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KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
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AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
Építési beruházás
x
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
Azonosító kód_______________________________________
Árubeszerzés
Szolgáltatás
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Vizsoly Község Önkormányzat
Postai cím: Szent János u. 155
Város/Község: Vizsoly
Postai irányítószám: 3888
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Bihi Miklós polgármester
Telefon: 46/587449
E-mail: bihimiklos@t-online.hu
Fax: 46/587449
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén



xÁltalános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]
I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési
eljárást? nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Orvosi rendelő kialakítása Vizsolyban
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát
válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább
megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a) xÉpítési beruházás
xKivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye



Vizsoly, Szent János u. 161/1
NUTS-kód HU311
b) Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c) Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása xDinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma VAGY, adott esetben,
maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban:
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak
számokkal és pénznem):
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága
(amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Vizsolyi orvosi rendelő kialakítása
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További
tárgyak:

45215100-8
45400000-1

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) nem
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre
valamennyi részre
II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
Meglévő épület felújítása 132 m2, bővítés 58 m2, akadálymentesítés, nyílászárók
cseréje, hőszigetelés, víz.-, fűtés- elektromos felújítás. 2 db szakipari fal készítése,



egészséges és betegoladli váró kialakítása, Épületgépészeti kiviteli terv és gáz terv
készítése. Tervellenőrzés elvégeztetése.
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónap(ok)ban: vagy
napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő
jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett
idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az időtartam hónap(ok)ban: 12 vagy napokban: (a szerződés megkötésétől
számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés (év/hó/nap)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
késedelmi kötbér: 100.000 Ft/ naptári nap, de legfeljebb a nettó szerződéses összeg
5 %.-a, meghíúsulási kötbér: a nettó szerződött összeg 10 %.-a.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
Az építési munkák finanszírozása vissza nem térítendő támogatásból és
Ajánlatkérő által biztosított önerőből, az EU támogatásokat szabályozó
eljárásrendnek megfelelően. Résszámlázás lehetősége biztosított, kifizetések
a 305. § (3) szerint. A résszámlák együttes összege nem lehet több, mint
az ajánlati ár 80 %.a, 1 db végszámla, amely értéke nem lehet kevesebb,
mint az ajánlati ár 20 %.a. A kifizetések az Art. 36/A § hatálya alá tartoznak.
Részletes fizetési feltételek az ajánlati dokumentációban részletezve. Pályázati
azonosítószáma:ÉMOP-4.1.1/A-2008-0048.
A tárgyi munkák elvégzése hatósági engedélyhez kötött tevékenység, így a fordított
adózás szabályait kell alkalmazni.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
-
III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott
esetben) nem Ha igen, a különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve
a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet,
aki a Kbt. 60. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok hatálya alá tartozik.
Kizárásra kerül azaz ajánlattevő, ha az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10
%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy az ajánlattevő
számára erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdésének hatálya alá
tartozik.



Az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak és az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó
szervezetnek a Kbt 249 § (3) bekezdésben foglaltak szerint nyilatkoznia kell arról,
hogy velük szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem
állnak fenn.
Az ajánlattveő amennyiben az ajánlatban a Kbt. 63 § (1) bekezdés a) pontja szerint
jár el, úgy a nyertessége esetén az eredményhirdetést követően a Kbt 63 § (1)
bekezdés b) pontja szerint kell eljárni.
A nyilatkozatokat a Kbt 249 § (3) bekezdés szerint kell benyújtani.
Az ajánlattevőnek ajánlatban csatolnia kell az ajánlattételi határidőt megelőző
60 napnál nem régebbi cégkivonatát, vagy nyilvántartásba vételét igazoló
dokumentumot.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
1. Az ajánlattevőnek csatolnia kell a 2008. lezárt üzleti év beszámolójából az
egyszerűsített mérleget és az eredmény kimutatást a Kbt 66 § (1) bekezdés b)
pontja szerint
2, Számlavezető pénzintézet(ei) által kiállított igazolás a banki sorban állásról, a Kbt
66 § (1) bekezdés a) pontja szerint
3, Nyilatkozat az elmúlt két év (2007,2008) építési tevékenységből származó
forgalmról.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
1, alkalmatlan a szerződés teljesítésére az ajánlattevő, ha 2008. évi üzemi, üzleti
tevékenységének eredménye negatív volt,
2, Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az ajánlattevő, ha az igazolást megelőző 12
hónapban 10 napot meghaladó banki sorban állása volt.
3. ha az elmúlt két években évente (2007,2008) az építési tevékenységből
származó árbevétele nem éri el az ajánlat nettó érték 80 %.-át
Az 1, 2, pontoknak az ajánlattevő(k)nek önállóan, a 3. pontnak az ajánlattevő(k)nek
és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó(k)nak együttesen kell megfelelni.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
1, A 2007 és 2008 évi legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése a Kbt 68 §
(2)bekezdése szerint.
2. A Kbt. 67. § (2) bekezdés e) pontja alapján az ajánlattevőnek csatolnia kell:
- azoknak a szakembereknek (szervezeteknek), illetőleg vezetőknek a
megnevezésével, képzettségük ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe,
különösen azok bemutatásával, akik a minőségellenőrzésért felelősek, valamint
végzettségük és
képzettségük igazolására a műszaki vezetői névjegyzékbe vételükről szóló
határozat
másolatát
Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása
érdekében más szervezet (szervezetek) erőforrására is támaszkodhat a Kbt.4.§
3/E pont szabályozása szerint. Ebben az esetben köteles igazolni azt is, hogy
a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a
szerződés teljesítésének időtartama alatt.



Az igénybe vett erőforrások tekintetében a rendelkezésre állás a Kbt. 65 § (4)
bekezdés szerinti igazolásokkal történik.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az ajánlattevő, és a közbeszerzés értékének
10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha
1, ha nem rendelkezik az ajánlatot megelőző két évben (2007,2008) legalább
évente 1-1 db, az ajánlat nettó értékének 80 %.-át el nem érő magasépítési felújítás
és/vagy bővítés és/vagy újépítés referencia munka teljesítéssel.
2, ha nem áll rendelkezésre építés, elektromos, épületgépész szakáganként
legalább 1-1 fő a területi építész, vagy mérnöki kamara által vezetett felelős műszaki
vezetői névjegyzékben szereplő szakember a teljesítés során.
Az ajánlattevő és a 10 % feletti alvállalkozója ill. közös ajánlattétel esetén
valamennyi ajánlattevő, a műszaki illetve szakmai alkalmassági követelményeknek
együttesen is eleget tehetnek.
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges
feltételek
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e
kötve?
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás típusa
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos
x
IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos
IV. 2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás x
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással
kell megadni)

Szempont Súlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)



Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2009/10/12 (év/hó/nap ) Időpont: 11:00 óra
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 37500 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
pénztári befizetéssel az A.II mellékletben szerepeltetett szervezet pénztárába, vagy
átutalással a Magyarországi Volksbanknál vezetett 14100086-51696349-01000008
számú számlájára, átutalás esetén fel kell tüntetni, hogy" Vizsoly ajánlati
dokumentáció". A dokumentáció árát kizárólag a Kbt. 54. § (6) bekezdésében
megjelölt esetekben kerül visszatérítésre
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2009/10/12 (év/hó/nap) Időpont: 11:00 óra
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban: vagy napokban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2009/10/12 (év/hó/nap) Időpont: 11:00 óra
Helyszín : Vizsoly, Szent János u. 155, polgármesteri hivatal
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
a Kbt. 80 § (2) bekezdése szerint.
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) a szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos?
igen
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb hivatkozási alapot:
Az Észak-Magyarországi Operatív Program, ÉMOP-4.1.1/A pályázati konstrukció
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2009/10/20 11:00 óra
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2009/11/02 11:00 óra
V.3. 3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető
szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
Ajánlatkérő az első tárgyalást 2009. október 15-én. 11. 00 órakor kezdi. Ajánlatkérő
ajánlattevőkkel külön-külön tárgyal. Valamennyi fél a tárgyaláson a jognyilatkozat
tételére meghatalmazott személlyel köteles képviseltetni magát, képviseleti
jogosultságot minden tárgyalási alkalom megkezdésekor írásbeli formában igazolni



kell. Minden megtartott tárgyaláson a tárgyalásról jegyzőkönyv készül, amelyet
valamennyi jelenlévő aláír. A tárgyalás során ajánlatkérő először a műszaki
kérdésekben kíván megállapodni, majd árlicitet tart.
A jegyzőkönyvre érvényesül a Kbt. 128 § (5) bekezdése.
Az első tárgyalás eredményétől függően kerül sor további tárgyalási alkalomra. Az
utolsó, vagy amennyiben csak egy tárgyalás történt, a tárgyalás végén a Kbt. 127 §
(4) bekezdése szerinti ajánlati kötöttség jön létre. Az ajánlati kötöttség 60 napig tart.
V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel
feltétele? (adott esetben)
igen
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további
információk: (adott esetben)
A dokumentáció előzetes egyeztetés alapján az A.II mellékletben feltüntetett
helyszínen rendelkezésre bocsátásra kerül, munkanapokon 09:00 órától 15:30
óráig, ajánlattétel napján 11:00 óráig, a dokumentáció ellenértékének átutalása
és/vagy befizetése másolatának leadása ellenében. A dokumentáció rendelkezésre
bocsátásáról jkv. kerül felvételre.
Vagy a Kbt. 54. § (4) bekezdés alkalmazása esetén annak megküldésével. Az
ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy adószámukat, valamint a számla
kiállításához szükséges valamennyi egyéb adatukat a dokumentáció megvásárlása
esetén szíveskedjenek megadni.
A postai úton történő megküldés esetén az erre vonatkozó írásbeli kérelemben
kérjük megadnia: az ajánlattételi dokumentációt megvásárló cég neve és székhelye,
postacíme, cégjegyzékszáma, a cég nevében kapcsolattartásra kijelölt személy
neve, telefon- és fax száma, e-mail címe. Közös ajánlattétel esetén elegendő egy
dokumentáció megvásárlása.
V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati
szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek
értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati
szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő
megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező
minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e?
igen
V.7) Egyéb információk:
1) Az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell becsatolnia a Kbt. 71 § (1) és (3)
bekezdésekre vonatkozó feltételekre tekintettel.
2) Az ajánlat minden lapját kitörölhetetlen tintával vagy géppel elkészítve,
folyamatos sorszámmal, a cégjegyzésre jogosult kézjegyével ellátva, zárt
borítékban, magyar nyelven és 4 példányban (1 eredeti, 3 másolat) kell benyújtani.
Az ajánlaton szerepelnie kell az "eredeti" vagy a "másolat" megjelölésnek.
Eltérés esetén az "eredeti" példány tartalma a mérvadó. A borítékon " Vizsoly
orvosi rendelő" megjelölést kell feltüntetni. A külső borításon ezen kívül más nem
szerepelhet.
3) Az ajánlatot olyan kötésben kell beadni, amelyből állagsérelem nélkül lapot
kivenni, cserélni nem lehet.



4) Ajánlattevőnek az ajánlatban nevesített szervezetekre is, az alábbi cégokmányok
eredeti vagy másolati példányát kell az ajánlathoz csatolni:
- az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatot,
- ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát.
5) Az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell becsatolni a Kbt 70 § (2) bekezdésére
tekintettel.
6) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes
költség az ajánlattevőt terheli.
7) Jelen ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott
kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény az irányadó.
8) Ajánlatkérő a 2009/09/10.-én helyszíni bejárást tart 11 órai kezdettel, a találkozó
helye: Vizsoly, Szent János u. 161/1.
9) Az eljárás során az igazolások tekintetében a Közbeszerzések Tanácsa K.É.
2009. évi 80. számban (2009.07.10) megjelent útmutató az irányadó.
10) A hiánypótlás teljeskörben biztosított.
11). Amennyiben az ajánlatkérő megnevezi második legkedvezőbb ajánlattevőt, az
ajánlatkérő az eljárás nyertesének visszalépése esetén a Kbt. 91. §. (2) bekezdés
a) pontja szerint, vagy a Kbt. 91. §. (2) bekezdés b) pontja szerint feltételek esetén a
következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést.
12. Az ajánlatkérő eljárás nyertese részére felajánlja, legalább 10 % mértékig
történő vállalkozói előleget igénylésének a lehetőségét, amely feltételek az
ajánlati dokumentációban kerülnek részletezésre. Az igényelt előleg mértékéről az
ajánlattevőnek Nyilatkozatot kell az ajánlatba becsatolni.
13. A jogosultsághoz kötött mérnöki tevékenységekre a Közbeszerzések
Tanácsának Elnökének Tájékoztatója az irányadó (KÉ 2009. évi 102. szám.
2009/09/02.)
V.8) E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/09/12 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: Home Reality Kft
Postai cím: Városház tér 5
Város/Község: Miskolc
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Tamás Katalin
Telefon: +36 46 508 134
E-mail: tamas.karoly@homereality.hu
Fax: +36 46 508 135
Internetcím (URL): -
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név: Home Reality Kft
Postai cím: Városház tér 5
Város/Község: Miskolc
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):



Címzett: Tamás Katalin
Telefon: +36 46 508 134
E-mail: tamas.karoly@homereality.hu
Fax: +36 46 508 135
Internetcím (URL): -
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
 
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1 meghatározás
1) A rész meghatározása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------


