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Napirend: Energetikai hatékonyság fokozása Abony Város Gyulai Gaál Miklós és Somogyi 

Imre Általános Iskoláiban című KEOP-5.3.0/A/09-2010-0008 jelű pályázathoz kapcsolódó 

közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának megtárgyalása 

 

Z-129/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A KEOP-5.3.0/A/09-2010-0008 jelű, Energetikai hatékonyság fokozása Abony Város 

Gyulai Gaál Miklós és Somogyi Imre Általános Iskoláiban című pályázat ajánlattételi 

felhívásának megtárgyalásáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a közbeszerzésről szóló 

2003. évi CXXIX. törvényben foglaltakat, az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület az ajánlattételi felhívást a határozat mellékleteként jóváhagyja. 

2. A Képviselő-testület az ajánlattételi felhívást a következő vállalkozásoknak küldi meg 

figyelembe véve a Kbt. 249. § (1) bekezdését: 

-   Pallai Péter e.v. (5008, Szolnok Cseresznye u. 22.)  

- Tisza Thermo Bt. (5000 Szolnok, Kaán Károly út 21.)  
- Minőség 21 Kft. (5000 Szolnok, Szeder u. 14.) 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásában közreműködik:   

 Településfejlesztési Osztály  

 Gazdasági Osztály 

 Jegyzői Titkárság 

Határozatról értesül: 

 Romhányiné Dr. Balogh Edit 

 dr. Vörös Mária aljegyző 

 Valamennyi Osztályvezető 

 Kár-Mentor Bt. 

 Ajánlattevők 

K.m.f. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit s. k.   dr. Vörös Mária s. k. 

       polgármester         aljegyző  

 

Kivonat hiteléül: 

Abony, 2011. április 29. 

 

Farkasné Fazekas Mária 

      jkv. 



 

 

KÁR-MENTOR Bt. 

5000 Szolnok, Arany János út 20.  

Tel: 56/426-226  Tfax: 56/513-395 

e-mail: karmentor@brokerroyal.hu    

                                                                                                                         ….... számú példány  

 

 

 

 

AJÁNLATTÉTELI  DOKUMENTÁCIÓ 

 

a 

 

KEOP-5.3.0/A/09-2010-0008 kódszámú „Energetikai hatékonyság fokozása Abony 

Város Gyulai Gaál Miklós és Somogyi Imre Általános Iskoláiban” tárgyú projekt 

kivitelezési feladatainak ellátása tárgyában 

 

 

 

Az írásos ajánlatok benyújtásának határideje: 2011. május 16-án 10:00 óra 
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 BEVEZETŐ 

 

Tisztelt Ajánlattevő! 

 

Köszönettel vesszük, hogy megvásárolták az Ajánlattételi Dokumentációt és ezzel jelezték 

ajánlattételi szándékukat. Kérjük, hogy az Ajánlattételi felhívás részletes áttanulmányozását 

követően, annak kiegészítéseként jelen dokumentáció tartalmát is sajátítsák el a megfelelő 

ajánlattétel érdekében. 

 

Ajánlatkérő az Ajánlattételi Dokumentációt kötetekre bontva építette fel az alábbiak szerint: 

 

1. Dokumentáció 

 

I. Fejezet: AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

 

 

II. Fejezet: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 

 

Tartalmazza az Útmutatót, általános leírásokat az Ajánlatevők részére, melyek segítik a 

megfelelő ajánlattételt. 

 

III. Fejezet: NYILATKOZAT MINTÁK 

 

Ajánlattevő ajánlatának megkönnyítése érdekében Ajánlatkérő a III. Fejezetben nyilatkozat 

mintákat csatol, mely tartalmazza azokat a formanyomtatvány mintákat, amelyeket kitöltve, 

és cégszerűen aláírva kell az Ajánlattevőnek ajánlatában elhelyeznie. Ajánlatkérő által 

készített nyilatkozatok csupán minták, Ajánlattevő számára előírva az elvárt tartalmi 

elemeket.  A nyilatkozatok elektronikusan is átadásra kerülnek. 

 

IV. Fejezet: SZERZŐDÉSES TERVEZET 

 

Az ajánlattételhez kapcsolódó további szerződéses feltételeket tartalmazó tervezet. 

 

IV. Fejezet: SPECIFIKÁCIÓ 

 

Az ajánlattételhez kapcsolódó szakmai leírások 

 

Abony Város Önkormányzata a jelen Ajánlattételi Dokumentációban meghatározott, 

nemzeti értékhatárt meghaladó egyszerű eljárást a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. 

törvényben (továbbiakban: Kbt.) foglaltak figyelembevételével alakította ki. Kérjük, a 

közbeszerzési törvény előírásai szerint készítsék el ajánlatukat, melynek összeállításához sok 

sikert kívánunk, reméljük, hogy hozzájárultunk jelen dokumentációval a megfelelő ajánlat 

elkészítéséhez! 

 

Abony, 2011. április 15. 

                                              Üdvözlettel: 

                                                                 Romhányiné Dr. Balogh Edit s.k. 

                                                          polgármester 



 

 

 

 

 

 

I. Fejezet 

 

 

 

 

 

Ajánlattételi felhívás 

 

 a 

 

KEOP-5.3.0/A/09-2010-0008 kódszámú „Energetikai hatékonyság fokozása Abony 

Város Gyulai Gaál Miklós és Somogyi Imre Általános Iskoláiban” tárgyú projekt 

kivitelezési feladatainak ellátása tárgyában 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AJÁNLATTÉTELI  FELHÍVÁS 

 

 

1.) Az Ajánlatkérő neve, címe, telefon-, és telefaxszáma: 

   

                Abony Város Önkormányzata 

                2740 Abony, Kossuth tér 1. szám 

                Telefonszám: 06/53/361-571, telefaxszám: 06/53/360-010 

                E-mail: abony@abony.hu 

 

2.)  Az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet:  

 

KÁR-MENTOR Bt. 5000 Szolnok, Arany János u 20. 

Telefonszám: 06/56/426-226, telefaxszám: 06/56/513-395 

e-mail cím: karmentor@brokerroyal.hu 

 

3.) Az eljárás 251. § (2) szerinti jogcíme 

 

Kbt. 251.§ (2) szerint, ha az árubeszerzés vagy szolgáltatás becsült értéke nem éri el a 

huszonöt millió forintot, vagy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a nyolcvan 

millió forintot, az ajánlatkérő a 249. § (1) bekezdése szerinti közzététel helyett 

legalább három ajánlattevőnek köteles egyidejűleg, közvetlenül írásbeli - a 249. § (2) 

bekezdésében foglaltakat tartalmazó - ajánlattételi felhívást küldeni. 

A Kbt. 40. §. (6) bekezdése alapján a (2) bekezdéstől eltérően a becsült érték 

kiszámítása során más közbeszerzés becsült értékével nem kell egybeszámítani az 

olyan közbeszerzést, amelynek általános forgalmi adó nélkül számított becsült értéke 

szolgáltatás és árubeszerzés esetében 21 031 200 forintnál, az építési beruházások 

esetében pedig 262 890 000 forintnál kevesebb, feltéve, hogy ezen egybe nem 

számított közbeszerzés értéke nem haladja meg annak az értéknek a húsz százalékát, 

amit a (2) bekezdés alkalmazása esetén állapított volna meg az ajánlatkérő ezen 

közbeszerzés és a vele a (2) bekezdés szerint egybeszámítandó közbeszerzések 

együttes becsült értékeként. 

 

4.)  A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési 

helye és pénzügyi feltételei, ha az ajánlatkérő dokumentációt készít és a 

dokumentációt az ajánlattételi felhívással egyidejűleg nem küldte meg:  

 

Ajánlatkérő ajánlati dokumentációt készít, melyet térítésmentesen bocsát az 

ajánlattevő rendelkezésére oly módon, hogy azt az ajánlatkérő nevében eljáró 

szervezet teljes terjedelemben papír alapon ajánlott, tértivevényes postai küldemény, 

valamint elektronikus formában küldi meg az ajánlattevők részére.  

 

5.) A  közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége (nómenklatúra);  
 

     Fő tárgy:  44221000-5  

                      44221100-6  

                      44621220-7  

                      44621221-4  
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Teljes mennyiség: 

 

A projekt két általános iskola energetikai fejlesztését valósítja meg 

fűtéskorszerűsítéssel és nyílászárók cseréjével. A projekt célja a hosszútávon 

gazdaságos és fenntartható működtetés megvalósítása, a korszerű oktatási környezet 

megvalósításához való hozzájárulás.  

 

1. Rész tekintetében: nyílászárók cseréje 

 

Műanyag bejárati ajtó                         6 db  

Műanyag kültéri nyílászáró            157 db  

Műanyag külső-belső könyöklő     459 fm  

Faljavítások belső                   1279 m2  

Faljavítások külső                          219 m2  

 

 

Műszaki előírás: 

 

Ablak profil: TROCAL Inno Nova 5 kamrás kr = 1,3 W/m
2 

K, 70 mm-es beépítési 

mélységű profilos műanyag ablakok, kívül aranytölgy, belül fehér színben, 1,5 ill. 2 

mm-es horganyzott idomacél merevítéssel, szürke gumitömítéssel 

 

Vasalat: Roto NT gyártmányú, egykezes működtetésű bukó-nyíló vasalatok, 

működésszabályzóval szerelve, bejárati ajtók szárnyanként 3 db nagy Roto pánttal, 5 

pontos biztonsági zárral szerelve. 

 

Üveg: 4-16-4 Low-E + Argon kr  = 1,1 W/m
2  

K 

 

 

2. Rész tekintetében: fűtéskorszerűsítés 

 

Viessmann Vitodens  200 105 KW                         5 db  

Viessmann Vitocell 300 L-es melegvíz-tároló 2 db  

Keverőszelep                                                            2 db  

Viessmann Vitotronic 333                                     2 db  

Grundfos keringtető szivattyú                         4 db  

Grundfos töltő szivattyú                                     2 db  

Grundfos cirkulációs szivattyú                         2 db  

Hidraulikus váltó                                                 2 db  

Osztó                                                                         2 db  

Égéstermék kaszkád                                                   2 db  

Danfoss radiátorszelepek                                        257 db  

 

A részletes megvalósítandó feladatokat a dokumentáció „Műszaki specifikáció” része 

tartalmazza.   

 

 

 

 



 

 

Az ajánlatkérő ezekkel egyenértékű terméket is elfogad, figyelemmel a Kbt. 58. §. (7) 

bekezdésében foglaltakra. „Az ajánlatkérő a közbeszerzési műszaki leírást nem 

határozhatja meg oly módon, hogy egyes ajánlattevőket, illetőleg árukat az eljárásból 

kizár, vagy más módon indokolatlan és hátrányos vagy előnyös megkülönböztetésüket 

eredményezi. Ha a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása 

szükségessé tesz meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, 

tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a 

leírásnak tartalmaznia kell, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű 

meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” 

kifejezést kell szerepeltetni.” 

Ajánlattevő nem azonos, de egyenértékű termék ajánlása esetében köteles részletesen 

bemutatni és bizonyítani a termékek egyenértékűségét. A termékek egyenértékűsége 

helytállóságának hiánya az ajánlat érvénytelenségét jelenti. Ajánlattevő nem azonos, 

de egyenértékű termék ajánlása esetében köteles nyilatkozni arról, hogy a felsorolt és 

az azzal egyenértékű termék közötti különbségből eredő minden kockázatot és annak 

valamennyi, ajánlattevőnél és ajánlatkérőnél felmerülő mindennemű költségét 

ajánlattevő viseli. 

 

A megjelölt termékekkel egyenértékű termék szállítása csak akkor fogadható el, 

amennyiben minden, a felsorolt és az azzal egyenértékű termék közötti különbségből 

eredő minden kockázatot és annak valamennyi, ajánlattevőnél és ajánlatkérőnél 

felmerülő mindennemű költségét ajánlattevő viseli. A költségekbe beleértendő az 

egyenértékű termékek használatára visszavezethető azon költségek is, amelyek az 

eszközök működésével összefüggésben keletkező hibák javításából, vagy a garanciák 

elvesztéséből, illetve az eszközökben bekövetkezett kárból erednek. 

 

 

6.) A szerződés meghatározása, szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje: 

 

Vállalkozói szerződés KEOP-5.3.0/A/09-2010-0008 kódszámú „Energetikai 

hatékonyság fokozása Abony Város Gyulai Gaál Miklós és Somogyi Imre Általános 

Iskoláiban” tárgyú projekt kivitelezési feladatainak ellátása tárgyában 

 

  Befejezési idő legkésőbbi időpontja: 2011. augusztus 12. 

 

 

7.) A teljesítési helyek: 

               

Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola – 2740 Abony, Kálvin u. 11.  

Somogyi Imre Általános Iskola – 2740 Abony, Szelei út 1-3.  

 

 

8.) A  szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)  

 

A Kbt. VI. fejezete szerint nemzeti értékhatárt elérő, hirdetmény nélküli ajánlattételi 

felhívás megküldésével induló egyszerű közbeszerzési (251. § (2) bekezdés) szerinti 

eljárásban a Kbt. mellékkötelezettségei (53/A. §, 59. §) helyett 1959. évi IV. törvény a 

Polgári törvénykönyvről (így különösen a Ptk. 246.§., 248.§., 305. §., 310. §.) kerül 

alkalmazásra.  

 



 

 

              1.Késedelmi kötbér: legalább 100.000.-Ft/naptári nap (értékelési részszempont) 

2. Hibás teljesítés esetére kikötött kötbér a szerződés szerinti, ÁFA nélkül  

                  számított ellenszolgáltatási ár 5 %-a 

              3. Legalább 24 hónap teljes körű jótállási kötelezettség (értékelési részszempont), 

              4. A jótállás idejére kikötött kötbér a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított 

                  ellenszolgáltatási  ár 3%-a. 

 

9.) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: 

 

Az ajánlatkérés, szerződéskötés és kifizetések pénzneme: HUF. Az ajánlatkérő 

előleget nem fizet. 

Fizetési ütemezés: egy részszámla és egy végszámla benyújtására van lehetőség, a 

végszámla összege nem lehet kevesebb, mint a nettó ajánlati ár 40%. A Vállalkozó 

számlájának és a Megrendelő képviselője által aláírt teljesítésigazolásnak a 

kézhezvétele után, a teljesítést követő 30 napon belül kerül kiegyenlítésre. A 

végszámla kizárólag a sikeres műszaki átadás-átvételt követően nyújtható be. A 

számla kifizetésének feltétele az Art. 36/A. §-ban  foglaltak teljesülése.  

A számla kifizetése a Kbt. 305. § (3) bekezdés a)-i) pontjaival összhangban történik. 

 

Műszaki- és pénzügyi ütemtervezetet az ajánlat részeként szükséges benyújtatni.  

 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

281/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet, 

255/2006. (XII.8.) Kormányrendelet, 

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 

 

10.)  Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) 

ajánlatot:  

                Nem 

 

11.) Részajánlattételi lehetőség biztosítása:         

                  

                Ajánlatkérő a Kbt. 50. § (3) bekezdés szerinti rész ajánlattételi lehetőséget                  

biztosít. Ajánlattevő jogosult a beszerzés összes részére, vagy részeire külön-külön 

ajánlatot tenni. 

 

 

12.) Az ajánlatok bírálati szempontja: 

 

A Kbt. 57. § (2) bekezdés b) pontja szerint az összességében legelőnyösebb ajánlat a 

kiválasztás szempontja. 

 

           Részszempont Súlyszám 

Nettó ajánlati ár (vállalkozói díj) (Ft) 55 

Késedelmi kötbér (Ft/nap) (minimum 100.000.-Ft, 

600.000.-Ft és az ennél magasabb összegű ajánlatot 

ajánlatkérő a legmagasabb összegű pontszámmal 

értékeli) 20 



 

 

Vállalt jótállás időtartam a szerződésszerű 

teljesítéstől számolva egész hónapokban (csak egész 

hónapszám lehet, min. 12 hónap, a 60 hónap és az 

ennél több hónapot tartalmazó ajánlatot ajánlatkérő a 

legmagasabb összegű pontszámmal értékeli) 20 

Vállalt teljesítési idő (egész napokban megadva) 5 

 

 

13.) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott 

esetben)  

Ajánlatkérő nyertesség esetére nem írja elő gazdálkodó szervezet alapítását, de közös 

ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek szolgáltatniuk kell egy 

megállapodás tervezetet, amely minimálisan tartalmazza az ajánlattétel és teljesítés 

időszakára vonatkozó, külön-külön teljes jogkörű képviselő megnevezését, 

meghatalmazását; a tagok külön-külön felelősségvállalását a munkák 

megvalósításáért, mint oszthatatlan szolgáltatásért; valamint a tagok várható munka- 

és feladatmegosztását. 

Ajánlatkérő közös Ajánlattevők részére külön felhívja a figyelmet a Kbt. 305. § (3) c) 

pontjában foglaltakra illetve a „A Közbeszerzések Tanácsa módosított útmutatója a 

közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések Kbt. 303. §-a szerinti 

módosításával és 304. §-a szerinti teljesítésével kapcsolatos egyes kérdésekről( (KÉ 

2010. évi 152. szám; 2010. december 22.”- számában foglaltakra, mely szerint „ A 

hivatkozott előírás kimondja , hogy eredményes közbeszerzési eljárás alapján a 

szerződést a nyertes ajánlattevővel kell megkötni. Ez a szabály egyúttal azt is magában 

foglalja, hogy ha közösen ajánlatot tevők nyertek a közbeszerzési eljárásban, 

mindegyiküknek meg kell kötnie a szerződést az ajánlatkérővel. Ezt támasztja alá az 

is, hogy a Kbt. 305. § (3) bekezdése szerint minden közös ajánlattevő önállóan 

számláz az ajánlatkérő felé, számla kiállítására az ajánlatkérő felé pedig csak az  

jogosult, aki vele szerződést kötött.” 

 

 

 

14.) Jogi helyzet (kizáró okok) – megkövetelt igazolási mód: 

 

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik tag sem), 

alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akire nézve a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-

i) pontjában, a Kbt. 61. § (1) bekezdése d) pontjában meghatározott kizáró okok 

bármelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén 

egyik tag sem), a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe 

venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akire nézve a Kbt. 61. § (1) 

bekezdése a)-c) pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Az 

eljárásból kizárásra kerül az az ajánlattevő, aki, illetőleg akinek a közbeszerzés 

értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója 

vagy a számára erőforrást nyújtó szervezet esetében a Kbt. 62. § (1) bekezdésében 

foglalt kizáró okok fennállnak 

 

 



 

 

A kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt. 249. § (3) bekezdése alapján az 

ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni 

kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez 

erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell. 

 

15.) Az alkalmassági követelmények: 

 

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: 

 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

Az ajánlattevőnek és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak 

csatolnia kell: 

P1) Csatolja az összes meglévő jelen hirdetmény feladásának napjánál nem régebbi 

keltezésű, számlavezető pénzintézetétől származó nyilatkozatot a fizetési 

kötelezettségek teljesítéséről és a 30 napon túli sorban állásról e hirdetmény feladását 

megelőző 24 hónap tekintetében. 

 

P2) Az utolsó 2 lezárt üzleti év (2008. és 2009.) - működési formájának megfelelő – a 

számviteli jogszabály szerinti beszámolójának másolatát; 

 

P3) Az ajánlattételi határidőt megelőző két (2009. és 2010.) év teljes árbevétel, és 

ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházás 

tevékenységével kapcsolatos árbevételről szóló nyilatkozatot. 

 

Az alkalmasság minimum követelménye(i):  

 

Alkalmatlan az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, 

ha 

P1) ha számlavezető pénzintézettől származó nyilatkozat szerint fizetési 

kötelezettségeinek határidőben nem tett eleget, továbbá e hirdetmény feladását 

megelőző 24 hónapban meglévő számláján 30 napon túli sorban állás fordult elő. 

 

P2) ha, az utolsó 2 lezárt üzleti év mindegyikében (2008. és 2009.) a mérleg szerinti 

eredménye negatív volt; 

 

P3) ha, az ajánlattételi határidőt megelőző két év (2009. és 2010.) valamelyikében nem 

rendelkezik legalább évi:  

1.rész esetén: nettó 50 M Ft teljes árbevétellel,  

2.rész esetén: nettó 20 M Ft teljes árbevétellel 

valamint az ajánlattételi határidőt megelőző két év (2009. és 2010.) valamelyikében 

nem rendelkezik legalább évi  

1.rész esetén: nettó 25 M Ft közbeszerzés tárgya szerinti nyílászáró csere, javítás, 

üvegezés tevékenységével kapcsolatos árbevétellel. 

2.rész esetén: nettó 10 M Ft közbeszerzés tárgya szerinti fűtéskorszerűsítés , 

épületgépészeti-, épület felújítási tevékenységével kapcsolatos árbevétellel. 

 

Az ajánlattevő(k)nek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben 

igénybe venni kívánt alvállalkozóknak az 1) és 2) pontban meghatározott alkalmassági 

követelménynek önállóan kell megfelelniük. 

 



 

 

 

Az ajánlattevő(k)nek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben 

igénybe venni kívánt alvállalkozóknak az 1) és 2) pontban meghatározott alkalmassági 

követelménynek önállóan kell megfelelniük. 

 

Amennyiben az ajánlattevő a minimumkövetelmény esetében a Kbt. 65. § (3) 

bekezdése alapján más szervezet(ek) erőforrásaira támaszkodik, az alkalmassági 

minimumkövetelménynek való megfelelés igazolásán túl a 65. § (4) bekezdés szerinti 

igazolások eredeti vagy hiteles másolati példányát is csatolni kell a Kbt. 4. § 3/E 

pontja figyelembevételével. 

  

     Ajánlattevőnek részekre történő ajánlattétel esetén nem szükséges külön-külön  

     benyújtani a gazdasági és pénzügyi alkalmasságot igazoló dokumentumokat. 

 

 

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság: 

 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

Az ajánlattevőnek és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak 

csatolnia kell 

M/1.) Jelen hirdetmény feladás napját megelőző 24 hónap legjelentősebb építési 

beruházásainak bemutatását (legalább a műszaki tartalom feltüntetésével, a teljesítés 

helyének, idejének, a szerződés tárgyának, az ellenszolgáltatás összegének és a 

szerződést kötő másik félnek a megnevezésével, az információt nyújtó személy 

nevével és telefonszámával, az információt nyújtó személy nyilatkozatával a 

szerződésszerű teljesítésről) a Kbt. 68.§ (2) bekezdése szerint igazolva. 

 

M/2.) Azoknak a műszaki vezető szakembernek, illetve vezető tisztségviselőknek a 

megnevezése, képzettségük, gyakorlatuk szakmai önéletrajzzal történő ismertetését, 

végzettségét igazoló okirat másolatokkal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. 

 

Amennyiben az ajánlattevő a minimumkövetelmény esetében a Kbt. 65. § (3) 

bekezdése alapján más szervezet(ek) erőforrásaira támaszkodik, az alkalmassági 

minimumkövetelménynek való megfelelés igazolásán túl a 65. § (4) bekezdés szerinti 

igazolások eredeti vagy hiteles másolati példányát is csatolni kell a Kbt. 4. § 3/E 

pontja figyelembevételével. 

 

       Az alkalmasság minimum követelménye(i):  

Alkalmatlan az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, 

ha 

M/1.)  ha nem rendelkezik a jelen hirdetmény feladás napját megelőző 24 hónapban 

legalább  

1.rész esetén:1db nettó 20 M Ft közbeszerzés tárgya szerinti nyílászáró csere, javítás, 

üvegezés tárgyú befejezett, előírás- és szerződésszerűen teljesített referencia munkával 

2.rész esetén: nettó 10 M Ft közbeszerzés tárgya szerinti fűtéskorszerűsítés , 

épületgépészeti-, épület felújítás tárgyú befejezett, előírás- és szerződésszerűen 

teljesített referencia munkával 

 



 

 

M/2.) ha nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt: 

- 1 fő legalább FMV Épületek „A”, vagy „B” kategóriás minősítésű felelős műszaki 

vezetői névjegyzékbe vett szakemberrel, aki legalább három éves szakmai gyakorlattal 

rendelkezik.  

A meghatározott szakember vonatkozásában a szerződés tartalmazni fogja, hogy az 

ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez kizárólag az ajánlatában az adott pozícióra 

megjelölt szakembereket veheti igénybe. Az ajánlatkérő a felhívásban meghatározott 

pozícióra kizárólag az ajánlatban erre a pozícióra megjelölt szakembert tekinti 

nyilatkozattételre jogosult személynek, továbbá az adott szakember tartozik 

felelősséggel a jogszabályban és a szerződésben az adott pozícióra előírt feladatok 

ellátásáért. Amennyiben a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem 

látható ok következtében - beállott lényeges körülmény miatt a szerződés vagy annak 

egy része nem lenne teljesíthető az ajánlatban megjelölt szakemberrel, az ajánlatkérő 

más szakember közreműködéséhez is hozzájárulhat feltéve, hogy az megfelel a 

közbeszerzési eljárásban az adott szakemberre meghatározott követelményeknek. E 

rendelkezések megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül. 

Az M/2.) pontban meghatározott teljesítésbe bevonni kívánt szakember esetében az 

ajánlathoz csatolni kell egy olyan szándéknyilatkozatot (rendelkezésre állási 

nyilatkozatot), amelyben a szakember kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés 

teljesítésében személyesen közreműködik és nincs más olyan kötelezettsége a 

szerződés időtartamára vonatkozóan, amely a szerződés teljesítésében való  

munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná. 

Ajánlattevőnek részekre történő ajánlattétel esetén a választott részre/részekre 

vonatkozó referenciát(kat) szükséges becsatolni, amennyiben valamennyi részre kíván 

ajánlatot benyújtani, úgy mindegyik részre szükséges a referencia igazolásokat 

benyújtani. 

 

 

16.) A hiánypótlás lehetősége, vagy annak kizárása: 

 

 Az Ajánlatkérő a Kbt. 83. §- a szerint hiánypótlási lehetőséget biztosít.  

 

17.) Az ajánlattételi határidő:  

 

               2011. május 16-án 10:00 óra 

 

18.) A szerződés EU alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal  

       kapcsolatos 

  

Ajánlatkérő a KEOP-5.3.0/A/09-2010-0008 azonosító számú elnyert pályázat alapján 

valósítja meg a projektet.  

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a  Kbt. 92. §. c) pontjára.  

 

19.) Az ajánlat benyújtásának címe: 

 

            Az ajánlatok munkanapokon 8:00 – 16:00 óra, pénteki munkarend esetében 8:00 –   

12:00 óra, az ajánlattételi határidő napján 8:00 – 10:00 óra között nyújthatók be,  az 

alábbi címen: Abony Város   Önkormányzata,  2740 Abony, Kossuth tér 1. szám,  

titkárság 



 

 

 

20.) Az ajánlattétel nyelve:  

            

                  magyar 

 

21.) Fenntartott szerződések: 

                 

                Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 253. § (1) bekezdését. 

 

 

22.) Az ajánlatok felbontásának helye és ideje: 

 

               Abony Város Önkormányzata, 2740 Abony, Kossuth  tér 1. szám, titkárság 

                 

2011. május 16-án 10:00 óra 

 

 

23.) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak;  

               A Kbt. 80. § (2) bekezdése szerint. 

 

24.) A tárgyalás helye, ideje: 

           

          Ajánlatkérő tárgyalást nem tart. 

 

 

25.) A szerződéskötés tervezett időpontja: 

 

          Várhatóan, 2011.június 06.-án 10:00 órakor, Abony Város Önkormányzata, 2740   Abony, 

Kossuth  tér 1. szám, Polgármesteri Iroda 

 

 

     

26.) Az  ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 

 

2011. április 29. 

 

 

Abony, 2011. április 28. 
 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


