– fes tés + kõ mû ves mun kák: 14 hely szí nen.

– fes tés + kõ mû ves + szi ge te lé si mun kák: 1 hely szí nen
– kõ mû ves + szi ge te lé si mun kák: 1 hely szí nen
– kõ mû ves mun kák: 6 hely szí nen.
El len szol gál ta tás: 4 216 279 Ft + áfa.
d) A szer zõ dés idõ tar ta ma vagy a tel je sí tés ha tár ide je: 2006.

má jus 15. (év/hó/nap)

3. A szer zõ dés tel je sí té se (rész tel je sí té se) sze rin ti mennyi -
ség és el len szol gál ta tás: 

– szi ge te lé si mun kák: 8 hely szí nen
– fes tés + kõ mû ves mun kák: 14 hely szí nen.
– fes tés + kõ mû ves + szi ge te lé si mun kák: 1 hely szí nen
– kõ mû ves + szi ge te lé si mun kák: 1 hely szí nen
– kõ mû ves mun kák: 6 hely szí nen.
El len szol gál ta tás: 4 216 279 Ft + áfa.

4. a) A le foly ta tott köz be szer zé si el já rás faj tá ja: hir det -
mény nél kü li tár gya lá sos el já rás.

b) A köz be szer zé si el já rás ban az aján la tok bí rá la ti szem -
pont ja: az öszes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat.

rész szem pon tok súly szá mok
– szi ge te lé si mun kák re zsi óra dí ja: 0,25
– fes tés-má zo lá si mun kák re zsi óra dí ja: 0,25
– la ka tos mun kák re zsi óra dí ja: 0,2
– kõ mû ves mun kák re zsi óra dí ja: 0,2
– ren del ke zés re ál lás (nap) 0,1
c) Hi vat ko zás a le foly ta tott köz be szer zé si el já rást meg in dí tó,

il le tõ leg meg hir de tõ hir det mény re és köz zé té te lé nek nap ja: –
d) Hir det mény köz zé té te le nél kü li el já rás ese tén az aján -

lat té te li fel hí vás meg kül dé sé nek, il le tõ leg a Köz be szer zé si
Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá sá nak nap ja: 2006. már ci us 20.
(év/hó/nap)

e) Hi vat ko zás az el já rás ered mé nyé rõl szóló tá jé koz ta tót
tar tal ma zó hir det mény re és köz zé té te lé nek nap ja: K. É. –
9177/2006., 2006. má jus 10. (év/hó/nap)

5. a) A szer zõ dés tel je sí té se szer zõ dés sze rû volt-e:
Igen: X
Nem: –
b) Nem szer zõ dés sze rû tel je sí tés ese tén a szer zõ dés sze gés

tí pu sa, le írá sa, in do ka: –
c) A szer zõ dés sze gést el kö ve tõ(k) ne ve, cí me: –

6. a) A szer zõ dés rész tel je sí té se szer zõ dés sze rû volt-e:
Igen: –
Nem: –
b) Nem szer zõ dés sze rû rész tel je sí tés ese tén a szer zõ dés sze -

gés tí pu sa, le írá sa, in do ka: –
c) A szer zõ dés sze gést el kö ve tõ(k) ne ve, cí me: –

7. a) A szer zõ dést mó do sí tot ták-e:
Igen: –
Nem: X
b) Hi vat ko zás a szer zõ dés mó do sí tá sá ról szóló tá jé koz ta tót

tar tal ma zó hir det mény re és köz zé té te lé nek nap ja: –

8. Egyéb in for má ci ók: –

9. A nyer tes aján lat te võ ként szer zõ dõ fél nyi lat ko za ta: a
nyer tes aján lat te võ a tá jé koz ta tó ban fog lal tak kal egyet ért.

10. A hir det mény fel adá sá nak és kéz hez vé te lé nek dá tu ma:
2006. má jus 18. (év/hó/nap)
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Budapesti Távhõszolgáltató Zrt.
tájékoztatója a szerzõdés teljesítésérõl

(11948/2006)

1. a) Az aján lat ké rõ ként szer zõ dõ fél ne ve és cí me:
Bu da pes ti Táv hõ szol gá lta tó Zrt. (FÕ TÁV Zrt.)
1116 Bu da pest, Ka lo ta szeg u. 31.
b) A nyer tes aján lat te võ ként szer zõ dõ fél ne ve és cí me:
Tec tum Kft., 1118 Bu da pest, Tor bágy u. 13.

2. a) A köz be szer zé si el já rás alap ján meg kö tött szer zõ dés
meg ha tá ro zá sa: vál lal ko zá si szer zõ dés.

b) A szer zõ dés kö tés idõ pont ja: 2006. áp ri lis 12. (év/hó/nap)
c) A köz be szer zés tár gya és mennyi sé ge, az el len szol gál -

ta tás: hõ köz pont szak ipa ri mun kák V. ütem, 3. rész aján lat –
XI II. ke rü let:

– fes tés + kõ mû vesmun kák: 16 hely szí nen.

– szi ge te lé si mun kák: 7 hely szí nen

– kõ mû ves mun kák: 1 hely szí nen.

– kõ mû ves + szi ge te lé si mun kák: 2 hely szí nen

– fes tés + kõ mû ves + szi ge te lé si mun kák: 1 hely szí nen
El len szol gál ta tás: 6 053 223 Ft + áfa.
d) A szer zõ dés idõ tar ta ma vagy a tel je sí tés ha tár ide je: 2006.

má jus 15. (év/hó/nap)

3. A szer zõ dés tel je sí té se (rész tel je sí té se) sze rin ti mennyi -
ség és el len szol gál ta tás: 

– fes tés + kõ mû ves mun kák: 16 hely szí nen.

– szi ge te lé si mun kák: 7 hely szí nen

– kõ mû ves mun kák: 1 hely szí nen

– kõ mû ves + szi ge te lé si mun kák: 2 hely szí nen

– fes tés + kõ mû ves + szi ge te lé si mun kák: 1 hely szí nen
El len szol gál ta tás: 6 053 223 Ft + áfa.

4. a) A le foly ta tott köz be szer zé si el já rás faj tá ja: hir det mény 
nél kü li tár gya lá sos el já rás.

b) A köz be szer zé si el já rás ban az aján la tok bí rá la ti szem -
pont ja: az öszes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat.

rész szem pon tok súly szá mok
– szi ge te lé si mun kák re zsi óra dí ja: 0,25
– fes tés-má zo lá si mun kák re zsi óra dí ja: 0,25
– la ka tos mun kák re zsi óra dí ja: 0,2
– kõ mû ves mun kák re zsi óra dí ja: 0,2
– ren del ke zés re ál lás (nap) 0,1
c) Hi vat ko zás a le foly ta tott köz be szer zé si el já rást meg in -

dí tó, il le tõ leg meg hir de tõ hir det mény re és köz zé té te lé nek
nap ja: –

d) Hir det mény köz zé té te le nél kü li el já rás ese tén az aján -
lat té te li fel hí vás meg kül dé sé nek, il le tõ leg a Köz be szer zé si
Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá sá nak nap ja: 2006. már ci us 20.
(év/hó/nap)

e) Hi vat ko zás az el já rás ered mé nyé rõl szóló tá jé koz ta tót
tar tal ma zó hir det mény re és köz zé té te lé nek nap ja: K. É. –
9177/2006., 2006. má jus 10. (év/hó/nap)

5. a) A szer zõ dés tel je sí té se szer zõ dés sze rû volt-e:
Igen: X
Nem: –

b) Nem szer zõ dés sze rû tel je sí tés ese tén a szer zõ dés sze gés
tí pu sa, le írá sa, in do ka: –

c) A szer zõ dés sze gést el kö ve tõ(k) ne ve, cí me: –

6. a) A szer zõ dés rész tel je sí té se szer zõ dés sze rû volt-e:
Igen: –
Nem: –
b) Nem szer zõ dés sze rû rész tel je sí tés ese tén a szer zõ dés sze -

gés tí pu sa, le írá sa, in do ka: –
c) A szer zõ dés sze gést el kö ve tõ(k) ne ve, cí me: –

7. a) A szer zõ dést mó do sí tot ták-e:
Igen: –
Nem: X
b) Hi vat ko zás a szer zõ dés mó do sí tá sá ról szóló tá jé koz ta tót

tar tal ma zó hir det mény re és köz zé té te lé nek nap ja: –

8. Egyéb in for má ci ók: –

9. A nyer tes aján lat te võ ként szer zõ dõ fél nyi lat ko za ta: a
nyer tes aján lat te võ a tá jé koz ta tó ban fog lal tak kal egyet ért.

10. A hir det mény fel adá sá nak és kéz hez vé te lé nek dá tu ma:
2006. má jus 18. (év/hó/nap)

Körmend Város Önkormányzata
tájékoztatója a szerzõdés teljesítésérõl

(8437/2006)

1. a) Az aján lat ké rõ ként szer zõ dõ fél ne ve és cí me: 
– Kör mend Vá ros Pol gár mes te ri Hi va ta la
– 9900 Kör mend, Sza bad ság tér 7.
– Szo ciá lis Szol gál ta tó és In for má ci ós Köz pont
– 9900 Kör mend, Thö köly u. 46.
– Köl csey Fe renc Ut cai Ál ta lá nos Is ko la és Alap fo kú Mû -

vé szet ok ta tá si In téz mény
– 9900 Kör mend, Köl csey Fe renc u. 12.
– Ol csai-Kiss Zol tán Ál ta lá nos Is ko la
– 9900 Kör mend, Thö köly u. 31.
– So mo gyi Bé la Ál ta lá nos Is ko la 
– 9900 Kör mend, Thö köly u. 29.
– Kör mend Vá ros Tûz ol tó sá ga 
– 9900 Kör mend, Hu nya di u. 45/A.
b) A nyer tes aján lat te võ ként szer zõ dõ fél ne ve és cí me: Spar

Ma gyar or szág Ke res ke del mi Kft, 2060 Bics ke, Spar út,
0326/l hrsz.)

2. a) A köz be szer zé si el já rás alap ján meg kö tött szer zõ dés
meg ha tá ro zá sa: Kör mend Vá ros Ön kor mány za ta ál tal ala pí tott, 
az 1) a) pont ban aján lat ké rõ ként meg ha tá ro zott egyes költ -
ség ve té si szer vek nél al kal ma zot tak ré szé re 4000 Ft név ér té kû
ét ke zé si utal vá nyok be szer zé sé re irá nyuló szál lí tá si szer zõ dés.

b) A szer zõ dés kö tés idõ pont ja: 2005. már ci us 16.
c) A köz be szer zés tár gya és mennyi sé ge, az el len szol gál ta tás: 
A köz be szer zés tár gya: Kör mend Vá ros Ön kor mány za ta ál -

tal ala pí tott, az 1) a) pont ban aján lat ké rõ ként meg ha tá ro zott
egyes költ ség ve té si szer vek nél al kal ma zot tak ré szé re 4000 Ft
név ér té kû ét ke zé si utal vá nyok be szer zé se. 
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A köz be szer zés mennyi sé ge:a nyer tes aján lat te võ nek 12 hó -
na pon ke resz tül ha von ta 4000 Ft név ér té kû ét ke zé si utal ványt
kel lett le szál lí ta nia az aján lat ké rõ ként meg ha tá ro zott költ ség -
ve té si szer vek hez. A költ ség ve té si szer vek nél az ét ke zé si utal -
vány ban ré sze sü lõk szá ma a kö vet ke zõ volt:

– Kör mend Vá ros Pol gár mes te ri Hi va tala: 60 fõ
– Szo ciá lis Szol gál ta tó és In for má ci ós Köz pont: 49 fõ
– Köl csey Fe renc Ut cai Ál ta lá nos Is ko la: 56 fõ
– Ol csai-Kiss Zol tán Ál ta lá nos Is ko la: 44 fõ
– So mo gyi Bé la Ál ta lá nos Is ko la: 54 fõ
– Kör mend Vá ros Tûz ol tó sá ga: 78 fõ
Az el len szol gál ta tás össze ge: a nyer tes aján lat te võ a 4000 Ft

név ér té kû ét ke zé si utal vá nyo kat 3800 Ft/fõ/hó össze gért bo csá -
tot ta az aján lat ké rõk ré szé re.

d) A szer zõ dés idõ tar ta ma vagy a tel je sí tés ha tár ide je: a
szer zõ dés ha tá ro zott idõ re, 2005. áp ri lis 1. és 2006. már ci us
31-e kö zöt ti idõ re jött lét re a fe lek köz t.

3. A szer zõ dés tel je sí té se (rész tel je sí té se) sze rin ti mennyi -
ség és el len szol gál ta tás: meg egye zik a 2) c) pont ban fog lal -
tak kal.

4. a) A le foly ta tott köz be szer zé si el já rás faj tá ja: Kbt. IV.
rész e, 299. § (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti egy sze rû köz be -
szer zé si el já rás.

b) A köz be szer zé si el já rás ban az aján la tok bí rá la ti szem -
pont ja: Kbt. 57. § (2) be kez dés b) pont ja sze rin ti összes sé gé ben
leg elõ nyö sebb aján lat az aláb bi rész szem pon tok és hoz zá juk
ren de let súly szá mok alap ján:

rész szem pon tok súly szá mok
1. aján la ti ár [az utal vány név ér té ke (4000 Ft)

a meg aján lott ked vez ménnyel csök kent ve] 90
2. az ét ke zé si utal vá nyok be vált ha tó sá ga (az -

az a be vál tó he lyek szá ma) Kör mend te rü le -
tén 10

A pont ha tá rok mér té ke: 0–5.
Az aján lat ké rõ az ará nyo sí tás mód sze rét al kal maz ta az el já -

rás so rán.
c) Hi vat ko zás a le foly ta tott köz be szer zé si el já rást meg in dí -

tó, il le tõ leg meg hir de tõ hir det mény re és köz zé té te lé nek nap ja:
K. É. – 1192/2005., 2005. feb ru ár 11.

d) Hir det mény köz zé té te le nél kü li el já rás ese tén az aján lat -
té te li fel hí vás meg kül dé sé nek, il le tõ leg a Köz be szer zé si Dön -
tõ bi zott ság tá jé koz ta tá sá nak nap ja: –

e) Hi vat ko zás az el já rás ered mé nyé rõl szóló tá jé koz ta tót
tar tal ma zó hir det mény re és köz zé té te lé nek nap ja: –

5. a) A szer zõ dés tel je sí té se szer zõ dés sze rû volt-e: igen.
b) Nem szer zõ dés sze rû tel je sí tés ese tén a szer zõ dés sze gés

tí pu sa, le írá sa, in do ka: –
c) A szer zõ dés sze gést el kö ve tõ(k) ne ve, cí me: –

6. a) A szer zõ dés rész tel je sí té se szer zõ dés sze rû volt-e: –
b) Nem szer zõ dés sze rû rész tel je sí tés ese tén a szer zõ dés sze -

gés tí pu sa, le írá sa, in do ka: –
c) A szer zõ dés sze gést el kö ve tõ(k) ne ve, cí me: –

7. a) A szer zõ dést mó do sí tot ták-e: nem.
b) Hi vat ko zás a szer zõ dés mó do sí tá sá ról szóló tá jé koz ta tót

tar tal ma zó hir det mény re és köz zé té te lé nek nap ja: –

8. Egyéb in for má ci ók: –

9. A nyer tes aján lat te võ ként szer zõ dõ fél nyi lat ko za ta: a tá -
jé koz ta tó ban fog lal tak kal egyet ért.

10. A hir det mény fel adá sá nak és kéz hez vé te lé nek dá tu ma:
2006. már ci us 31.

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
tájékoztatója a szerzõdés teljesítésérõl

(11754/2006)

1. a) Az aján lat ké rõ ként szer zõ dõ fél ne ve és cí me: 
Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium 
Fej lesz té si Igaz ga tó ság
1011 Bu da pest, Fõ u. 44–50.
b) A nyer tes aján lat te võ ként szer zõ dõ fél ne ve és cí me:

 Dr. Szil vá si Lí via Ügy vé di Iro da, 1075 Bu da pest, Ká roly
krt. 3/C.

2. a) A köz be szer zé si el já rás alap ján meg kö tött szer zõ dés
meg ha tá ro zá sa: vál lal ko zá si szer zõ dés.

b) A szer zõ dés kö tés idõ pont ja: 2005. de cem ber 30.
c) A köz be szer zés tár gya és mennyi sé ge, az el len szol gál ta -

tás: 
Át fo gó ta nul mány ké szí té sé re az EU-irány el vek kel össze -

egyez tet he tõ, a ha zai vál lal ko zá so kat se gí tõ sza bá lyo zá sok ról,
jog sza bá lyok ról és fi nan szí ro zá si tech ni kák ról;

egy da rab ta nul mány;
7 000 000 Ft + min den kor ese dé kes áfa
d) A szer zõ dés idõ tar ta ma vagy a tel je sí tés ha tár ide je: 2006.

má jus 31.

3. A szer zõ dés tel je sí té se (rész tel je sí té se) sze rin ti mennyi -
ség és el len szol gál ta tás: 

Fel mé rés, ta nul mány terv és jo gi ta nács adás. Az EU-irány el -
vek kel össze egyez tet he tõ, a ha zai vál lal ko zá so kat se gí tõ sza bá -
lyo zá sok ról, fi nan szí ro zá si tech ni kák ról és jog sza bá lyok ról
szóló ta nul mány ké szí té se, en nek ke re té ben a ma gyar kör nye -
zet vé del mi szek tor há rom ágá nak – szi lárd ház tar tá si hul la dé -
kok, la kos sá gi hul la dé kok kal együtt gyûjt he tõ és ke zel he tõ
ipar i és ke res ke del mi nem ve szé lyes hul la dé kok és az ivó víz –
szenny víz ága zat ha zai jo gi sza bá lyo zá sá nak össze ve té se az
Euró pai Unió ré gi tag ál la ma i nak sza bá lyo zá sá val.

5 520 000 Ft + 20% áfa = 6 624 000 Ft

4. a) A le foly ta tott köz be szer zé si el já rás faj tá ja: egy sze rû
köz be szer zé si el já rás [Kbt. 299. § (1) be kez dés b) pont ja].

b) A köz be szer zé si el já rás ban az aján la tok bí rá la ti szem -
pont ja: a leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás.

c) Hi vat ko zás a le foly ta tott köz be szer zé si el já rást meg in dí tó,
il le tõ leg meg hir de tõ hir det mény re és köz zé té te lé nek nap ja: –

d) Hir det mény köz zé té te le nél kü li el já rás ese tén az aján lat -
té te li fel hí vás meg kül dé sé nek, il le tõ leg a Köz be szer zé si Dön -
tõ bi zott ság tá jé koz ta tá sá nak nap ja: –

e) Hi vat ko zás az el já rás ered mé nyé rõl szóló tá jé koz ta tót
tar tal ma zó hir det mény re és köz zé té te lé nek nap ja: –
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5. a) A szer zõ dés tel je sí té se szer zõ dés sze rû volt-e: igen.
b) Nem szer zõ dés sze rû tel je sí tés ese tén a szer zõ dés sze gés

tí pu sa, le írá sa, in do ka: –
c) A szer zõ dés sze gést el kö ve tõ(k) ne ve, cí me: –

6. a) A szer zõ dés rész tel je sí té se szer zõ dés sze rû volt-e:
igen.

b) Nem szer zõ dés sze rû rész tel je sí tés ese tén a szer zõ dés sze -
gés tí pu sa, le írá sa, in do ka: –

c) A szer zõ dés sze gést el kö ve tõ(k) ne ve, cí me: –

7. a) A szer zõ dést mó do sí tot ták-e: nem.
b) Hi vat ko zás a szer zõ dés mó do sí tá sá ról szóló tá jé koz ta tót

tar tal ma zó hir det mény re és köz zé té te lé nek nap ja: –

8. Egyéb in for má ci ók: 
8.1) Az aján lat ké rõ az aján la tok el bí rá lá sát kö ve tõ en a Kbt.

300. § (4) be kez dés má so dik mon da ta alap ján az írás be li
összeg zést aján lat te võk ré szé re 2005. de cem ber 23-án küld te
meg.

8.2) A vál lal ko zó a tel je sí té si ha tár idõ elõtt, 2006. áp ri lis
27-én szol gál tat ta a ta nul mányt, és a zá ró je len tést is be nyúj tot ta 
a meg ren de lõ höz. A zá ró je len tést és a ta nul mány vég le ges vál -
to za tát meg ren de lõ 2006. má jus 3-án ki ál lí tott tel je sí té si iga zo -
lás sal el fo gad ta. Ki fi ze tés: a Kbt. 305. §-ának meg fe le lõ en.

9. A nyer tes aján lat te võ ként szer zõ dõ fél nyi lat ko za ta: a hir -
det mény ben fog lal tak kal egyet ér tek.

10. A hir det mény fel adá sá nak és kéz hez vé te lé nek dá tu ma:
2006. má jus 16.

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
tájékoztatója a szerzõdés teljesítésérõl

(11756/2006)

1. a) Az aján lat ké rõ ként szer zõ dõ fél ne ve és cí me: 

Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium 

Fej lesz té si Igaz ga tó ság

1011 Bu da pest, Fõ u. 44–50.

b) A nyer tes aján lat te võ ként szer zõ dõ fél ne ve és cí me:
 ConsAct Mi nõ ség fej lesz té si és Ve ze té si Ta nács adó Kft., 1081
Bu da pest, Kis s Jó zsef u. 8.

2. a) A köz be szer zé si el já rás alap ján meg kö tött szer zõ dés
meg ha tá ro zá sa: vál lal ko zá si szer zõ dés.

b) A szer zõ dés kö tés idõ pont ja: 2006. feb ru ár 21.

c) A köz be szer zés tár gya és mennyi sé ge, az el len szol gál ta -
tás: 

Egy sé ges elõ írá si és el len õr zé si szem pont rend szer ki ala kí tá -
sa, au dit meg fe le lõ ség biz to sí tá sa cél já ból: 8 580 000 Ft (brut tó)

d) A szer zõ dés idõ tar ta ma vagy a tel je sí tés ha tár ide je: 2006.
má jus 15.

3. A szer zõ dés tel je sí té se (rész tel je sí té se) sze rin ti mennyi -
ség és el len szol gál ta tás: 

Egy sé ges elõ írá si- és el len õr zé si szem pont rend szer ki ala kí -
tá sa, au dit meg fe le lõ ség biz to sí tá sa cél já ból: 4 930 000 Ft +
20% áfa, az az 5 916 000 Ft

4. a) A le foly ta tott köz be szer zé si el já rás faj tá ja: egy sze rû
köz be szer zé si el já rás [Kbt. 299. § (1) be kez dés a) pont ja].

b) A köz be szer zé si el já rás ban az aján la tok bí rá la ti szem -
pont ja: a leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás.

c) Hi vat ko zás a le foly ta tott köz be szer zé si el já rást meg in dí -
tó, il le tõ leg meg hir de tõ hir det mény re és köz zé té te lé nek nap ja:
K. É. – 25753/2005., 2006. ja nu ár 2.

d) Hir det mény köz zé té te le nél kü li el já rás ese tén az aján lat -
té te li fel hí vás meg kül dé sé nek, il le tõ leg a Köz be szer zé si Dön -
tõ bi zott ság tá jé koz ta tá sá nak nap ja: –

e) Hi vat ko zás az el já rás ered mé nyé rõl szóló tá jé koz ta tót
tar tal ma zó hir det mény re és köz zé té te lé nek nap ja: –

5. a) A szer zõ dés tel je sí té se szer zõ dés sze rû volt-e: igen.
b) Nem szer zõ dés sze rû tel je sí tés ese tén a szer zõ dés sze gés

tí pu sa, le írá sa, in do ka: –
c) A szer zõ dés sze gést el kö ve tõ(k) ne ve, cí me: –

6. a) A szer zõ dés rész tel je sí té se szer zõ dés sze rû volt-e:
igen.

b) Nem szer zõ dés sze rû rész tel je sí tés ese tén a szer zõ dés sze -
gés tí pu sa, le írá sa, in do ka: –

c) A szer zõ dés sze gést el kö ve tõ(k) ne ve, cí me: –

7. a) A szer zõ dést mó do sí tot ták-e: nem.
b) Hi vat ko zás a szer zõ dés mó do sí tá sá ról szóló tá jé koz ta tót

tar tal ma zó hir det mény re és köz zé té te lé nek nap ja: –

8. Egyéb in for má ci ók: 
8.1) Az aján lat ké rõ az aján la tok el bí rá lá sát kö ve tõ en a Kbt.

300. § (4) be kez dés má so dik mon da ta alap ján az írás be li
összeg zést aján lat te võk ré szé re 2006. ja nu ár 31-én küld te meg.

8.2) Vál lal ko zó a zá ró je len tést 2006. má jus 12-én el jut tat ta
meg ren de lõ höz, meg ren de lõ tel je sí té si iga zo lás alá írá sá val el -
fo gad ta vál lal ko zó tény le ges tel je sí té sét. Vál lal ko zó 2006. má -
jus 15-én a szám lát ki ál lí tot ta, és el jut tat ta meg ren de lõ höz. Ki -
fi ze tés a Kbt. 305. §-ának meg fe le lõ en.

9. A nyer tes aján lat te võ ként szer zõ dõ fél nyi lat ko za ta: a hir -
det mény ben fog lal tak kal egyet ér tek.

10. A hir det mény fel adá sá nak és kéz hez vé te lé nek dá tu ma:
2006. má jus 16.

Nemzeti Autópálya Zrt.
tájékoztatója a szerzõdés teljesítésérõl

(8085/2006)

1. a) Az aján lat ké rõ ként szer zõ dõ fél ne ve és cí me: 
Nem ze ti Au tó pá lya Zrt.,
1036 Bu da pest, La jos u. 80.
b) A nyer tes aján lat te võ ként szer zõ dõ fél ne ve és cí me:

 Deloitte Üz let vi te li és Ve ze té si Ta nács adó Rész vény tár sa ság,
1068 Bu da pest, Dó zsa György út 84/C.
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2. a) A köz be szer zé si el já rás alap ján meg kö tött szer zõ dés
meg ha tá ro zá sa: vál lal ko zá si szer zõ dés.

b) A szer zõ dés kö tés idõ pont ja: 2005. de cem ber 28.
c) A köz be szer zés tár gya és mennyi sé ge, az el len szol gál ta -

tás: szi get mo nos to ri Du na ág-híd meg va ló sít ha tó sá gát vizs gá ló
ta nul mány el ké szí té se és le szál lí tá sa, 6 pél dány ban nyom ta tott
for má ban és szá mí tó gé pes adat hor do zón.

d) A szer zõ dés idõ tar ta ma vagy a tel je sí tés ha tár ide je: 2006.
már ci us 20.

3. A szer zõ dés tel je sí té se (rész tel je sí té se) sze rin ti mennyi -
ség és el len szol gál ta tás: 2. c) pont ban fog lal tak sze rint.

4. a) A le foly ta tott köz be szer zé si el já rás faj tá ja: egy sze rû
el já rás.

b) A köz be szer zé si el já rás ban az aján la tok bí rá la ti szem -
pont ja: az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat.

c) Hi vat ko zás a le foly ta tott köz be szer zé si el já rást meg in dí tó,
il le tõ leg meg hir de tõ hir det mény re és köz zé té te lé nek nap ja: –

d) Hir det mény köz zé té te le nél kü li el já rás ese tén az aján lat -
té te li fel hí vás meg kül dé sé nek, il le tõ leg a Köz be szer zé si Dön -
tõ bi zott ság tá jé koz ta tá sá nak nap ja: 2005. de cem ber 2.

e) Hi vat ko zás az el já rás ered mé nyé rõl szóló tá jé koz ta tót
tar tal ma zó hir det mény re és köz zé té te lé nek nap ja: –

5. a) A szer zõ dés tel je sí té se szer zõ dés sze rû volt-e: igen.
b) Nem szer zõ dés sze rû tel je sí tés ese tén a szer zõ dés sze gés

tí pu sa, le írá sa, in do ka: –
c) A szer zõ dés sze gést el kö ve tõ(k) ne ve, cí me: –

6. a) A szer zõ dés rész tel je sí té se szer zõ dés sze rû volt-e: –
b) Nem szer zõ dés sze rû rész tel je sí tés ese tén a szer zõ dés sze -

gés tí pu sa, le írá sa, in do ka: –
c) A szer zõ dés sze gést el kö ve tõ(k) ne ve, cí me: –

7. a) A szer zõ dést mó do sí tot ták-e: igen.
b) Hi vat ko zás a szer zõ dés mó do sí tá sá ról szóló tá jé koz ta tót

tar tal ma zó hir det mény re és köz zé té te lé nek nap ja: a hir det -
ményt az aján lat ké rõ 2006. feb ru ár 17. nap ján fel ad ta.

8. Egyéb in for má ci ók: –

9. A nyer tes aján lat te võ ként szer zõ dõ fél nyi lat ko za ta: a hir -
det mény ben fog lal tak kal egyet ért.

10. A hir det mény fel adá sá nak és kéz hez vé te lé nek dá tu ma:
2006. már ci us 27. 

Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulása
tájékoztatója a szerzõdés teljesítésérõl

(8507/2006)

1. a) Az aján lat ké rõ ként szer zõ dõ fél ne ve és cí me:
Szom bat he lyi Kis tér ség Több célú Tár su lá sa
9700 Szom bat hely, Hol lán E. u. 21. II. em. 4.
b) A nyer tes aján lat te võ ként szer zõ dõ fél ne ve és cí me:
Al mus Pa ter Tan esz köz- és In téz mény el lá tó Rt., 9726 Sze -

ged, Pet ro zsé nyi u. 14.

2. a) A köz be szer zé si el já rás alap ján meg kö tött szer zõ dés
meg ha tá ro zá sa: adás vé te li szer zõ dés.

b) A szer zõ dés kö tés idõ pont ja: 2006. feb ru ár 17.
c) A köz be szer zés tár gya és mennyi sé ge, az el len szol gál ta -

tás: ok ta tá si és szo ciá lis fel ada to kat el lá tó in téz mé nyek, kü lön -
fé le be ren de zé si tár gyai

Kör ze ti Ál ta lá nos Is ko la, Gen csa pá ti
– 2-fé le be ren de zé si tárgy: 369 db
Ru mi Raj ki Ist ván Ál ta lá nos Is ko la, Rum
– 5-fé le be ren de zés: 221 db
Amb ró zy-Mi gaz zi Ist ván Ál ta lá nos Is ko la, Vasszé cseny
– 9-fé le be ren de zés: 106 db
Nem ze ti sé gi Nyel vet Ok ta tó Ál ta lá nos Is ko la, Fel sõ csa tár
– 7-fé le be ren de zés: 98 db
Ál ta lá nos Is ko la, To rony
– 7-fé le be ren de zés: 100 db
ÁMK Nap kö zi Ott ho nos Óvo da, Rum
– 7-fé le be ren de zés: 30 db
Ber zse nyi Dá ni el Me gyei és Vá ro si Könyv tár, Szom bat hely
– 6-fé le be ren de zés: 54 db
Szik la Pszi chi át ri ai Kö zös sé gi Gon do zó, Szom bat hely
– 3-fé le be ren de zés: 48 db
Re gi o ná lis Szo ciá lis For rás köz pont Kht., Szom bat hely
– 4-fé le be ren de zés: 6 db
Vas Me gyei Pe da gó gi ai In té zet (Ne ve lé si Cent rum), Szom -

bat hely
– 1-fé le be ren de zés: 2 db
Ha tos Fe renc Ál ta lá nos Is ko la és Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si 

In téz mény, Vép
– 7-fé le be ren de zés: 375 db
Ál ta lá nos Is ko la, Sor ki fa lud
– 4-fé le be ren de zés: 65 db
Kis tér sé gi Iro da, Szom bat hely
– 10-fé le be ren de zés: 34 db
El len szol gál ta tás össze ge: 18 153 472 Ft.

d) A szer zõ dés idõ tar ta ma vagy a tel je sí tés ha tár ide je: 2006.
már ci us 20.

3. A szer zõ dés tel je sí té se (rész tel je sí té se) sze rin ti mennyi -
ség és el len szol gál ta tás: azo nos a 2. c) pont alat ti val.

4. a) A le foly ta tott köz be szer zé si el já rás faj tá ja: egy sze rû.

b) A köz be szer zé si el já rás ban az aján la tok bí rá la ti szem -
pont ja: a leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás.

c) Hi vat ko zás a le foly ta tott köz be szer zé si el já rást meg in dí -
tó, il le tõ leg meg hir de tõ hir det mény re és köz zé té te lé nek nap ja:
K. É. – 24608/2005, 2006. ja nu ár 6.

d) Hir det mény köz zé té te le nél kü li el já rás ese tén az aján lat -
té te li fel hí vás meg kül dé sé nek, il le tõ leg a Köz be szer zé si Dön -
tõ bi zott ság tá jé koz ta tá sá nak nap ja: –

e) Hi vat ko zás az el já rás ered mé nyé rõl szóló tá jé koz ta tót
tar tal ma zó hir det mény re és köz zé té te lé nek nap ja: –

5. a) A szer zõ dés tel je sí té se szer zõ dés sze rû volt-e: igen.

b) Nem szer zõ dés sze rû tel je sí tés ese tén a szer zõ dés sze gés
tí pu sa, le írá sa, in do ka: –

c) A szer zõ dés sze gést el kö ve tõ(k) ne ve, cí me: –
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6. a) A szer zõ dés rész tel je sí té se szer zõ dés sze rû volt-e: –
b) Nem szer zõ dés sze rû rész tel je sí tés ese tén a szer zõ dés sze -

gés tí pu sa, le írá sa, in do ka: –
c) A szer zõ dés sze gést el kö ve tõ(k) ne ve, cí me: –

7. a) A szer zõ dést mó do sí tot ták-e: nem.
b) Hi vat ko zás a szer zõ dés mó do sí tá sá ról szóló tá jé koz ta tót

tar tal ma zó hir det mény re és köz zé té te lé nek nap ja: –

8. Egyéb in for má ci ók: –

9. A nyer tes aján lat te võ ként szer zõ dõ fél nyi lat ko za ta: a tá -
jé koz ta tó ban fog lal tak kal egyet ér tek.

10. A hir det mény fel adá sá nak és kéz hez vé te lé nek dá tu ma:
2006. már ci us 30.

Verõce Község Önkormányzata
tájékoztatója a szerzõdés teljesítésérõl

(12398/2006)

1. a) Az aján lat ké rõ ként szer zõ dõ fél ne ve és cí me:
Ve rõ ce Köz ség Ön kor mány za ta
2621 Ve rõ ce, Ár pád u. 40.
b) A nyer tes aján lat te võ ként szer zõ dõ fél ne ve és cí me: Bo la 

Épí tõ ipa ri Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft., (szék hely: 2000
Szent end re, Ró zsa u. 14.)

2. a) A köz be szer zé si el já rás alap ján meg kö tött szer zõ dés
meg ha tá ro zá sa: vál lal ko zá si szer zõ dés.

b) A szer zõ dés kö tés idõ pont ja: 2005. au gusz tus 1.
c) A köz be szer zés tár gya és mennyi sé ge, az el len szol gál ta -

tás: áta lány dí jas vál lal ko zá si szer zõ dés Ve rõ ce köz ség, Nagy
La jos ki rály tér ki ala kí tá sá hoz kap cso ló dó épí té si mun kák tel -
jes ki vi te le zé sé re.

Tel jes mennyi ség:
1. épü let bon tás, asz falt- és be ton bon tás: 600 m2;
2. süt tõi mész kõ rasz ter bur ko lat (osz tó csík): 125 fm,

37,5 m2 (be ton ágya zat ra rak va);
3. süt tõi mész kõ lap bur ko lat „ol saz lép csõ nél”: 96 m2 (be ton 

alap ra rak va);
4. süt tõi mész kõ lap lép csõ íve sen rak va szö kõ kút kö rül, be -

ton alap ra rak va: 15 m2;
5. ba zalt kis koc ka kõ bur ko lat szö kõ kút kö rül ív esen rak va,

zú zott kõ ágya za ton: 33,0 m2;
6. lép csõ épí tés 17 cm ma gas fel lé põk kel ba zalt nagy koc ka -

kõ bõl be ton ba rak va: 95,0 fm;
7. 30 cm ma gas ré te ges ter mé kõ bõl ké szü lõ fal be ton alap pal 

zöld fe lü le tek kö rül, 30 cm szé les fed lap pal: 86 fm, 26,8 m2;
8. ba zalt nagy koc ka kõ bur ko lat zú zott kõ ágya zat ra rak va:

405 m2.
El len szol gál ta tás: 21 692 612 HUF + áfa.
d) A szer zõ dés idõ tar ta ma vagy a tel je sí tés ha tár ide je: 2005.

au gusz tus 12.–2005. ok tó ber 30.

3. A szer zõ dés tel je sí té se (rész tel je sí té se) sze rin ti mennyi -
ség és el len szol gál ta tás: 

1. Épü let bon tás, asz falt és be ton bon tás: 600 m2;

2. süt tõi mész kõ rasz ter bur ko lat (osz tó csík): 125 fm,
37,5 m2 (be ton ágya zat ra rak va);

3. süt tõi mész kõ lap bur ko lat „ol saz lép csõ nél”: 96 m2 (be ton 
alap ra rak va);

4. süt tõi mész kõ lap lép csõ íve sen rak va szö kõ kút kö rül, be -
ton alap ra rak va: 15 m2;

5. ba zalt kis koc ka kõ bur ko lat szö kõ kút kö rül ív esen rak va,
zú zott kõ ágya za ton: 33,0 m2;

6. lép csõ épí tés 17 cm ma gas fel lé põk kel ba zalt nagy koc ka -
kõ bõl be ton ba rak va: 95,0 fm;

7. 30 cm ma gas ré te ges ter mé kõ bõl ké szü lõ fal be ton alap pal 
zöld fe lü le tek kö rül, 30 cm szé les fed lap pal: 86 fm, 26,8 m2;

8. ba zalt nagy koc ka kõ bur ko lat zú zott kõ ágya zat ra rak va:
405 m2.

El len szol gál ta tás: 21 692 612 HUF + áfa.

4. a) A le foly ta tott köz be szer zé si el já rás faj tá ja: a Kbt.
299. § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti egy sze rû el já rás.

b) A köz be szer zé si el já rás ban az aján la tok bí rá la ti szem -
pont ja: a leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás.

c) Hi vat ko zás a le foly ta tott köz be szer zé si el já rást meg in -
dí tó, il le tõ leg meg hir de tõ hir det mény re és köz zé té te lé nek
nap ja: –

d) Hir det mény köz zé té te le nél kü li el já rás ese tén az aján lat -
té te li fel hí vás meg kül dé sé nek, il le tõ leg a Köz be szer zé si Dön -
tõ bi zott ság tá jé koz ta tá sá nak nap ja: 2005. jú li us 25.

e) Hi vat ko zás az el já rás ered mé nyé rõl szóló tá jé koz ta tót
tar tal ma zó hir det mény re és köz zé té te lé nek nap ja: –

5. a) A szer zõ dés tel je sí té se szer zõ dés sze rû volt-e: igen.

b) Nem szer zõ dés sze rû tel je sí tés ese tén a szer zõ dés sze gés
tí pu sa, le írá sa, in do ka: –

c) A szer zõ dés sze gést el kö ve tõ(k) ne ve, cí me: –

6. a) A szer zõ dés rész tel je sí té se szer zõ dés sze rû volt-e: –

b) Nem szer zõ dés sze rû rész tel je sí tés ese tén a szer zõ dés sze -
gés tí pu sa, le írá sa, in do ka: –

c) A szer zõ dés sze gést el kö ve tõ(k) ne ve, cí me: –

7. a) A szer zõ dést mó do sí tot ták-e: igen.

b) Hi vat ko zás a szer zõ dés mó do sí tá sá ról szóló tá jé koz ta tót
tar tal ma zó hir det mény re és köz zé té te lé nek nap ja: –

8. Egyéb in for má ci ók: –

9. A nyer tes aján lat te võ ként szer zõ dõ fél nyi lat ko za ta: a
nyer tes aján lat te võ ként szer zõ dõ fél egyet ért a tá jé koz ta tó ban
fog lal tak kal.

10. A hir det mény fel adá sá nak és kéz hez vé te lé nek dá tu ma:
2005. no vem ber 3.
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Tá jé koz ta tó a szer zõ dés mó do sí tá sá ról

Magyar Villamos Mûvek Zrt.
tájékoztatója a szerzõdés módosításáról

(8284/2006)

1. a) Az aján lat ké rõ ként szer zõ dõ fél ne ve és cí me: 
Ma gyar Vil la mos Mû vek Zrt.
1011 Bu da pest, Vám u. 5–7.
b) A nyer tes aján lat te võ ként szer zõ dõ fél ne ve és cí me:

TYCO Elekt ro nics Ra y chem GmbH., 85521 Ot tob runn/Mün -
chen Fin sin ger Feld 1., Né met or szág.

2. a) A köz be szer zé si el já rás alap ján meg kö tött szer zõ dés
meg ha tá ro zá sa: 145 kV-os túl fe szült ség-kor lá to zók szál lí tá sa.

b) A szer zõ dés kö tés idõ pont ja: 2005. ok tó ber 27.
c) A köz be szer zés tár gya és mennyi sé ge, az el len szol gál ta -

tás: 30 db 145 kV-os túl fe szült ség-kor lá to zó
d) A szer zõ dés idõ tar ta ma vagy a tel je sí tés ha tár ide je: 2006.

feb ru ár 15.

3. a) A le foly ta tott köz be szer zé si el já rás faj tá ja: kö zös sé gi
ér ték ha tár fe let ti nyílt el já rás a Kbt. V. fe je ze te sze rint.

b) A köz be szer zé si el já rás ban az aján la tok bí rá la ti szem -
pont ja: a leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás.

c) Hi vat ko zás a le foly ta tott köz be szer zé si el já rást meg in dí -
tó, il le tõ leg meg hir de tõ hir det mény re és köz zé té te lé nek nap ja:
2005/AS 82-080002, 2005/S 113-111948.

d) Hir det mény köz zé té te le nél kü li el já rás ese tén az aján lat -
té te li fel hí vás meg kül dé sé nek, il le tõ leg a Köz be szer zé si Dön -
tõ bi zott ság tá jé koz ta tá sá nak nap ja: –

e) Hi vat ko zás az el já rás ered mé nyé rõl szóló tá jé koz ta tót
tar tal ma zó hir det mény re és köz zé té te lé nek nap ja: 2005. no -
vem ber 16., 2005/S 220-216910.

4. a) A szer zõ dés mó do sí tá sa érin ti-e a bí rá la ti szem pont
sze rin ti szer zõ dé ses fel té telt: igen, aján lat ké rõ re néz ve ked ve -
zõbb.

b) A szer zõ dés mó do sí tá sá nak tar tal ma (meg ad va az ere de ti
szer zõ dé ses fel té telt is): ár csök ken tés a szer zõ dés 2/6 2. sz. fi -
ze té si ütem terv mel lék let sze rint 40 té tel vo nat ko zá sá ban.

c) A mó do sí tás in do ka: Kbt. 303. §-a sze rint: szer zõ dés kö -
tést kö ve tõ en a szer zõ dés kö tés kor elõ re nem lát ha tó ok kö vet -
kez té ben be ál lott kö rül mény miatt a szer zõ dés a szer zõ dõ fe lek
kö zül a meg ren de lõ (aján lat ké rõ) lé nye ges, jo gos ér de két sér ti
te kin tet tel ar ra, hogy a szer zõ dés tel je sí té se alatt a gyár tó ka pa -
ci tás op ti má lis ki hasz ná lá sa ki sebb rá for dí tá si költ sé ge ket ered -
mé nye zett szál lí tó nál, ame lyet ár en ged mény for má já ban – a
köl csön ös bi za lom ra épü lõ hosszú táv ú együtt mû kö dés ér de ké -
ben – szál lí tó meg ren de lõ fe lé is ér vé nye sí te ni kí vánt. Szer zõ dõ 
fe lek a mû sza ki tar ta lom vál to zat la nul ha gyá sa mel lett a fen ti -
ek bõl ki fo lyó lag az ár csök ken tés ben ál la pod tak meg.

d) A szer zõ dés mó do sí tá sá nak idõ pont ja: 2006. már ci us 21.

5. Egyéb in for má ci ók: 2006. ja nu ár 1-jét kö ve tõ en te vé -
keny sé get érin tõ szer zõ dé ses jog utód lás miatt a szer zõ dés meg -
ren de lõi po zí ci ó já ban a Ma gyar Vil la mos ener gia-ipa ri Át vi te li
Rend szer irá nyí tó Zrt. (1014 Bu da pest, Pe ter mann bí ró u. 5–7.)
je le nik meg.

6. A nyer tes aján lat te võ ként szer zõ dõ fél nyi lat ko za ta: szer -
zõ dõ part ner egyet ért.

7. A hir det mény fel adá sá nak dá tu ma: 2006. már ci us 29.

Magyar Villamos Mûvek Zrt.
tájékoztatója a szerzõdés módosításáról

(8285/2006)

1. a) Az aján lat ké rõ ként szer zõ dõ fél ne ve és cí me: 
Ma gyar Vil la mos Mû vek Zrt.
1011 Bu da pest, Vám u. 5–7.
b) A nyer tes aján lat te võ ként szer zõ dõ fél ne ve és cí me:

HA PAM B. V. 3752 LP Buns cho ten, Vol ta weg, Hol lan dia.

2. a) A köz be szer zé si el já rás alap ján meg kö tött szer zõ dés
meg ha tá ro zá sa: 145 kV-os sza ka szo lók és föl de lõ kap cso lók
szál lí tá sa.

b) A szer zõ dés kö tés idõ pont ja: 2005. ok tó ber 21.
c) A köz be szer zés tár gya és mennyi sé ge, az ellenszolgál -

tatás: 
– 16 kész let 145 kV-os föl de lõ kap cso ló
– 54 kész let 145 kV-os föl de lõ kés nél kü li kö zös haj tá sú sza -

ka szo lók
– 13 kész let 145 kV-os föl de lõ ké ses kö zös haj tá sú sza ka -

szo lók.
d) A szer zõ dés idõ tar ta ma vagy a tel je sí tés ha tár ide je: 2006.

áp ri lis 15.

3. a) A le foly ta tott köz be szer zé si el já rás faj tá ja: kö zös sé gi
ér ték ha tár fe let ti nyílt el já rás a Kbt. V. fe je ze te sze rint.

b) A köz be szer zé si el já rás ban az aján la tok bí rá la ti szem -
pont ja: a leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás.

c) Hi vat ko zás a le foly ta tott köz be szer zé si el já rást meg in dí -
tó, il le tõ leg meg hir de tõ hir det mény re és köz zé té te lé nek nap ja:
2005/S 82-080002, 2005/S 113-111948.

d) Hir det mény köz zé té te le nél kü li el já rás ese tén az aján lat -
té te li fel hí vás meg kül dé sé nek, il le tõ leg a Köz be szer zé si Dön -
tõ bi zott ság tá jé koz ta tá sá nak nap ja: –

e) Hi vat ko zás az el já rás ered mé nyé rõl szóló tá jé koz ta tót
tar tal ma zó hir det mény re és köz zé té te lé nek nap ja: 2005. ok tó -
ber 29., 2005/S 210-206589.

4. a) A szer zõ dés mó do sí tá sa érin ti-e a bí rá la ti szem pont
sze rin ti szer zõ dé ses fel té telt: igen, aján lat ké rõ re néz ve ked ve -
zõbb.

b) A szer zõ dés mó do sí tá sá nak tar tal ma (meg ad va az ere de ti
szer zõ dé ses fel té telt is): ár csök ken tés a szer zõ dés 2/6 2. sz. fi -
ze té si ütem terv mel lék let sze rinti 40 té tel vo nat ko zá sá ban.

c) A mó do sí tás in do ka: Kbt. 303. §-a sze rint: szer zõ dés kö -
tést kö ve tõ en a szer zõ dés kö tés kor elõ re nem lát ha tó ok kö vet -
kez té ben be ál lott kö rül mény miatt a szer zõ dés a szer zõ dõ fe lek
kö zül a meg ren de lõ (aján lat ké rõ) lé nye ges, jo gos ér de két sér ti
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te kin tet tel ar ra, hogy a szer zõ dés tel je sí té se alatt a gyár tó ka pa -
ci tás op ti má lis ki hasz ná lá sa ki sebb rá for dí tá si költ sé ge ket ered -
mé nye zett szál lí tó nál, ame lyet ár en ged mény for má já ban – a
köl csön ös bi za lom ra épü lõ hosszú táv ú együtt mû kö dés ér de ké -
ben – szál lí tó meg ren de lõ fe lé is ér vé nye sí te ni kí vánt. Szer zõ dõ 
fe lek a mû sza ki tar ta lom vál to zat la nul ha gyá sa mel lett a fen ti -
ek bõl ki fo lyó lag az ár csök ken tés ben ál la pod tak meg.

d) A szer zõ dés mó do sí tá sá nak idõ pont ja: 2006. már ci us 21.

5. Egyéb in for má ci ók: 2006. ja nu ár 1-jét kö ve tõ en te vé -
keny sé get érin tõ szer zõ dé ses jog utód lás miatt a szer zõ dés meg -
ren de lõi po zí ci ó já ban a Ma gyar Vil la mos ener gia-ipa ri Át vi te li
Rend szer irá nyí tó Zrt. (1014 Bu da pest, Pe ter mann bí ró u. 5–7.)
je le nik meg.

6. A nyer tes aján lat te võ ként szer zõ dõ fél nyi lat ko za ta: szer -
zõ dõ part ner egyet ért.

7. A hir det mény fel adá sá nak dá tu ma: 2006. már ci us 29.

Magyar Villamos Mûvek Zrt.
tájékoztatója a szerzõdés módosításáról

(8287/2006)

1. a) Az aján lat ké rõ ként szer zõ dõ fél ne ve és cí me: 
Ma gyar Vil la mos Mû vek Zrt.
1011 Bu da pest, Vám u. 5–7.
b) A nyer tes aján lat te võ ként szer zõ dõ fél ne ve és cí me:

KON CAR-MJER NI TRANS FOR MA TO RI d. d. J. Mok ro vi ca
10, 10090 Zág ráb, Hor vát or szág.

2. a) A köz be szer zé si el já rás alap ján meg kö tött szer zõ dés
meg ha tá ro zá sa: 145 kV-os in duk tív áram vál tók szál lí tá sa.

b) A szer zõ dés kö tés idõ pont ja: 2005. ok tó ber 21.
c) A köz be szer zés tár gya és mennyi sé ge, az el len szol gál ta -

tás: 27 db 145 kV-os in duk tív áram vál tó.
d) A szer zõ dés idõ tar ta ma vagy a tel je sí tés ha tár ide je: 2006.

feb ru ár 15.

3. a) A le foly ta tott köz be szer zé si el já rás faj tá ja: kö zös sé gi
ér ték ha tár fe let ti nyílt el já rás a Kbt. V. fe je ze te sze rint.

b) A köz be szer zé si el já rás ban az aján la tok bí rá la ti szem -
pont ja: a leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás.

c) Hi vat ko zás a le foly ta tott köz be szer zé si el já rást meg in dí -
tó, il le tõ leg meg hir de tõ hir det mény re és köz zé té te lé nek nap ja:
2005/S 82-080002, 2005/S 113-111948.

d) Hir det mény köz zé té te le nél kü li el já rás ese tén az aján lat -
té te li fel hí vás meg kül dé sé nek, il le tõ leg a Köz be szer zé si Dön -
tõ bi zott ság tá jé koz ta tá sá nak nap ja: –

e) Hi vat ko zás az el já rás ered mé nyé rõl szóló tá jé koz ta tót
tar tal ma zó hir det mény re és köz zé té te lé nek nap ja: 2005. ok tó -
ber 29., 2005/S 210-206589.

4. a) A szer zõ dés mó do sí tá sa érin ti-e a bí rá la ti szem pont
sze rin ti szer zõ dé ses fel té telt: igen, aján lat ké rõ re néz ve ked ve -
zõbb.

b) A szer zõ dés mó do sí tá sá nak tar tal ma (meg ad va az ere de ti
szer zõ dé ses fel té telt is): ár csök ken tés a szer zõ dés 2/6 2. sz. fi -
ze té si ütem terv mel lék let sze rinti 40 té tel vo nat ko zá sá ban.

c) A mó do sí tás in do ka: Kbt. 303. §-a sze rint: szer zõ dés kö -
tést kö ve tõ en a szer zõ dés kö tés kor elõ re nem lát ha tó ok kö vet -
kez té ben be ál lott kö rül mény miatt a szer zõ dés a szer zõ dõ fe lek
kö zül a meg ren de lõ (aján lat ké rõ lé nye ges, jo gos ér de két sér ti
te kin tet tel ar ra, hogy a szer zõ dés tel je sí té se alatt a gyár tó ka pa -
ci tás op ti má lis ki hasz ná lá sa ki sebb rá for dí tá si költ sé ge ket ered -
mé nye zett szál lí tó nál, ame lyet ár en ged mény for má já ban – a
köl csön ös bi za lom ra épü lõ hosszú táv ú együtt mû kö dés ér de ké -
ben – szál lí tó meg ren de lõ fe lé is ér vé nye sí te ni kí vánt. Szer zõ dõ 
fe lek a mû sza ki tar ta lom vál to zat la nul ha gyá sa mel lett a fen ti -
ek bõl ki fo lyó lag az ár csök ken tés ben ál la pod tak meg.

d) A szer zõ dés mó do sí tá sá nak idõ pont ja: 2006. már ci us 21.

5. Egyéb in for má ci ók: 2006. ja nu ár 1-jét kö ve tõ en te vé -
keny sé get érin tõ szer zõ dé ses jog utód lás miatt a szer zõ dés meg -
ren de lõi po zí ci ó já ban a Ma gyar Vil la mos ener gia-ipa ri Át vi te li
Rend szer irá nyí tó Zrt. (1014 Bu da pest, Pe ter mann bí ró u. 5–7.)
je le nik meg.

6. A nyer tes aján lat te võ ként szer zõ dõ fél nyi lat ko za ta: szer -
zõ dõ part ner egyet ért.

7. A hir det mény fel adá sá nak dá tu ma: 2006. már ci us 29.

Magyar Villamos Mûvek Zrt.
tájékoztatója a szerzõdés módosításáról

(8288/2006)

1. a) Az aján lat ké rõ ként szer zõ dõ fél ne ve és cí me: 
Ma gyar Vil la mos Mû vek Zrt.
1011 Bu da pest, Vám u. 5–7.
b) A nyer tes aján lat te võ ként szer zõ dõ fél ne ve és cí me:

TRENCH Aust ria GmbH. A–4060 Linz-Le on ding, Paschin ger
Stras se 49., Auszt ria.

2. a) A köz be szer zé si el já rás alap ján meg kö tött szer zõ dés
meg ha tá ro zá sa: 145 kV-os kom bi nált mé rõ vál tók szál lí tá sa.

b) A szer zõ dés kö tés idõ pont ja: 2005. ok tó ber 21.
c) A köz be szer zés tár gya és mennyi sé ge, az el len szol gál ta -

tás: 48 kész let kombináltmé rõ vál tó.
d) A szer zõ dés idõ tar ta ma vagy a tel je sí tés ha tár ide je: 2006.

áp ri lis  15.

3. a) A le foly ta tott köz be szer zé si el já rás faj tá ja: kö zös sé gi
ér ték ha tár fe let ti nyílt el já rás a Kbt. V. fe je ze te sze rint.

b) A köz be szer zé si el já rás ban az aján la tok bí rá la ti szem -
pont ja: a leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás.

c) Hi vat ko zás a le foly ta tott köz be szer zé si el já rást meg in dí -
tó, il le tõ leg meg hir de tõ hir det mény re és köz zé té te lé nek nap ja:
2005/S 82-080002, 2005/S 113-111948.

d) Hir det mény köz zé té te le nél kü li el já rás ese tén az aján lat -
té te li fel hí vás meg kül dé sé nek, il le tõ leg a Köz be szer zé si Dön -
tõ bi zott ság tá jé koz ta tá sá nak nap ja: –
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e) Hi vat ko zás az el já rás ered mé nyé rõl szóló tá jé koz ta tót
tar tal ma zó hir det mény re és köz zé té te lé nek nap ja: 2005. ok tó -
ber 29., 2005/S 210-206589.

4. a) A szer zõ dés mó do sí tá sa érin ti-e a bí rá la ti szem pont
sze rin ti szer zõ dé ses fel té telt: igen, aján lat ké rõ re néz ve ked ve -
zõbb.

b) A szer zõ dés mó do sí tá sá nak tar tal ma (meg ad va az ere de ti
szer zõ dé ses fel té telt is): ár csök ken tés a szer zõ dés 2/6 2. sz. fi -
ze té si ütem terv mel lék let sze rint 40 té tel vo nat ko zá sá ban.

c) A mó do sí tás in do ka: Kbt. 303. §-a sze rint: szer zõ dés kö -
tést kö ve tõ en a szer zõ dés kö tés kor elõ re nem lát ha tó ok kö vet -
kez té ben be ál lott kö rül mény miatt a szer zõ dés a szer zõ dõ fe lek
kö zül a meg ren de lõ (aján lat ké rõ) lé nye ges, jo gos ér de két sér ti
te kin tet tel ar ra, hogy a szer zõ dés tel je sí té se alatt a gyár tó ka pa -
ci tás op ti má lis ki hasz ná lá sa ki sebb rá for dí tá si költ sé ge ket ered -
mé nye zett szál lí tó nál, ame lyet ár en ged mény for má já ban – a

köl csön ös bi za lom ra épü lõ hosszú táv ú együtt mû kö dés ér de ké -
ben – szál lí tó meg ren de lõ fe lé is ér vé nye sí te ni kí vánt. Szer zõ dõ 
fe lek a mû sza ki tar ta lom vál to zat la nul ha gyá sa mel lett a fen ti -
ek bõl ki fo lyó lag az ár csök ken tés ben ál la pod tak meg.

d) A szer zõ dés mó do sí tá sá nak idõ pont ja: 2006. már ci us 21.

5. Egyéb in for má ci ók: 2006. ja nu ár 1-jét kö ve tõ en te vé -
keny sé get érin tõ szer zõ dé ses jog utód lás miatt a szer zõ dés meg -
ren de lõi po zí ci ó já ban a Ma gyar Vil la mos ener gia-ipa ri Át vi te li
Rend szer irá nyí tó Zrt. (1014 Bu da pest, Pe ter mann bí ró u. 5–7.)
je le nik meg.

6. A nyer tes aján lat te võ ként szer zõ dõ fél nyi lat ko za ta: szer -
zõ dõ part ner egyet ért.

7. A hir det mény fel adá sá nak dá tu ma: 2006. már ci us 29.



Tá jé koz ta tó a szer zõ dés mó do sí tá sá ról

Hódmezõvásárhely
Megyei Jogú Város Önkormányzata

tájékoztatója a szerzõdés módosításáról
(8149/2006)

1. a) Az aján lat ké rõ ként szer zõ dõ fél ne ve és cí me:
Hód me zõ vá sár hely Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány zata 
Pe da gó gi ai és Szo ciá lis Fog lal koz ta tó Köz pont 
Kagy ló héj Gyer mek jó lé ti és Csa lád se gí tõ Szol gá lat
In téz mény egy ség
6800 Hód me zõ vá sár hely, Baj csy-Zs. u. 70.
b) A nyer tes aján lat te võ ként szer zõ dõ fél ne ve és cí me:

 Nacsa Já nos, 6800 Hód me zõ vá sár hely, Bá rány u. 10.

2. a) A köz be szer zé si el já rás alap ján meg kö tött szer zõ dés
meg ha tá ro zá sa: meg bí zá si szer zõ dés.

b) A szer zõ dés kö tés idõ pont ja: 2005. au gusz tus 18.
c) A köz be szer zés tár gya és mennyi sé ge, az el len szol gál ta -

tás: Fo gya ték kal Élõk Nap pa li In téz mé nye ki vi te le zé sé nek
szak mai fel ügye le te és mû sza ki el len õr zé se, 1 db, ki vi te le zé si
költ ség 0,749 %.

d) A szer zõ dés idõ tar ta ma vagy a tel je sí tés ha tár ide je: 2006.
már ci us 31.

3. a) A le foly ta tott köz be szer zé si el já rás faj tá ja: egy sze rû
el já rás a Kbt. 299. § (1) be kez dés b) pont ja sze rint.

b) A köz be szer zé si el já rás ban az aján la tok bí rá la ti szem -
pont ja: 

rész szem pon tok súly szá mok
– brut tó vál la lá si díj 80
– fi ze té si ha tár idõ-ked vez mény 20
c) Hi vat ko zás a le foly ta tott köz be szer zé si el já rást meg in dí -

tó, il le tõ leg meg hir de tõ hir det mény re és köz zé té te lé nek nap ja:
2005. jú ni us 30.

d) Hir det mény köz zé té te le nél kü li el já rás ese tén az aján lat -
té te li fel hí vás meg kül dé sé nek, il le tõ leg a Köz be szer zé si Dön -
tõ bi zott ság tá jé koz ta tá sá nak nap ja: –

e) Hi vat ko zás az el já rás ered mé nyé rõl szóló tá jé koz ta tót
tar tal ma zó hir det mény re és köz zé té te lé nek nap ja: –

4. a) A szer zõ dés mó do sí tá sa érin ti-e a bí rá la ti szem pont
sze rin ti szer zõ dé ses fel té telt: nem.

b) A szer zõ dés mó do sí tá sá nak tar tal ma (meg ad va az ere de ti
szer zõ dé ses fel té telt is): az irá nyí tó ható ság en ge dé lye alap ján
mû sza ki szük sé ges ség bõl pót mun kák ki vi te le zé sé nek szak mai
fel ügye le te és mû sza ki el len õr zé se.

c) A mó do sí tás in do ka: ki vi te le zés so rán mû sza ki szük sé -
ges ség bõl fel me rült pót mun kák ki vi te le zé sé nek szak mai fel -
ügye le te és mû sza ki el len õr zé se.

d) A szer zõ dés mó do sí tá sá nak idõ pont ja: 2006. már ci us 22.

5. Egyéb in for má ci ók: –

6. A nyer tes aján lat te võ ként szer zõ dõ fél nyi lat ko za ta:
egyet ért a mó do sí tás sal.

7. A hir det mény fel adá sá nak dá tu ma: 2006. már ci us 29.

Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság
tájékoztatója a szerzõdés módosításáról

(8128/2006)

1. a) Az aján lat ké rõ ként szer zõ dõ fél ne ve és cí me:
Köz pon ti Szol gál ta tá si Fõ igaz ga tó ság
H–1054 Bu da pest, Bát ho ri u. 12. II. 36.
Te le fon: 441-2320
Te le fax: 441-2322
In ter net cím (URL): www.koz be szer zes.gov.hu 
b) A nyer tes aján lat te võ ként szer zõ dõ fél ne ve és cí me: 
– Ma gyar Lé gi köz le ke dé si Rt., H–1097 Bu da pest, Köny -

ves Kál mán krt. 12–14., tele fon: 235-3447, tele fax:
235-3533

– OTP Tra vel Kft., H–151 Bu da pest, Ná dor u. 21., tele fon:
354-7315, tele fax: 354-7330

– Che mol Tra vel Uta zá si Iro da Kft., H–1051 Bu da pest, Jó -
zsef ná dor tér 8., tele fon: 266-9443, tele fax: 266-9443

– BTI Ma gyar or szág Nem zet kö zi Üz le ti Utaz ta tá si Kft.,
H–1051 Bu da pest, Baj csy-Zsi linsz ky út 12., tele fon:
486-2910, tele fax: 266-6132

2. a) A köz be szer zé si el já rás alap ján meg kö tött szer zõ dés
meg ha tá ro zá sa: ke ret meg ál la po dás.

b) A szer zõ dés kö tés idõ pont ja: 2005. de cem ber 16.

c) A köz be szer zés tár gya és mennyi sé ge, az el len szol gál ta -
tás: a köz pon to sí tott köz be szer zés ha tá lya alá tar to zó in téz mé -
nyek re pü lõ jegy-, és kap cso ló dó szol gál ta tá sok be szer zé sé nek
biz to sí tá sa.

Mennyi ség: a köz pon to sí tott köz be szer zés [168/2004.
(V. 24.) kor mány ren de let] ha tá lya alá tar to zó, va la mint ah hoz
ön ként csat la ko zó mint egy 1000 in téz mény hi va ta los kül föl di
utaz ta tá sa.

d) A szer zõ dés idõ tar ta ma vagy a tel je sí tés ha tár ide je: 2007.
szep tem ber 30.

3. a) A le foly ta tott köz be szer zé si el já rás faj tá ja: ke ret meg -
ál la po dá sos el já rás.

b) A köz be szer zé si el já rás ban az aján la tok bí rá la ti szem -
pont ja: a leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás.

c) Hi vat ko zás a le foly ta tott köz be szer zé si el já rást meg in dí -
tó, il le tõ leg meg hir de tõ hir det mény re és köz zé té te lé nek nap ja:
a hir det mény szá ma a Hi va ta los La p tar ta lom jegy zé ké ben
2005/S 192-189586, 05/10/2005 (nap/hó/év).

d) Hir det mény köz zé té te le nél kü li el já rás ese tén az aján lat -
té te li fel hí vás meg kül dé sé nek, il le tõ leg a Köz be szer zé si Dön -
tõ bi zott ság tá jé koz ta tá sá nak nap ja: –

e) Hi vat ko zás az el já rás ered mé nyé rõl szóló tá jé koz ta tót
tar tal ma zó hir det mény re és köz zé té te lé nek nap ja: a hir det mény
szá ma a Hi va ta los La p tar ta lom jegy zé ké ben 2006/S 3-003404,
06/01/2006 (nap/hó/év).

4. a) A szer zõ dés mó do sí tá sa érin ti-e a bí rá la ti szem pont
sze rin ti szer zõ dé ses fel té telt: nem.
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b) A szer zõ dés mó do sí tá sá nak tar tal ma (meg ad va az ere de ti
szer zõ dé ses fel té telt is): 

Ere de ti szer zõ dés ben: IV.3) be kez dés: az uta zá si szoft ver
le ál lá sa, hi bás mû kö dé se ese tén a szol gál ta tó kö te les az in téz -
mé nye ket te le fo non/e-ma il ben tör té nõ ügy in té zés sel ki szol -
gál ni.

Mó do sí tás: a rend sze ren be lül alap ér tel me zés ben az ak tív
fog la lá si fe lü let kö te le sek hasz nál ni min d az in téz mé nyek, min -
d az uta zá si szol gál ta tók. A passzív fog la lá si fe lü let hasz ná la ta
csak a 3. szá mú mel lék let passzív fe lü let le írá sa rész ben meg ha -
tá ro zott ese tek ben le het sé ges.

c) A mó do sí tás in do ka: a ke ret meg ál la po dás egyes mû sza ki
ré sze it érin tõ, a gya kor la ti al kal ma zá sa so rán fel me rült ren del -
ke zé se i nek pon to sí tá sa.

d) A szer zõ dés mó do sí tá sá nak idõ pont ja: 2006. már ci us 27.

5. Egyéb in for má ci ók: –

6. A nyer tes aján lat te võ ként szer zõ dõ fél nyi lat ko za ta: a tá -
jé koz ta tó ban fog lal tak kal egyet ért.

7. A hir det mény fel adá sá nak dá tu ma: 2006. már ci us 28.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
tájékoztatója a szerzõdés módosításáról

(8500/2006)

1. a) Az aján lat ké rõ ként szer zõ dõ fél ne ve és cí me:
Pécs Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány zata
7621 Pécs, Szé che nyi tér 1.
b) A nyer tes aján lat te võ ként szer zõ dõ fél ne ve és cí me:

 ZÁÉV Rt., 8900 Za la eger szeg, Kos suth La jos u. 9–11.

2. a) A köz be szer zé si el já rás alap ján meg kö tött szer zõ dés
meg ha tá ro zá sa: vál lal ko zá si szer zõ dés.

b) A szer zõ dés kö tés idõ pont ja: 2005. no vem ber 30.
c) A köz be szer zés tár gya és mennyi sé ge, az el len szol gál ta -

tás: Pécs, Mi ros lav Krle¿a Hor vát– Ma gyar Ok ta tá si Köz pont
kony ha re konst ruk ció.

d) A szer zõ dés idõ tar ta ma vagy a tel je sí tés ha tár ide je: 2006.
áp ri lis 5.

3. a) A le foly ta tott köz be szer zé si el já rás faj tá ja: Kbt.
III. rész, VI. fe je ze te sze rint nyílt el já rás.

b) A köz be szer zé si el já rás ban az aján la tok bí rá la ti szem -
pont ja: az összes sé gé ben leg ked ve zõbb el len szol gál ta tás.

c) Hi vat ko zás a le foly ta tott köz be szer zé si el já rást meg in dí -
tó, il le tõ leg meg hir de tõ hir det mény re és köz zé té te lé nek nap ja: 

– hir det mény meg je lent: 2005. au gusz tus 5-én a Köz be szer -
zés Ér te sí tõ ben,

– hir det mény azo no sí tó szá ma: K. É. – 12852/2005

d) Hir det mény köz zé té te le nél kü li el já rás ese tén az aján lat -
té te li fel hí vás meg kül dé sé nek, il le tõ leg a Köz be szer zé si Dön -
tõ bi zott ság tá jé koz ta tá sá nak nap ja: –

e) Hi vat ko zás az el já rás ered mé nyé rõl szóló tá jé koz ta tót
tar tal ma zó hir det mény re és köz zé té te lé nek nap ja: 

– a hir det mény meg je lent: 2005. de cem ber 16-án a Köz be -
szer zé si Ér te sí tõ 145. szá má ban,

– hir det mény azo no sí tó szá ma: K. É. – 19722/2005

4. a) A szer zõ dés mó do sí tá sa érin ti-e a bí rá la ti szem pont
sze rin ti szer zõ dé ses fel té telt: igen.

b) A szer zõ dés mó do sí tá sá nak tar tal ma (meg ad va az ere de ti
szer zõ dé ses fel té telt is): a szer zõ dés sze rin ti 2006. feb ru ár 15-i
ha tár idõ 2006. áp ri lis 5-re mó do sult.

c) A mó do sí tás in do ka: a pro jekt re a ki vi te le zõ vis ma jort je -
len tett be, mi vel a kony ha tech no ló gi át szál lí tó cég a be ren de -
zést a hely szí nen le pa ko lás kor le ej tet te, és az új be ren de zés le -
gyár tá sa vár ha tó an 6 he tet vesz igény be.

d) A szer zõ dés mó do sí tá sá nak idõ pont ja: 2006. már ci us 30.

5. Egyéb in for má ci ók: –

6. A nyer tes aján lat te võ ként szer zõ dõ fél nyi lat ko za ta: a hir -
det mény ben fog lal tak kal egyet ért.

7. A hir det mény fel adá sá nak dá tu ma: 2006. már ci us 31.

Szépmûvészeti Múzeum
tájékoztatója a szerzõdés módosításáról

(8153/2005)

1. a) Az aján lat ké rõ ként szer zõ dõ fél ne ve és cí me:
Szép mû vé sze ti Mú ze um 
1146 Bu da pest, Dó zsa György út 41.
b) A nyer tes aján lat te võ ként szer zõ dõ fél ne ve és cí me: Ba u -

cont Épí tõ ipa ri Rt., 8000 Szé kes fe hér vár, Ga lán tai u. 64.

2. a) A köz be szer zé si el já rás alap ján meg kö tött szer zõ dés
meg ha tá ro zá sa: vál lal ko zá si szer zõ dés.

b) A szer zõ dés kö tés idõ pont ja: 2005. jú li us 27.
c) A köz be szer zés tár gya és mennyi sé ge, az ellenszolgál -

tatás: 
A Szép mû vé sze ti Mú ze um tel jes hom lok za tá nak mû em lé ki

hely re ál lí tá sa vál lal ko zá si szer zõ dés ke re té ben.
d) A szer zõ dés idõ tar ta ma vagy a tel je sí tés ha tár ide je: 2007.

már ci us 31.

3. a) A le foly ta tott köz be szer zé si el já rás faj tá ja: nyílt.
b) A köz be szer zé si el já rás ban az aján la tok bí rá la ti szem -

pont ja: a Kbt. 57. § (2) be kez dés b) pont ja alap ján, összes sé gé -
ben a leg ked ve zõbb aján lat szem pont ja sze rint.

c) Hi vat ko zás a le foly ta tott köz be szer zé si el já rást meg in dí -
tó, il le tõ leg meg hir de tõ hir det mény re és köz zé té te lé nek nap ja:
Köz be szer zé si Ér te sí tõ 2005. má jus 23-ai 57-es szá má ban.
K. É. 6751/2005 szá mon

d) Hir det mény köz zé té te le nél kü li el já rás ese tén az aján lat -
té te li fel hí vás meg kül dé sé nek, il le tõ leg a Köz be szer zé si Dön -
tõ bi zott ság tá jé koz ta tá sá nak nap ja: –
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e) Hi vat ko zás az el já rás ered mé nyé rõl szóló tá jé koz ta tót
tar tal ma zó hir det mény re és köz zé té te lé nek nap ja: Köz be szer -
zé si Ér te sí tõ 2005. au gusz tus 8-ai 90. szá má ban K. É.
12119/2005 szá mon

4. a) A szer zõ dés mó do sí tá sa érin ti-e a bí rá la ti szem pont
sze rin ti szer zõ dé ses fel té telt: nem.

b) A szer zõ dés mó do sí tá sá nak tar tal ma (meg ad va az ere de ti
szer zõ dé ses fel té telt is): 

A tel je sí té si ha tár idõ 2007. már ci us 31-érõl 2007. au gusz tus
31-re mó do sult.

c) A mó do sí tás in do ka: a meg kö tött szer zõ dés ben nem sze -
rep lõ, de elõ re nem lát ha tó kö rül mé nyek miatt szük sé ges sé vált
ki egé szí tõ épí té si be ru há zá si mun kák meg ren de lé se tár gyá ban

aján lat ké rõ a Kbt. 125. § (3) be kez dés a) pont ja alap ján le foly -
ta tott köz be szer zé si el já rást foly ta tott le, mely nek ered mé nye -
ként meg kö tött vál lal ko zá si szer zõ dés in do kol ta az egy sé ges
tel je sí té si ha tár idõ meg ha tá ro zá sát és a szer zõ dés mó do sí tá sát.

d) A szer zõ dés mó do sí tá sá nak idõ pont ja: 2005. már ci us 27.

5.  Egyéb in for má ci ók: –

6. A nyer tes aján lat te võ ként szer zõ dõ fél nyi lat ko za ta: az
aján lat te võ ként szer zõ dõ vál lal ko zó a tá jé koz ta tó ban fog lal tak -
kal egyet ért.

7. A hir det mény fel adá sá nak dá tu ma: 2006. már ci us 29.
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Mó do sí tás

Deszk Község Önkormányzata
ajánlati/részvételi felhívásának módosítása

(12645/2006)

Ez a hir det mény a kö vet ke zõk va la me lyi ké nek köz zé té te lé re
vo nat ko zik:

A Kbt. VI. fe je ze té nek ha tá lya alá tar to zó hir det mény: X

A Kbt. VII. fe je ze té nek ha tá lya alá tar to zó hir det mény: –

A Kbt. ne gye dik ré szé nek ha tá lya alá tar to zó hir det mény: –

I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PONT(OK)

(a köz zé tett hir det mény ben meg adott mó don)

Hi va ta los név: Deszk Köz ség Ön kor mány za ta

Pos tai cím: Tempf li tér 7.

Vá ros/Köz ség: Deszk

Pos tai irá nyí tó szám: 6772

Or szág: Ma gyar or szág

Kap cso lat tar tá si pont(ok)

Cím zett: Deszk Köz ség Ön kor mány za ta

Te le fon: 62/571-580

Fax: 62/571-581

E-ma il: ph@deszk.hu

In ter net cím(ek) (adott eset ben):

Az aján lat ké rõ ál ta lá nos cí me (URL): –

A fel hasz ná lói ol dal in ter net cí me (URL): –

TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN
SZE REZ HE TÕK BE

Azo nos a fent em lí tett kap cso lat tar tá si pont tal/pon tok kal: X

Ha at tól el té rõ, kér jük tölt se ki az A. I) mel lék le tet: –

II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA

II.1) LE ÍRÁS

II.1.1) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés
(a köz zé tett hir det mény ben meg adott mó don)

„Hi tel szer zõ dés meg kö té se és hi tel fel vé tel a Si ke res Ma -
gyar or szá gért Ön kor mány za ti Inf ra struk tú ra fej lesz té si Hi tel -
prog ram hoz kap cso ló dó an”

II.1.2) A szer zõ dés meg ha tá ro zá sa/tár gya (a köz zé tett hir -
det mény ben meg adott mó don)

Meg ha tá ro zá sa: bank i hi tel szer zõ dés, hi tel tí pu sa: éven tú li
le já ra tú be ru há zá si hi tel.

Tár gya: éven tú li le já ra tú bank i hi tel biz to sí tá sa a te le pü lés
bel te rü le tén lé võ bel víz el ve ze tõ csa tor na rend szer fel újí tá sá ra
és ki ala kí tá sá ra az MFB Rt. ál tal re fi nan szí ro zá sá ban részt ve võ 
hi tel in té ze tek ál tal, Ön kor mány za ti Inf ra struk tú ra Fej lesz té si
„Si ke res Ma gyar or szá gért” hi tel prog ram ke re tén be lül. A hi tel
fu tam ide je 20 év. A tü rel mi idõ 3 év. A hi tel tel jes össze ge a hi -
tel prog ram ban sze rep lõ 2. hi tel cél, ál ta lá nos be ru há zá si cé lok
alá tar to zik.

II.1.3) Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék (CPV) (a köz zé tett
hir det mény ben meg adott mó don)

Fõ szó jegy zék

Fõ tárgy:

66.13.00.00-0

To váb bi tárgy(ak): –

Ki egé szí tõ szó jegy zék (adott eset ben): –

IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS

IV.1) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK

IV.1.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si
szám (adott eset ben)

942/2006.

IV.1.2) A hir det mény köz zé té te le (az adott szer zõ dés re/terv -
pá lyá za ti el já rás ra vo nat ko zó ko ráb bi köz zé té tel, a hir det mény
faj tá ja)

Hir det mény szá ma a K. É.-be n: K. É. – 10830/2006.

A hir det mény faj tá ja: aján la ti/rész vé te li fel hí vás.

IV.1.3) A köz zé tett hir det mény fel adá sá nak dá tu ma:

2006/05/16 (év/hó/nap)

VI. SZA KASZ: KI EGÉ SZÍ TÕ IN FOR MÁ CI ÓK

VI.1) TÁ JÉ KOZ TA TÁS A VISSZA VO NÁS RÓL (adott
eset ben; je löl je meg az összes szük sé ges in for má ci ót)

VI.2) TÁ JÉ KOZ TA TÁS A HIR DET MÉNY MÓ DO SÍ TÁ -
SÁ RÓL (adott eset ben)

VI.2.1) Dá tu mok ki ja ví tá sa (adott eset ben)

A mó do sí tan dó szö veg he lye a hir det mény ben: 

IV.3.3)

A kö vet ke zõ he lyett: 

Dá tum: 2006/07/17 (év/hó/nap)

Idõ pont: 10.00 óra

A kö vet ke zõ ér ten dõ: 

Dá tum: 2006/07/21 (év/hó/nap)

Idõ pont: 10.00 óra

A mó do sí tan dó szö veg he lye a hir det mény ben: 

IV.3.4)

A kö vet ke zõ he lyett: 

Dá tum: 2006/07/17 (év/hó/nap)

Idõ pont: 10.00 óra

A kö vet ke zõ ér ten dõ: 

Dá tum: 2006/07/21 (év/hó/nap)

Idõ pont: 10.00 óra

A mó do sí tan dó szö veg he lye a hir det mény ben: 

IV.3.8)

A kö vet ke zõ he lyett: 

Dá tum: 2006/07/17 (év/hó/nap)

Idõ pont: 10.00 óra

A kö vet ke zõ ér ten dõ: 

Dá tum: 2006/07/21 (év/hó/nap)

Idõ pont: 10.00 óra
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A mó do sí tan dó szö veg he lye a hir det mény ben: 
IV.3.2)
A kö vet ke zõ he lyett: 
Dá tum: 2006/07/20 (év/hó/nap)
A kö vet ke zõ ér ten dõ: 
Dá tum: 2006/07/26 (év/hó/nap)

A mó do sí tan dó szö veg he lye a hir det mény ben: 
IV.3.3)
A kö vet ke zõ he lyett: 
Dá tum: 2006/07/28 (év/hó/nap)
A kö vet ke zõ ér ten dõ: 
Dá tum: 2006/08/04 (év/hó/nap)

VI.2.2) Új aján lat té te li vagy rész vé te li ha tár idõ ese tén a ha -
tár idõ hosszab bí tá sá nak indoka: –

VI.3) EGYÉB TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK (adott eset ben)
A mó do sí tan dó szö veg he lye a köz zé tett hir det mény ben
II.1.5)
A kö vet ke zõ he lyett:
A hi tel tel jes össze ge a hi tel prog ram ban sze rep lõ 2. hi tel cél,

ál ta lá nos be ru há zá si cé lok alá tartozik.

A kö vet ke zõ ér ten dõ:
A hi tel tel jes össze ge a hi tel prog ram ban sze rep lõ 1. hi tel cél,

kör nye zet vé de lem hez kap cso ló dó be ru há zá si célok alá
tartozik.

A mó do sí tan dó szö veg he lye a köz zé tett hir det mény ben:
II.2.1)
A kö vet ke zõ he lyett:
Az ügy le ti ka mat mér té ke: a hi tel in té zet ál tal fel szá mí tott

a hi tel fel ve võ vel szem ben ér vé nye sí tett ka mat rés, leg fel jebb
2%/év, a hi tel fel ve võ ál tal fi ze ten dõ ka mat mér té ke 3 ha vi EU -
RI BOR + leg fel jebb 3,5%/év.

Az ügy le ti ka mat mér té ke: a hi tel in té zet ál tal fel szá mí tott
a hi tel fel ve võ vel szem ben ér vé nye sí tett ka mat rés, leg fel jebb
2%/év, a hi tel fel ve võ ál tal fi ze ten dõ ka mat mér té ke 3 havi
EURIBOR + legfeljebb 2,5%/év.

[A VI.3) sza kasz ból szük ség sze rint több pél dány használ -
ható]

VI.4) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA

VI.4.1) A fel adás dá tu ma:
2006/05/24 (év/hó/nap)



He lyes bí tés

Árpád Gimnázium, Budapest
ajánlati felhívásának helyesbítése

(12388/2006)

Az Ár pád Gim ná zi um, Bu da pest K. É. – 10737/2006 szá mú
hir det mé nyé nek IV.3.3) pont ja té ve sen je len t meg 2006. má jus
19-én, a Köz be szer zé si Ér te sí tõ 57. szá má ban.

A fen ti pont he lye sen:
IV.3.3) A do ku men tá ció és egyéb ira tok (a DBR ki vé te lé vel)

vagy is mer te tõk (ver seny pár be széd ese té ben) be szer zé sé nek
fel té te lei

A do ku men tá ció be szer zé sé nek ha tár ide je
Dá tum: 2006/07/07 (év/hó/nap)
Idõ pont: 9.00 óra
Kell-e fi zet ni a do ku men tá ci ó ért?
Igen: X
Nem: –
Igen vá lasz ese tén,
Ár (szá mok kal): 80 000 Ft + áfa
Pénz nem: HUF
A fi ze tés fel té te lei és mód ja: a do ku men tá ció át vé te lét meg -

elõ zõ fi ze tést az aján lat ké rõ a Ra if fe i sen Bank nál ve ze tett
12001008-00332496-00100006 szá mú szám lá ja ja vá ra kell át -
uta lás sal tel je sí te ni, vagy az aján lat ké rõ szék he lyén há zi pénz -
tár ba tör té nõ be fi ze tés sel kell ki egyen lí te ni.

A hir det mény fel adá sá nak nap ja: 2006. má jus 23.
A hir det mény kéz hez vé te lé nek nap ja: 2006. má jus 23.

Biatorbágy Nagyközség Önkormányzata
ajánlati felhívásának helyesbítése

(12407/2006)

Bi a tor bágy Nagy köz ség Ön kor mány za ta K. É. – 10052/2006 
szá mú hir det mé nyé nek aláb bi pont jai té ve sen je len tek meg
2006. má jus 19-én, a Köz be szer zé si Ér te sí tõ 57. szá má ban.

A II.1.5) pont el sõ be kez dé se he lye sen:
II.1.5) A szer zõ dés meg ha tá ro zá sa/tár gya
Vál lal ko zá si szer zõ dés az ön kor mány zat tu laj do nát ké pe zõ

2006. évi I/5. út fel újí tá sok mun ká i nak el vég zé se, ut cán ként, ut -
ca cso por ton ként (I–II.), illetve az 5 la kó út fel újí tá sa, ki épí té se
az aláb bi ak sze rint: …

A III.1.4) pont he lye sen:
III.1.4) Vo nat koz nak-e a szer zõ dés tel je sí té sé re egyéb kü -

lön le ges fel té te lek? (adott eset ben)
Igen: –
Nem: X
Ha igen, a kü lön le ges fel té te lek meg ha tá ro zá sa: –

A III.2.1) pont ban a meg kö ve telt iga zo lá si mód al pont el sõ
és har ma dik fran cia be kez dé se he lye sen:

– A Kbt. 63. § (1)–(6) be kez dé se i ben fog lal tak nak megfe -
lelõen iga zo lás vagy nyi lat ko zat ar ról, hogy a Kbt. 60. §
(1) be kez dés a)–d) és f)–h) pont ja i ban fog lalt ki zá ró okok
az aján lat te võ és a köz be szer zés ér té ké nek 10%-a fe let ti
al vál lal ko zó tekintetében nem állnak fenn.

– Az aján lat te võ és a köz be szer zés ér té ké nek 10%-a fe let ti
al vál lal ko zó a Kbt. 63. § (2) be kez dés f) pont ja sze rin ti
iga zo lá sa ar ról, hogy nem ál l a Kbt. 61. § (2) be kez dés ben
meg ha tá ro zott ki zá ró ok ha tá lya alatt.

A III.2.2) pont ban az al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges
ada tok és a meg kö ve telt iga zo lá si mód al pont utol só fran cia be -
kez dé se he lye sen:

– Az aján lat te võ és a köz be szer zés ér té ké nek 10%-a fe let ti
al vál lal ko zó nyi lat ko za ta az elõ zõ 3 év (2003., 2004.,
2005.) tel jes for gal má ról és ugyan ezen idõ szak ban a ha -
son ló jel le gû, az út épí tés -fel újí tás, csa pa dék víz-el ve ze tés 
-fel újí tás tár gyú mun ká i nak ár be vé te lé rõl [Kbt. 66. §
(1) be kez dés c) pont].

A III.2.2) pont ban az al kal mas ság mi ni mum kö ve tel mé nyei
al pont utol só fran cia be kez dé se he lye sen:

– Ha az aján lat te võ és a köz be szer zés ér té ké nek 10%-a fe -
let ti al vál lal ko zó ese tén a tel jes for gal ma, illetve va la mely 
te le pü lé sen be lül vég zett út épí tés -fel újí tás, csa pa dék víz -
el ve ze tés-, fel újí tás mun kák pénz ügyi el len ér té ke az elõ -
zõ 3 év (2003., 2004., 2005.) összes sé gé ben nem éri el a
net tó 100 mil lió fo rin tot.

A III.2.3) pont ban az al kal mas ság mi ni mum kö ve tel mé nyei
al pont har ma dik fran cia be kez dé se he lye sen:

– Ha az aján lat te võ és a köz be szer zés ér té ké nek 10%-a fe -
let ti al vál lal ko zó nem ren del ke zik a tel je sí tés hez al kal -
maz ni kí vánt, leg alább 1 fõ (út épí tés és csa pa dék víz-el ve -
ze tés) iga zol tan ren del ke zés re ál ló (sa ját ál lo má nyú, vagy 
szer zõ dés sel, két ol da lú nyi lat ko zat tal le kö tött), a je len
fel hí vás tár gyá ban meg je lölt mun kák vég zé sé hez szük sé -
ges szak irá nyú fel sõ fo kú vég zett sé gû, 5 év szak mai gya -
kor lat tal ren del ke zõ ve ze tõ be osz tá sú szak em ber rel. Az
51/2000. (VI II. 9.) FVM–GM–Kö ViM együt tes ren de let,
és az 1/2002. (I. 7.) FVM–GM–Kö ViM együt tes ren de let -
mó do sí tás sze rin ti elõ írt fel té te lek nek meg kell fe lel ni, és
a fe le lõs mû sza ki ve ze tõi név jegy zék be va ló fel vé tel rõl
szóló ha tó sá gi ha tá ro za tot má so lat ban csa tol ni kell.

A IV.2.1) pont aláb bi rész e he lye sen:
IV.2.1) Bí rá la ti szem pon tok (csak a meg fe le lõt je löl je meg)
A leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás: –
vagy:
Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat az aláb bi ak sze rint: X
Az aláb bi ak ban meg adott rész szem pon tok sze rint (a rész -

szem pon to kat sú lyo zás sal kell meg ad ni): X

A VI.3.11) pont 15. al pont ja he lye sen:
VI.3.11) Egyéb in for má ci ók
15. Az aján la tot a kö te le zett ség vál la lás ra jo go sult(ak) cég -

sze rû alá írá sá val, vagy meg ha tal ma zás csa to lá sá val annak
meg ha tal ma zott já nak kéz je gyé vel kell hi te le sí te ni, lap szá mo -
zás sal kell el lát ni, az ol da la kat egy be fûz ve kell egy más hoz rög -
zí te ni, szá mo zott ol da lan ként szig nál va és tar ta lom jegy zék kel
el lát va, ket tõs, zárt cso ma go lás ban, 3 pél dány ban (1 ere de ti és
2, az ere de ti vel meg egye zõ má so lat) kell be nyúj ta ni. A pél dá -
nyo kon fel kell tün tet ni, hogy „ere de ti” vagy „má so lat”. Az
aján lat egyes pél dá nyai kö zöt ti eset le ges el té ré sek nél az ere de ti 
pél dány tar tal ma a mér va dó. Az aján lat le zárt, cég jel zés nél kü li
cso ma go lá sát a kö vet ke zõ fel irat tal kell el lát ni: „Bi a tor bágy,
Ön kor mány zat tu laj do nát ké pe zõ 2006. évi út fel újí tá sok I/5.”
és „Ki zá ró lag az aján la ti ha tár idõ le jár tát kö ve tõ en bont ha tó
fel!”. Az aján la tot az aján la ti do ku men tá ció ré sze ként át adott
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„Vál lal ko zá si szer zõ dés” ter ve zet alá írás nél kü li pél dá nyá nak
mel lé ke lé sé vel, a lap al ján szig nó val el lá tott, ki ál lí tott pél dá -
nyá val együtt kell be nyúj ta ni. A pos tán fel adott aján la tot az
aján lat ké rõ csak ak kor te kin ti ha tár idõn be lül be nyúj tott nak, ha
annak a meg adott cí men tör té nõ kéz hez vé te lé re az aján la ti ha -
tár idõ ig sor ke rült. Az aján la tok, illetve az az zal kap cso la tos
pos tai kül de mé nyek el vesz té sé bõl ere dõ koc ká zat az aján lat te -
võt ter he li. A pos tán fel adott aján la tot az aján lat ké rõ csak ak kor 
te kin ti ha tár idõn be lül be nyúj tott nak, ha azt az aján lat ké rõ az
aján la ti ha tár idõn be lül kéz hez kap ja.

A B. mel lék let 05. rész 4) al pont ja he lye sen:
4) A szer zõ dés idõ tar ta ma vagy el té rõ kez dé si/tel je sí té si ha -

tár idõ fel tün te té se (adott eset ben)
Az idõ tar tam hó nap(ok)ban:   vagy na pok ban: 
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)
vagy: kez dés: 2006/07/20 (év/hó/nap)
be fe je zés: 2006/08/31 (év/hó/nap)

A hir det mény fel adá sá nak nap ja: 2006. má jus 23.
A hir det mény kéz hez vé te lé nek nap ja: 2006. má jus 26.

Biatorbágy Nagyközség Önkormányzata
ajánlati felhívásának helyesbítése

(12408/2006)

Bi a tor bágy Nagy köz ség Ön kor mány za ta K. É. – 10115/2006 
szá mú hir det mé nyé nek aláb bi pont jai té ve sen je len tek meg
2006. má jus 19-én, a Köz be szer zé si Ér te sí tõ 57. szá má ban.

Az I.1) pont he lye sen:
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hi va ta los név: Bi a tor bágy Nagy köz ség Ön kor mány za ta
Pos tai cím: Ba ross Gá bor u. 2/A
Vá ros/Köz ség: Bi a tor bágy
Pos tai irá nyí tó szám: 2051
Or szág: Ma gyar or szág
Kap cso lat tar tá si pont(ok)
Cím zett: Pol gár mes te ri Hi va tal
Te le fon: 06-23/310-174
Fax: 06-23/310-135
E-ma il: mu szak@pmh.bi a tor bagy.hu
In ter net cím(ek) (adott eset ben)
Az aján lat ké rõ ál ta lá nos cí me (URL): –
A fel hasz ná lói ol dal cí me (URL): –

A III.2.1) pont el sõ be kez dé se he lye sen:
III.2.1) Az aján lat te võ/a rész vé tel re je lent ke zõ sze mé lyes

hely zet ére vo nat ko zó ada tok (ki zá ró okok), ide ért ve a szak mai
és cég nyil ván tar tá sok ba tör té nõ be jegy zés re vo nat ko zó elõ írá -
so kat is

Az elõ írá sok tel je sí té sé nek iga zo lá sá hoz szük sé ges ada tok és 
a meg kö ve telt iga zo lá si mód:

Az aján lat te võ ese té ben a ki zá ró okok és az al kal mas sá got
ki zá ró té nye zõk:

A III.2.2) pont ban „Az al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges 
ada tok és a meg kö ve telt iga zo lá si mód” rész utol só be kez dé se
he lye sen:

III.2.2) Gaz da sá gi és pénz ügyi al kal mas ság
Az al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok és a meg kö -

ve telt iga zo lá si mód:
– Az aján lat te võ és a köz be szer zés ér té ké nek 10% fe let ti al -

vál lal ko zó nyi lat ko za ta az elõ zõ 3 év (2003., 2004.,

2005.) tel jes for gal má ról és ugyan ezen idõ szak ban a ha -
son ló jel le gû, az út épí tés- fel újí tás, csa pa dék víz-el ve ze -
tés- fel újí tás tár gyú mun ká i nak ár be vé te lé rõl [Kbt. 66. §
(1) be kez dés c) pontja].

A III.2.2) pont „Az al kal mas ság mi ni mum kö ve tel mé nye(i)”
rész utol só fran cia be kez dé se helyesen:

III.2.2) Gaz da sá gi és pénz ügyi al kal mas ság
Az al kal mas ság mi ni mum kö ve tel mé nye(i) (adott eset ben):
– Ha az aján lat te võ és a köz be szer zés ér té ké nek 10% fe let ti

al vál lal ko zó ese tén a tel jes for gal ma, illetve va la mely te -
le pü lé sen be lül vég zett út épí tés -fel újí tás, csa pa dék víz-el -
ve ze tés -fel újí tás mun kák pénz ügyi el len ér té ke az elõ zõ
3 év (2003., 2004., 2005.) összes sé gé ben nem éri el a
nettó 100 millió forintot.

A III.2.3) pontban „Az al kal mas ság meg íté lés éhez szük sé ges 
ada tok és a meg kö ve telt iga zo lá si mód” rész el sõ fran cia be kez -
dé se he lye sen:

III.2.3) Mû sza ki, illetve szak mai al kal mas ság

Az al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok és a meg kö -
ve telt iga zo lá si mód:

A Kbt. 67. § (2) be kez dés a), b), c), d) és e) pont ja alap ján
csa tol ni kell:

– Az aján lat te võ és a köz be szer zés ér té ké nek 10% fe let ti al -
vál lal ko zó az elõ zõ há rom év (2003., 2004., 2005.) leg je -
len tõ sebb (mi ni mum 3) út épí té si és csa pa dék víz-el ve ze té -
si re fe ren ci á i nak fel so ro lá sa [Kbt. 67. § (2) be kez dés
a) pont ja és a Kbt. 68. § (2) be kez dé se] – egyen ként mi ni -
mum 20 mil lió fo rint + áfa, leg alább az egyik pe dig
40 mil lió fo rint + áfa össz ér té kû út épí té si te vé keny ség el -
len szol gál ta tás tel jes nettó összege, azon belül a
beruházásból származó saját árbevétele…

A VI.3.11) pont 3. al pont ja he lye sen:
VI.3.11) Egyéb in for má ci ók:
3) Aján lat ké rõ az aján lat té te li ha tár idõt meg elõ zõ en 2006.

jú ni us 15-én hely szí ni be já rást és kon zul tá ci ót tar t. Ta lál ko zás:
13.00 óra kor 2051 Bi a tor bágy, Ba ross Gá bor ut ca 2/A alat ti cí -
men a Pol gár mes te ri Hivatal I. emeleti nagy ter mé ben.

A VI.3.11) pont 5. al pont aláb bi rész e he lye sen:
VI.3.11) Egyéb in for má ci ók:
5) Az aján la ti biz to sí ték összeg sze rû en meg ha tá ro zott ér té -

ke: 200 000 Ft, az az ket tõ száz ezer fo rint. Az aján la ti biz to sí té -
kot az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá ig „Bi a tor bágy, Ön kor mány -
zat tu laj do nát ké pe zõ 2006. évi út bur ko lat fel újí tá sok II/2 Bi ai
Gás pár ut ca–Jó kai Mór ut ca aján la ta” meg je lö lés sel az
ajánlatkérõ bankszámlájára kell befizetni, vagy át utal ni. …

A VI.3.11) pont 15. al pont ja he lye sen:

VI.3.11) Egyéb in for má ci ók:

15) Az aján la tot a kö te le zett ség vál la lás ra jo go sult(ak) cég -
sze rû alá írá sá val, vagy meg ha tal ma zás csa to lá sá val annak
meg ha tal ma zott já nak kéz je gyé vel kell hi te le sí te ni, lap szá mo -
zás sal kell el lát ni, az ol da la kat egy be fûz ve kell egy más hoz rög -
zí te ni, szá mo zott ol da lan ként szig nál va és tar ta lom jegy zék kel
el lát va, ket tõs, zárt cso ma go lás ban, 3 pél dány ban (1 ere de ti és
2, az ere de ti vel meg egye zõ má so lat) kell be nyúj ta ni. A pél dá -
nyo kon fe l kell tün tet ni, hogy „ere de ti” vagy „má so lat”. Az
aján lat egyes pél dá nyai kö zöt ti eset le ges el té ré sek nél az ere de ti 
pél dány tar tal ma a mér va dó. Az aján lat le zárt, cég jel zés nél kü li
cso ma go lá sát a kö vet ke zõ fel irat tal kell el lát ni: „Bi a tor bágy,
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Ön kor mány zat tu laj do nát ké pe zõ 2006. évi út bur ko lat fel újí tá -
sok II/2. Bi ai Gás pár ut ca–Jó kai Mór ut ca aján la ta” és „Ki zá ró -
lag az aján la ti ha tár idõ le jár tát kö ve tõ en bont ha tó fe l!”. Az
aján la tot az aján la ti do ku men tá ció ré sze ként át adott „Vál lal ko -
zá si szer zõ dés” ter ve zet alá írás nél kü li pél dá nyá nak mel lé ke lé -
sé vel a la p al ján szig nó val el lá tott, ki ál lí tott pél dá nyá val együtt
kell be nyúj ta ni. A pos tán fel adott aján la tot az aján lat ké rõ csak
ak kor te kin ti ha tár idõn be lül be nyúj tott nak, ha annak a meg -
adott cí men tör té nõ kéz hez vé te lé re az aján lat té te li ha tár idõ ig
sor ke rül. Az aján la tok, illetve az az zal kap cso la tos pos tai kül -
de mé nyek el vesz té sé bõl ere dõ koc ká zat az aján lat te võt ter he li.
A pos tán fel adott aján la tot az aján lat ké rõ csak ak kor te kin ti ha -
tár idõn be lül be nyúj tott nak, ha azt az aján lat ké rõ az aján la ti
határidõn belül kézhez kapja.

A VI.3.11) pont 16. al pont ja he lye sen:
VI.3.11) Egyéb in for má ci ók:
16) Aján lat te võ nek az aján lat hoz csa tol ni uk kell az aján lat -

ké ré si do ku men tá ció ré sze ként át adott vál lal ko zá si szer zõ dés -
ter ve ze tet (2 ut ca együtt) ki tölt ve, alá írás nél kül, az ol da lak al -
ján szig nóz va, va la mint az aján lat ké ré si do ku men tá ci ó ban lé võ
költ ség ve tés-ki írást be ára zot tan, a té te les költ ség ve tés, amely
az ára zat lan költ ség ve tés nek, ár táb lá zat nak – vál to zat lan for -
má ban és sor rend ben tör té nõ – be ára zá sa. A té tel ki írá sok szö -
ve gé nek át írá sa – az aján la tot ér vény te len né te szi, mert a do ku -
men tá ci ó ban fog lal tak kal ellentétes.

A hir det mény fel adá sá nak nap ja: 2006. má jus 23.
A hir det mény kéz hez vé te lé nek nap ja: 2006. má jus 26.

Budapest Fõváros Önkormányzata
tájékoztatójának helyesbítése

(11396/2006)

Bu da pest Fõ vá ros Ön kor mány zata K. É. – 6184/2006 szá mú
hir det mé nyé nek 2. c) pont ja té ve sen je len t meg 2006. áp ri lis
24-én, a Köz be szer zé si Ér te sí tõ 47. számában.

A 2. c) pont helye sen:
2. c) A köz be szer zés tár gya és mennyi sé ge, az el len szol gál -

ta tás: a Fõ vá ro si Ön kor mány zat egész vagy rész tu laj do ná ban
lé võ 33 in gat lan hely szí ne lés alap ján tör té nõ be csült ér té ké nek
és ál lag mu ta tó já nak meg ha tá ro zá sa. Az ér ték bi zo nyít vá nyok
há rom ere de ti pél dány ban ké szül nek. Az ellenszolgáltatás nettó 
összege: 440 000 Ft.

A hir det mény fel adá sá nak nap ja: 2006. má jus 9.
A hir det mény kéz hez vé te lé nek nap ja: 2006. má jus 12.

Foglalkoztatási Hivatal
ajánlati felhívásának helyesbítése

(12416/2006)

A Fog lal koz ta tá si Hi va tal K. É. – 10720/2006 szá mú hir det -
mé nyé nek aláb bi pont jai té ve sen je len tek meg 2006. má jus
19-én, a Köz be szer zé si Ér te sí tõ 57. szá má ban.

Az I.1) pont ban „A do ku men tá ció és a to váb bi ira tok a kö -
vet ke zõ cí men sze rez he tõk be (a ver seny pár be széd re és a di na -
mi kus be szer zé si rend szer re vo nat ko zó an is)” rész he lye sen:

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PONT(OK)
A DO KU MEN TÁ CIÓ ÉS A TO VÁB BI IRA TOK A KÖ -
VET KE ZÕ CÍ MEN SZE REZ HE TÕK BE (a ver seny pár be -
széd re és a di na mi kus be szer zé si rend szer re vo nat ko zók is)
Azo nos a fent em lí tett kap cso lat tar tá si pont tal/pon tok kal: –
Ha at tól el té rõ, kér jük tölt se ki az A. II) mel lék le tet: X

A II.1.5) pont má so dik be kez dé se he lye sen:
II.1.5) A szer zõ dés meg ha tá ro zá sa/tár gya
B. mel lék let 02 jel zé sû rész te kin te té ben:
A Bá csal má si Mun ka ügyi Ki ren delt ség épü le té ben ügy fél -

szol gá la ti ön in for má ci ós tér ki ala kí tá sa, va la mint bõ ví té se so -
rán fel me rü lõ épí té si-ki vi te le zé si mun kák el vég zé se a do ku -
men tá ci ó ban fog lal tak sze rint, és a Me zõ tú ri Mun ka ügyi Ki ren -
delt ség épü le té ben ügy fél szol gá la ti ön in for má ci ós tér ki ala kí -
tá sa so rán fel me rü lõ épí té si-ki vi te le zé si mun kák el vég zé se a
do ku men tá ci ó ban fog lal tak sze rint.

A II.2.2) pont és a II.2.3) pont he lye sen
II.2.2) Vé te li jog (op ció) (adott eset ben)
Igen: –
Nem: X
Igen vá lasz ese tén a vé te li jog le írá sa: –
Ha is mert, a vé te li jog op ci ók gya kor lá sá nak ter ve zett ide je:
hó nap(ok)ban:  vagy na pok ban: 
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)
Az eset le ges meg hosszab bí tá sok szá ma (ha van ilyen):

 vagy:  és  kö zött
Ha is mert, az áru be szer zés re vagy a szol gál ta tás meg ren de -

lés re irá nyuló is mét lõ dõ jel le gû szer zõ dé sek ese té ben kér jük
fel tün tet ni a to váb bi szer zõ dé sek ter ve zett ide jét:

hó na pok ban:  vagy na pok ban: 
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)

II.3) A SZER ZÕ DÉS IDÕ TAR TA MA VAGY A BE FE JE -
ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE
Idõ tar tam hó nap(ok)ban:  vagy na pok ban: 154
(a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va)
vagy: kez dés: / /  (év/hó/nap)
be fe je zés: / /  (év/hó/nap)

A VI.3.11) pont j) al pont ja hi á nyo san je len t meg. He lye sen:
VI.3.11) Egyéb in for má ci ók:
j) Aján lat ké rõ vál lal ko zó ré szé re a do ku men tá ció ré szét

ké pe zõ fõ vál lal ko zá si szer zõ dés ter ve zet 34. pont já ban tel je sí -
té si biz to sí ték adá sát, a 47. pont ban jót ál lá si biz to sí ték adá sát
ír ja elõ.

Aján lat ké rõ elõ ír ja, hogy a tel je sí té si biz to sí ték vál lal ko zó
vá lasz tá sa sze rint tel je sít he tõ a vál lal ko zá si szer zõ dés ter ve zet
34. pont já ban meg je lölt vagy a Kbt. 53. § (5) be kez dé sé nek a)
pont já ban meg ha tá ro zott for má ban is.

Aján lat ké rõ elõ ír ja, hogy a jót ál lá si biz to sí ték vál lal ko zó vá -
lasz tá sa sze rint tel je sít he tõ a vál lal ko zá si szer zõ dés ter ve zet
47. pont já ban meg je lölt vagy a Kbt. 53. § (5) be kez dé sé nek a)
pont já ban meg ha tá ro zott for má ban is.

A hir det mény fel adá sá nak nap ja: 2006. má jus 23.
A hir det mény kéz hez vé te lé nek nap ja: 2006. má jus 23.
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Magyar Államvasutak Zrt.
részvételi felhívásának helyesbítése

(12409/2006)

A Ma gyar Ál lam vas utak Zrt. K. É. – 10688/2006 szá mú hir -
det mé nyé nek aláb bi pont jai té ve sen je len tek meg 2006. má jus
22-én, a Köz be szer zé si Ér te sí tõ 58. számában.

A IV.3.2) pont he lye sen:
IV.3.2) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó an ko ráb bi köz zé té -

tel re sor került-e?
Igen: X
Nem: –
Igen vá lasz ese tén:
Elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: –
Fel hasz ná lói ol da lon köz zé tett hir det mény: –
A hir det mény szá ma a H. L.-be n: 

/S -
/ /  (nap/hó/év) 

Egyéb ko ráb bi köz zé té tel (adott eset ben): X
Hir det mény szá ma a H. L.-be n: 
2005/S 107-106999
31/05/2005 (nap/hó/év)
Hir det mény szá ma a H. L.-be n: 

/S -
/ /  (nap/hó/év)

A IV.3.3) pontban az „Ár” rész he lye sen:
IV.3.3) A do ku men tá ció és egyéb ira tok (a DBR ki vé te lé vel)

meg szer zé sé nek feltételei
A do ku men tá ció be szer zé sé nek ha tár ide je:
Ár (szá mok kal): 50 000 + áfa
Pénz nem: HUF
A B. mel lék let ben a 2. rész he lye sen:
A RÉSZ szá ma: 2
MEG HA TÁ RO ZÁS: –
1) A rész meg ha tá ro zá sa:
Bu da pest Dé li pá lya ud var, Gyõr, Szé kes fe hér vár és tér sé ge ik.

A hir det mény fel adá sá nak nap ja: 2006. má jus 23.
A hir det mény kéz hez vé te lé nek nap ja: 2006. má jus 24.

Országos Területfejlesztési Hivatal
ajánlati/részvételi felhívásának helyesbítése

(11411/2006)

Az Or szá gos Te rü let fej lesz té si Hi va tal K. É. – 8503/2006
szá mú hir det mé nyé nek VI.3.10) pont ja té ve sen je len t meg
2006. áp ri lis 19-én, a Köz be szer zé si Értesítõ 45. számában.

A VI.3.10) pont he lye sen:
VI.3.10) Meg kell je löl ni az aján lat ban:
a) Az aján lat te võ ál tal a szer zõ dés tel je sí té sé hez a köz be -

szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó mér ték ben igény be
ven ni kívánt alvállalkozókat?

Igen: X
Nem: –

b) A köz be szer zés nek azt a ré szét, amellyel össze füg gés ben
az aján lat te võ har ma dik sze méllyel szer zõ dést fog köt ni, e szer -
ve zet (sze mély) meg ha tá ro zá sa nélkül?

Igen: –
Nem: X

A hir det mény fel adá sá nak nap ja: 2006. má jus 10.
A hir det mény kéz hez vé te lé nek nap ja: 2006. má jus 12.

Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság
ajánlati felhívásának helyesbítése

(12476/2006)

Az Út gaz dál ko dá si és Ko or di ná ci ós Igaz ga tó ság K. É. –
10156/2006 szá mú hir det mé nyé nek VI.3.2) pont ja té ve sen je -
len t meg 2006. má jus 22-én, a Köz be szer zé si Értesítõ 58.
számában.

A VI.3.2) pont he lye sen:
VI.3.2) Nyílt el já rás ese tén az ered mény hir de tés idõ pont ja:

2006. jú li us 13, 11.00 óra. Hely szí ne: az I.1) pont ban meg adott
címen.

A hir det mény fel adá sá nak nap ja: 2006. má jus 24.
A hir det mény kéz hez vé te lé nek nap ja: 2006. má jus 24.

Váci Mihály Általános Iskola, Gyõrszentiván
egyszerû eljárás ajánlattételi felhívásának

helyesbítése
(12417/2006)

A Vá ci Mi hály Ál ta lá nos Is ko la, Gyõr szen ti ván K. É. –
10999/2006 szá mú hir det mé nyé nek aláb bi pont jai té ve sen je -
len tek meg 2006. má jus 22-én, a Köz be szer zé si Értesítõ 58.
számában.

A IV.3.6) pont he lye sen:
IV.3.6) Az aján la ti kö tött ség mi ni má lis idõ tar ta ma (tár gya -

lás nél kü li el já rás ese tén)
2006/07/04-ig (év/hó/nap)

A IV.3.7) pont he lye sen:
IV.3.7) Az aján la tok fel bon tá sá nak fel té te lei
Dá tum: 2006/06/07 (év/hó/nap)
Idõ pont: 10.00 óra
Hely szín: az A. III) mel lék let ben meg je lölt he lyen.
Az aján la tok fel bon tá sán je len lét re jo go sult sze mé lyek:
A Kbt. 80. § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak sze rint.

A B. mel lék let 003 RÉSZ 1) pont ja he lye sen:
A RÉSZ szá ma: 003
MEG HA TÁ RO ZÁS: da ra bolt mar ha hús és ser tés hús rész
1) A rész meg ha tá ro zá sa: da ra bolt mar ha hús és ser tés hús -

rész (do ku men tá ci ó ban részletezve)

A hir det mény fel adá sá nak nap ja: 2006. má jus 23.
A hir det mény kéz hez vé te lé nek nap ja: 2006. má jus 23.



A KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó az alább fel so rolt he lye ken 

Vi dé ki pos ta hi va tal ok:
 

Ajka 1. pos ta 
Bátonyterenye 1. pos ta 
Bé kés csa ba 1. pos ta 
Baja 1. pos ta 
Ba las sa gyar mat 1. pos ta 
Ba la ton al má di 1. pos ta 
Balatonboglár 1. pos ta 
Barcs 1. pos ta 
Be rettyó új fa lu 1. pos ta 
Biatorbágy 1. pos ta 
Bodajk 1. pos ta 
Bony hád 1. pos ta 
Bu da örs 1. pos ta 
Cell dö mölk 1. pos ta 
Csákvár 1. pos ta 
Csor na 1. pos ta 
Dabas 2. pos ta 
Deb re cen 1. pos ta 
Dom bó vár 1. pos ta 
Do rog 1. pos ta 
Du na ke szi 1. pos ta 
Du na új vá ros 1. pos ta 
Edelény 1. pos ta 
Eger 1. pos ta + Eger vi dék 
Encs 1. pos ta 
Esz ter gom 1. pos ta 
Érd 1. pos ta 
Fü zes abony 1. pos ta 
Fe hér gyar mat 1. pos ta 
Gödöllõ 1. pos ta 
Gyõr 1. pos ta 
Gyön gyös 1. pos ta 
Hód me zõ vá sár hely 1. pos ta 

Haj dú bö ször mény 1. pos ta 
Haj dú szo bosz ló 1. pos ta 
Hat van 1. pos ta 
Jász be rény 1. pos ta 
Kör mend 1. pos ta 
Ka pos vár 1. pos ta 
Ka zinc bar ci ka 1. pos ta 
Kecs ke mét 1. pos ta 
Keszt hely 1. pos ta 
Kisvárda 1. pos ta 
Ko má rom 1. pos ta 
Kom ló 1. pos ta
Lenti 1. pos ta 
Má té szal ka 1. pos ta 
Mór 1. pos ta 
Mar ca li 1. pos ta 
Mezõkövesd 1. pos ta 
Mez õtúr 1. pos ta 
Mis kolc 1. pos ta + Mis kolc vi dék 
Mis kolc 10. pos ta 
Moh ács 1. pos ta 
Monor 1. pos ta 
Mo son ma gya ró vár 1. pos ta 
Na gya tád 1. pos ta
Nagykáta 1. pos ta 
Nagy ka ni zsa 1. pos ta 
Nyír bá tor 1. pos ta 
Nyír egy há za 1. pos ta 
Oros há za 1. pos ta 
Ózd 1. pos ta 
Pápa 1. pos ta 
Pász tó 1. pos ta 
Pécs 1. pos ta 

Püs pök la dány 1. pos ta 
Paks 1. pos ta 
Rác ke ve 1. pos ta 
Sár bo gárd 2. pos ta 
Sá ros pa tak 1. pos ta 
Sár vár 1. pos ta 
Sá tor al ja új hely 1. pos ta 
Sal gó tar ján 1. pos ta 
Sió fok 1. pos ta 
Sik lós 1. pos ta 
Sop ron 1. pos ta 
Szécsény 1. pos ta 
Szé kes fe hér vár 2. pos ta 
Sze ged 1. pos ta 
Szek szárd 1. pos ta 
Szent end re 1. pos ta 
Sze rencs 1. pos ta 
Szi get vár 1. pos ta 
Szol nok 2. pos ta 
Szom bat hely 1. pos ta 
Törökszentmiklós 1. pos ta 
Ta má si 1. pos ta 
Ta pol ca 1. pos ta 
Ta ta bá nya 1. pos ta 
Tiszaújváros 1. pos ta 
Ti sza fü red 1. pos ta 
To kaj 1. pos ta 
Vác 1. pos ta 
Vásárosnamény 1. pos ta 
Veszp rém 1. pos ta 
Za la eger szeg 1. pos ta 
Zirc 1. pos ta
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Bu da pes ten:

Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó Köz löny bolt já ban: 1085 Bu da pest, So mo gyi Béla utca 6.
Te le fon/fax: 267-2780, 266-9290/243, 244 mel lék.

Nyit va tar tás: hét fõ tõl csü tör tö kig: 8.00–18.00-ig, pén te ken: 8.00–16.00-ig,
vagy a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) alat ti Köz löny Cent rum ban

(tel.: 321-5971, fax: 321-5275),  illetve meg ren del he tõ a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

Conference Tours Köz löny bolt ban:
1055 Bu da pest, Kos suth tér 6–8. Te le fon: 474-7982. Nyit va tar tás: hét fõ tõl pén te kig: 8.30–16.30-ig.

Diritto Bt.-nél: 
1053 Bu da pest, Ve res Pálné u. 44. Te le fon/fax: 266-2157. Nyit va tar tás: 9.00–17.00-ig.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó Ügy fél szol gá la tá nál: 
1085 Bu da pest, So mo gyi Béla u. 6. In for má ció: 266-9290/384, 286, 245 mel lék. Fax: 318-6668. E-mail: er dei@mhk.hu,

va la mint a Ma gyar Pos ta Rt. Köz pon ti Ré gió Igaz ga tó ság ke rü le ti ügy fél szol gá la ti iro dá i ban és a vi dé ki pos ta hi va tal ok ban. 



TISZTELT ELÕFIZETÕINK!

A Köz be szer zé sek Ta ná csa ér te sí ti tisz telt elõ fi ze tõ it, hogy 2004. ja nu ár 1-jé tõl új ki adó,

a

MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ

gon do zá sá ban je le nik meg a Köz be szer zé sek Ta ná csá nak Hi va ta los Lap ja, a Köz be szer zé si Ér te sí tõ.

Mint elõ fi ze tõnk ként ta pasz tal hat ta, he ten te több száz, min den szak te rü let re ki ter je dõ köz be szer zé si

fel hí vás rész le tes le írá sát és fel tét ele it ol vas hat ja ki ad vá nyunk ban.

A Köz be szer zé si Ér te sí tõ ré vén a leg gyor sab ban, au ten ti kus for rás ból ér te sül het a pá lyá za tok ról.

ne gyed év re 26 460 Ft,

Elõ fi ze té si dí junk 2006. ja nu ár 1-jé tõl fél évre 50 400 Ft,

egy évre pe dig 95 760 Ft.

Elõ fi ze té sé nek meg hosszab bí tá sá hoz kér jük tölt se ki a mel lé kelt meg ren de lõ la pot.

Amennyi ben ban ki át uta lás sal kí ván fi zet ni, az elõ fi ze té si dí jat utal ja

a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó

MKB 10300002-20194420-00003285 szá mú szám lá já ra.

A szám lát a meg ren de lés be ér ke zé sét kö ve tõ en azon nal pos táz zuk ön nek.

Él jen a le he tõ ség gel, és le gyen to vább ra is elõ fi ze tõnk!
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MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a Köz be szer zé si Ér te sí tõt .......... pél dány ban

¨ egy évre 95 760 Ft ¨ fél évre 50 400 Ft ¨ ne gyed év re 26 460 Ft

Meg ren de lõ neve (cég név): ..........................................................................................................................................................................................

Kap cso lat tar tó neve: .....................................................................................................................................................................................................

Irá nyí tó szám: ............... Vá ros: ..................................................................................................................................................................................

Utca: ................................................................................................................................ ház szám: ................ Te le fon szám: ...............................

Kéz be sí té si név: ............................................................................................................................................................................................................

Kéz be sí té si cím: ............................................................................................................................................................................................................

Kéz be sí té si cím te le fon szá ma: ......................................................................................................................................................................................

Elõ fi ze tés kez de te: ........................................ Elõ fi ze té si idõ szak: ...........................................................................................................................

Fi ze tés mód ja: át uta lás sal: ¨  csek ken: ¨
Dá tum: ..........................................................................................................................................................................................................................

Cég sze rû alá írás: ...........................................................................................................................................................................................................

A meg ren de lés fa xon is el küld he tõ: 318-6668.
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Szer kesz ti a Köz be szer zé sek Ta ná csa mel lett mû kö dõ Szer kesz tõ bi zott ság. Fe le lõs szer kesz tõ: Nagyházi Gyula.
A szer kesz tõ ség címe: 1024 Bu da pest, Mar git krt. 85., VIII. eme let 852. Te le fon: 336-7756. Fax: 336-7751.
A Köz be szer zé sek Ta ná csa bank szám la szá ma: MNB 10032000-01720361-00000000 310-es tranz ak ci ós kód.
A Köz be szer zé sek Ta ná csa Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság te le fon szá ma: 336-7776, fax szá ma: 336-7778.
Ki ad ja a Köz be szer zé sek Ta ná csa meg bí zá sá ból a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó, Bu da pest VIII., So mo gyi Béla u. 6.
Te le fon: 318-6140.
Fe le lõs ki adó: dr. Kodela Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.

Ter jesz ti a Ma gyar Pos ta Rt. Üz le ti és Lo gisz ti kai Köz pont ja.
Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál, 1085 Bu da pest, So mo gyi Béla u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357,
vagy fa xon 318-6668. In for má ció, rek la má ció: tel./fax: 317-9999, 266-9290/384, 245, 357 mellék
(fél fo ga dá si idõ: hét fõ tõl csü tör tö kig 8.00–16.00 órá ig, pén te ken 8.00–15.00 óráig)
a Ma gyar Pos ta Rt. Köz pon ti Ré gió Igaz ga tó ság ke rü le ti ügy fél szol gá la ti iro dá i ban, a vi dé ki postahivataloknál
és hír lap kéz be sí tõk nél, a (HELÍR) Hír lap El szá mo lá si Iro da Elõ fi ze té si cso port ja, Bu da pest VIII., Orczy tér 1.
Te le fon: 477-6300, fax: 303-3440.

HU ISSN 1219–624X

06.1658 – Nyom ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó Lajosmizsei Nyom dá ja. 
Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert ve zér igaz ga tó-helyettes


