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  KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 

1024 Budapest, Margit krt. 85.  

Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu  
  

  

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 

  
   

  

Építési beruházás [ ]  

Árubeszerzés [x]  

Szolgáltatás [ ]  

Építési koncesszió [ ]  
 

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki 

  

A hirdetmény kézhezvételének 

dátuma____________________ 

Azonosító 

kód_______________________________________ 

Szolgáltatási 

koncesszió 
[ ]  

  

  

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

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

Hivatalos név: 
Aboy Város Önkormányzata  

Postai cím: 
Kossuth tér 1.  

Város/Község  
Abony  

Postai irányítószám: 
2740  

Ország: 
Magyarország  

Kapcsolattartási pont(ok): 
 

Címzett: 
Romhányiné Dr. Balogh Edit  

Telefon: 
53/361-571  

E-mail: 
abony@abony.hu  

Fax: 
53/360-010  

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkérő általános címe (URL): 

 

A felhasználói oldal címe (URL): 

 

  

 

 

 



További információk a következő címen szerezhetők be:  

  [ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

[x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet 

A dokumentáció a következő címen szerezhető be:  

  [ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

[x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 

Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 

  [x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

[ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 

  

I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA 
  

Központi szintű [ ]  Közszolgáltató [ ]  

Regionális/helyi szintű [x]  
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont] 

[ ]  

Közjgi szervezet [ ]  
Egyéb [ ]  

Egyéb (nevezze meg):  

  

I.3.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE 

I.3.1) A KBT. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN 
  

[ ] Általános közszolgáltatások  [ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

[ ] Védelem  [ ] Szociáls védelem 

[ ] Közrend és biztonság  [ ] Szabadidő, kultúra és vallás 

[ ] Környezetvédelem  [ ] Oktatás 

[ ] Gazdasági és pénzügyek 
[x] Egyéb (nevezze meg): helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV.Tv. szerinti tevékenység  

[ ] 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  

[ ] Vasúti szolgáltatások  

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]  



[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]  

[ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz 

szolgáltatások  

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont] 

[ ] Repülőtéri tevékenység  

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]  

[ ] Kikötői tevékenységek  

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]  

[ ] Postai szolgáltatások  

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]  

  
 

I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? igen 

[ ] nem [x]  

  

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA  

II.1) MEGHATÁROZÁS  

        

II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés  

Adásvételi-, karbantartási szerződés: Abony Város belterületén térfigyelő kamerarendszer 

kiépítésére, karbantartására. 

 

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye  
( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, 

amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)  

a) [ ] Építési beruházás  b) [x] Árubeszerzés  c) [ ] Szolgáltatás  

[ ] Kivitelezés 

[ ] Tervezés és kivitelezés 

[ ] Kivitelezés, bármilyen 

eszközzel, módon, az ajánlatkérő 

által meghatározott 

követelményeknek megfelelően 

  

[ ] Építési koncesszió 

[x] Adásvétel 

[ ] Lízing 

[ ] Bérlet 

[ ] Részletvétel 

[ ] Ezek 

kombinációja/Egyéb 

 

Szolgáltatási kategória  

(az 1–27. szolgáltatási 

kategóriákat lásd a Kbt. 3. 

és 4. mellékletében) 

  

  

  

  

[ ] Szolgáltatási 

koncesszió  
 

A teljesítés helye 

NUTS-kód  

A teljesítés helye  

2740 Abony, Kossuth 

tér  

NUTS-kód HU102  

A teljesítés helye  

NUTS-kód  

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul  



Közbeszerzés megvalósítása [x] Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása [ ]  

Keretmegállapodás megkötése [ ]  

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)  

Keretmegállapodás több ajánlattevővel [ ]  

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek 

keretszáma VAGY, adott esetben, maimális 

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  

Térfigyelő kamera rendszer beszerzése és kiépítése (17 db kamera), ezt követően a kész, 

üzemképes rendszer ajánlatkérő részére rendelkezésre bocsátása és az ajánlattevő által 

vállalt jótállás időtartama alatti díjmentes karbantartás elvégzése az alábbiakban 

meghatározottak szerint. 

A térfigyelő kamera rendszer kiépítése a következőket foglalja magában: 

- térfigyelő kamerák beszerzése, telepítése és üzembe helyezése 

- rádiós átviteli úttal, mikrohullámú összeköttetéssel, NHH engedéllyel rendelkező komplett 

hálózat teljes kialakítása (rendszerelemek beszerzése, telepítése és hálózat üzembe 

helyezése) 

- felügyeleti központ kialakítása Ajánlatkérő székhelyén, 2740 Abony, Kossuth tér 1. szám 

alatti fogadó épületben 

- a szükséges tervdokumentációk elkészítése 

- a szükséges engedélyek beszerzése 

- a rendszer kialakításával összefüggő, valamennyi kapcsolódó tevékenység elvégzése 

 

Az ajánlattevőnek a szakmai ajánlat részeként ütemtervet kell benyújtania. 

 

A teljes beruházás átadás-átvételének feltétele, hogy valamennyi megfigyelési helyen, 

valamennyi kamera által folyamatos (24 órán keresztül, az ajánlatkérő kezelő személyzete 

által végzett) üzemben megvalósuljon a megfigyelés, rögzítés. A jótállás időszakában 

felmerülő hibák elhárítását a bejelentési időponttól számított legkésőbb 24 órán belül (illetve 

az ajánlattevő kedvezőbb megajánlása szerinti időpontban) meg kell kezdeni és a 

működőképességet a hibaelhárítás megkezdésétől számított 12 órán belül (illetve az 

ajánlattevő kedvezőbb megajánlása szerinti időpontig) kell biztosítani. A kiépítendő 

rendszernek több lépcsőben bővíthető, moduláris felépítésűnek kell lennie. A rendszer 

kialakítása tegye lehetővé a későbbi szakaszos bővítéseket, úgy, hogy a korábban telepített 

rendszer elemei továbbra is felhasználhatók legyenek 

A kiépítendő rendszerrel kapcsolatos részletes feltételeket és elvárásokat a dokumentáció 

tartalmazza.  

 



II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

  Fő szószedet   Kiegészítő szószedet (adott esetben) 

Fő tárgy 

32235000-9 

: 

  

 35125300-2 

 35120000-1 

 50610000-4 

 30200000-1 

 72260000-5 
 

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk 

megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen [ ] nem [x]  

Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):  

egy részre [ ]  egy vagy több részre [ ]  valamennyi részre [ ]  

II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen [ ] nem [x]  

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR  

 

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)  

Térfigyelő rendszer kiépítése, amely a Polgármesteri hivatal előtti térre 2 db forgatható és 4 db fix, a 

díszkapunál 1 db fix, a Polgármesteri hivatal mögötti részen 1 db forgatható és 2 db fix, a sportpálya – 

biciklitároló 1 db forgatható és 2 db fix, a piactér 1 db forgatható és 2 db fix, valamint a szelektív 

hulladéktároló megfigyelésre (Tószegi úti óvoda) 1 db fix kamerát azaz összesen 17 db kamerát tartalmaz, 

azok kiszolgáló berendezéseivel és a megfigyelő központ kiépítésével együtt. 

Követelmények: 

FIX IP KAMERÁK, 12 db:  

-    felbontás: min. 1,3MPixel  

     mechanikus Day/Night üzemmód  

-    képfrissítés: min. 25fps  

-    Tömörítési eljárás: H.264  

-    fényérzékenység : min. 0,7 Lux F1.4 (B/W:0,02Lux)  

-    Fűthető-hűthető kamera ház, rejtett kábelvezetéssel  

-    Működési hőmérséklet: -20 ˚C  -  +50˚C  

-    Objektív: autoírisz, variofocus  min. 3,3 – 12mm 

SPEED DOME IP KAMERÁK, 5 db:  

-    felbontás: min. 1,3MPixel  

-    mechanikus Day/Night üzemmód  

-    képfrissítés: min. 25fps 

-    Tömörítési eljárás: H.264 

-    fényérzékenység : min. 0,7 Lux F1.4 (B/W:0,02Lux) 

-    Működési hőmérséklet: -20 ˚C  -  +50˚C  

-    min. 26× optikai és 4× digitális zoom  

-    mozgatási lehetőség vízszintesen : 0-360˚, függőlegesen 0-180˚  

-    preset pozíciók  

-    PTZ vezérlés 

Infravörös reflektor 

- 850 nm sugárzási hullámhossz 

- besugárzott terület: legalább 60°, 20 m 

- különálló kültéri kivitel (IP66) 

- működési hőmérséklet: -20 °C - +50 °C 

Speed Dome kameravezérlő 

- 3 tengelyes botkormány, (vízszintes, függőleges és átlós mozgatás) 

- zoom vezérlés 

- LCD kijelző 



- szabvány kommunikációs protokollok 

Tartókonzol 

- horganyzott acél vagy rozsdamentes acél 

Végponti szerelvények 

- IP65 védettség 

- szabotázsvédett kültéri doboz, szekrény 

- víz, por és páramentes 

- villám és túlfeszültség védett 

Képmegjelenítő monitor 

- képarány 4:3 

- I. monitor 36” képátló 

- II. monitor 22” képátló 

- TFT színes LED technológia, beégés mentes kivitel 

- legalább SXGA (1200x1024) felbontás 

- válaszidő: min. 5ms 

Központ kialakítása: Egy antennaárbocot kell állítani, amire 3 darab 120 fokos szektor 

antennát kell felszerelni. 

Rögzítő szerver 

- rack rendszerű kivitel 

- szerver struktúrájú gép, redundáns adattárolás a video adatoknak (RAID 5-ös adattároló) 

- szervet adatlap, szerve operációs rendszer 

- alaplap, 4 magos processzor 

- 4 GB memória 

- minimum 3 TB rögzítő kapacitás (videó rögzítésre javasolt merevlemezek) 

- 2 ethernet port, redundáns tápegység 

Megjelenítő munkaállomás 

- rack rendszerű kivitel, munkaállomás operációs rendszerrel 

- streaming videó kép feldolgozására alkalmas 4 magos processzorral 

- négy kimenetes videó kártya H264 videó streaming funkcióra 

Szerver környezet 

- 36U, 800*1000 rack szekrény 

- ventillátoros szellőzés 

- földelési pont kialakítása, bekötése 

- legkondicionálás a helyiségben 

- 30perces szünetmentes áthidalás a központ eszközeire 

Softver 

- magyar nyelvű kezelő felület 

- legalább 15 nap képanyagtárolása, automatikus rögzítés 

- a központ egységenként 36 kamera fogadására legyen alkalmas, bővítési lehetőség 

- minimum 16 kamerakép az osztott megjelentésnél 

- alkalmas legyen egyes és osztott képmegjelenítésre 

- több képernyőablak kezelése 

- a kamera formátumának megfelelő megjelenítési arány (4:3) 

- összességében legalább 40 kamerakép kezelése / megjelenítése 

A közbeszerzési eljárás műszaki leírásában és egyéb dokumentumaiban a meghatározott 

szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, illetőleg műszaki ajánlásra történő 

utalás esetén az ilyen jellegű megnevezés mellé a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is oda 

kell érteni. A meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, 

személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való utalás ugyancsak a tárgy egyértelmű 

beazonosítását szolgálja, az ajánlatkérő ezekkel egyenértékű terméket is elfogad. 

 

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen [ ] nem [x]  

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 szolgáltatás megrendelésre irányuló ismétlődő jellegű 

szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét:  

hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) 

  

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

 

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

VAGY: kezdés (év/hó/nap)  

ÉS/VAGY 

befejezés 2011/10/31 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 mértéke: minimum 50.000Ft/nap, maximum 30 napig. 

Jól teljesítési biztosíték mértéke: a szerződés nettó ellenértékének 5%-a. 

Hibás teljesítés miatti kötbér mértéke: a szerződés nettó ellenértékének 20%-a. 

Meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés nettó értékének 20%-a. 

Jótállás időtartama: minimum 24 hónap, az ajánlattevő vállalása szerint. 

A biztosíték teljesíthető a Kbt. 53/A. § (6) bekezdés a) pontja szerint.  

 

 

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

jogszabályi rendelkezésekre  

Az ajánlatkérő előleget nem fizet. Részszámla benyújtására nincs lehetőség.  

Ajánlatkérő az egyösszegű átalányárat, egy összegben az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 

305. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint, átutalással teljesíti. 

A kifizetésre a 4/2011. (I. 28.) Kormányrendeletet és az adózás rendjéről szóló törvény 

36/A.§-át (2003. évi XCII. törvény) rendelkezései megfelelően vonatkoznak 

  

III.1.3) 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.” 

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

esetben) igen [ ] nem [x]  

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 (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)-e) 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. 

 

 

 

 

 

  



 

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges 

adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

Ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 

10%-át meghaladó mértékben igénybe venni 

kívánt alvállalkozó tekintetében: 

P/1.) Csatolja az összes (meglévő vagy 

megszüntetett) jelen hirdetmény feladásának 

napjánál nem régebbi keltezésű, 

számlavezető pénzintézetétől származó 

nyilatkozatot a 30 napon túli sorban állásról, 

e hirdetmény feladását megelőző 24 hónapra 

vonatkozóan. Amennyiben Ajánlattevő vagy 

a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó 

mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó 

e hirdetmény feladását megelőző 24 

hónapban megszüntetett számlákat, úgy 

ebben az esetben a megszüntetett számlákról 

szóló igazolást is csatolni kell az ajánlathoz, 

ezen igazolás lehet 30 napnál régebbi, 

amennyiben a számla megszüntetését 

követően került kiállításra. 

P/2.) az elmúlt kettő lezárt üzleti évre 

vonatkozó (2009., 2010.) számviteli törvény 

szerinti beszámolóját (a kiegészítő melléklet 

nélkül, de a könyvvizsgálói záradékkal, ha a 

beszámolót a hatályos jogszabályok szerint 

könyvvizsgálóval záradékoltatni kell) a Kbt. 

66. § (1) bek. b) pontjában foglaltaknak 

megfelelően. 

 

P/3.) A Kbt. 66.§ (1) bekezdés c) pontja 

alapján az ajánlattevő és a 10 % feletti 

alvállalkozó(k) nyilatkozata az előző 

háromévi (2008. 2009. és 2010. évi) teljes – 

általános forgalmi adó nélkül számított – 

árbevételéről, és ugyanezen időszakban a 

közbeszerzés tárgyában – térfigyelő rendszer 

kiépítése – teljesített – általános forgalmi adó 

nélkül számított – évenkénti árbevételéről, 

attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött 

létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, 

amennyiben ezek az adatok rendelkezésre 

állnak 

P.4) A Kbt. 66.§ (1) bekezdés d) pont alapján 

az ajánlattevő szakmai felelősség biztosítási 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

Alkalmas az Ajánlattevő, illetve a 

közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó 

mértékben igénybe venni kívánt 

alvállalkozó P/1 és P/2 pont vonatkozásában 

 

P/1.) ha számlavezető pénzintézettől 

származó nyilatkozat szerint e hirdetmény 

feladását megelőző 24 hónapban (meglévő 

vagy megszüntetett) számláján 30 napon 

túli sorban állás nem fordult elő. 

 

P/2.) ha az elmúlt kettő lezárt üzleti évre 

vonatkozó (2009., 2010.), számviteli 

jogszabályoknak megfelelő beszámolója (ha 

az ajánlattevő letelepedése szerinti ország 

joga előírja közzétételét) szerint mérleg 

szerinti eredménye az előző kettő évben 

nem volt negatív, vagy a könyvvizsgáló 

korlátozó záradékkal azt nem látta el. 

P.3) ha az ajánlattevő és a 10% feletti 

alvállalkozó(k) együttes, teljes – általános 

forgalmi adó nélkül számított – árbevétele 

az elmúlt három év (2008. 2009. és 2010.) 

átlagában el érte a nettó 25 millió forintot és 

a jelen közbeszerzési eljárás tárgyában 

(térfigyelő rendszer kiépítése) teljesített – 

általános forgalmi adó nélkül számított – 

árbevétele az elmúlt három évben (2008. 

2009. és 2010.) évente el érte a nettó 15 

millió Ft-ot. 

 

P/4.) ha az ajánlattevő rendelkezik min. 

10mFt/káresemény és 25mFt/év kártérítési 

limit összegű szakmai felelősség 

biztosítással. 

 



kötvény eredeti vagy egyszerű másolati 

példánya, ennek hiányában biztosítóintézet 

által kiállított szándéknyilatkozat becsatolása 

szükséges. 

 

Ajánlattevő és a 10% feletti alvállalkozó(k) 

az P/1) és P/2) pont szerint igazolható 

alkalmassági követelményeknek önállóan 

kötelesek megfelelni, a P/3.) és P/4) pontok 

szerinti követelményeknek azonban együtt is 

megfelelhetnek.  

Ajánlatkérő felhívja továbbá ajánlattevő 

figyelmét a Kbt. 69. § (8) bekezdésére. 

A Kbt. 65. § (3) bekezdésében meghatározott 

eset fennállása esetén ajánlattevő 

alkalmasságát a Kbt. 65. § (3)-(4) bekezdései 

alapján tartozik igazolni, illetve arról 

nyilatkozni az ajánlattételi dokumentáció  

Útmutató fejezetben részletesen 

meghatározottak szerint a Kbt. 4. § 

3/E.pontjában foglaltakra figyelemmel. 

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges 

adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

Az ajánlathoz csatolni kell az alábbiakat: 

 

M/1) A Kbt. 67. § (1) bekezdésének a) pontja 

alapján az ajánlattevő előző három évi 

(2008., 2009. és 2010.), a közbeszerzés 

tárgyában (térfigyelő rendszer kiépítése, 

telepítése és/vagy üzembe helyezése; 

térfigyelő rendszer karbantartása) teljesített 

legjelentősebb szállításainak (szerződéseinek) 

igazolásaként a Kbt. 68.§ (1) bekezdése 

szerinti módon kiállított referencia 

igazolás(ok)/nyilatkozat(ok) legalább a 

következő tartalommal: 

- a teljesítés ideje (év); 

- a szerződést kötő másik fél (megrendelő 

megnevezése, a referenciát adó személy neve 

és elérhetősége megadása); 

- a teljesítés tárgya; 

- a korábbi szállítás mennyiségére utaló más 

adat megjelölése (db/rendszer) vagy az 

ellenszolgáltatás nettó összege 

Az igazolásoknak / nyilatkozatoknak 

tartalmazni kell a fent előírt információkat, 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

 

Alkalmas az ajánlattevő a szerződés 

teljesítésére: 

M/1) ha az ajánlattevő rendelkezik az előző 

három éves (2008. 2009. 2010.év) 

időszakból: 

- legalább 2 db a közbeszerzés tárgyának 

megfelelő alábbi rendszer kialakításával 

kapcsolatban szerződésszerű teljesítését 

igazoló referencia igazolással/ 

nyilatkozattal, amely minimum 14 kamerát 

magában foglaló IP alapú rádiófrekvenciás 

és/vagy vezetékes kombinációjú térfigyelő 

rendszer kiépítését, telepítését és/vagy 

üzembe helyezését igazolja, továbbá 

- legalább 1 db referencia igazolással/ 

nyilatkozattal, amely közterületi térfigyelő 

rendszer karbantartására (min. 2 év 

folyamatos időtartamra) vonatkozik. 

 

M/2) ha ajánlattevő és a 10% feletti 

alvállalkozó(k) együttesen rendelkeznek: 

- 1 fő MV-ÉP/ÉV besorolású 



adatokat. 

Teljesítettnek minősül a szállítás, 

amennyiben a teljesítés a vizsgált időszakban 

(2008-2010. években) megvalósult, és a 

megrendelő által kiadott teljesítésigazolással 

lezárult.  

 

M/2) A Kbt. 67. § (1) bek. c) pontja alapján 

azoknak a szakembereknek (szervezeti 

egységeknek), illetve vezetőknek a 

megnevezése, képzettségük és gyakorlatuk 

szakmai önéletrajzzal történő ismertetése, 

valamint végzettségüket igazoló okiratok 

becsatolása egyszerű másolatban, 

rendőrhatósági engedély egyszerű másolata, 

Személy-, Vagyonvédelmi és 

Magánnyomozói Szakmai Kamarai tagságról 

szóló igazolvány egyszerű másolata), akiket 

ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe, 

különösen azok bemutatása, akik a 

minőségellenőrzésért felelősek, ideértve a 

helyi irányításért szakáganként felelős 

műszaki vezető szakembereket is. 

Az egyéb kamarai tagságot ajánlatkérő 

ellenőrzi a Kbt. 20.§ (7) bekezdés alapján). 

Ajánlatkérő a minimumkövetelményként 

előírt szakirányú szakmai gyakorlat meglétét 

az önéletrajz alapján ellenőrzi. A szakmai 

önéletrajznak tartalmaznia kell többek között 

az adott szakember által a gyakorlat 

megállapítása szempontjából releváns 

adatokat a kapcsolódó alkalmassági 

minimumkövetelménynek megfelelően 

részletezett tartalommal, a feladat teljesítése 

kezdő időpontjának (év, hónap) és a befejező 

időpontjának (év, hónap) megadásával 

együtt. 

(Amennyiben a megjelölt szakember nem áll 

ajánlattevővel vagy a 10% feletti 

alvállalkozóval munkaviszonyban vagy 

egyéb foglalkoztatási jogviszonyban akkor a 

szakember rendelkezésre állásáról szóló 

nyilatkozatot is csatolni kell az ajánlathoz.) 

 

Ajánlattevő és a 10% feletti alvállalkozó(k) 

az  M.1) és M/2) pont szerint igazolható 

alkalmassági követelménynek együtt is 

megfelelhetnek. 

Ajánlatkérő felhívja továbbá ajánlattevő 

villamosmérnök felelős műszaki vezető 

szakemberrel a (244/2006. (XII.5.) 

Kormányrendeletnek megfelelően vagy 

ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti), 

aki minimum 5 év szakirányú szakmai 

gyakorlattal rendelkezik, és szerepel az 

adott szakág vonatkozásában a felelős 

műszaki vezetői névjegyzékben 

- 1 fő, Személy-, Vagyonvédelmi és 

Magánnyomozói Szakmai Kamarai és 

Mérnök Kamarai tagsággal és 

Rendőrhatósági engedéllyel rendelkező 

biztonságtechnikai tervező szakemberrel, 

aki minimum 5 éves szakirányú szakmai 

gyakorlattal rendelkezik. 

Az alkalmasság igazolható úgy is, hogy egy 

szakember felel meg több feltételnek. 



figyelmét a Kbt. 69. § (8) bekezdésére. 

A Kbt. 65. § (3) bekezdésében meghatározott 

eset fennállása esetén ajánlattevő 

alkalmasságát a Kbt. 65. § (3)-(4) bekezdései 

alapján tartozik igazolni, illetve arról 

nyilatkozni az ajánlattételi dokumentáció  

Útmutató fejezetben részletesen 

meghatározottak szerint a Kbt. 4. § 3/E. 

pontjában foglaltakra figyelemmel. 

 

 

 

III.2.4) Fenntartott szerződések  

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott igen [ ] nem [x]  

 A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott igen [ ] nem [x]  

  

III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ 

KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK  
  

 

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

kötve? igen [ ] nem [ ]  

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:  

  

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA  

   

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

Tárgyalás nélküli [x]    

Tárgyalásos [ ]    

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

Tárgyalás nélküli [ ]    

Tárgyalásos [ ]    

IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK  

    

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



A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás [ ]  

VAGY 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint [x]  

[x] Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell 

megadni) 

  Részszempont Súlyszám 

 

 

Egyösszegű átalányár (nettó Ft)  

 

45 

 

Az ajánlatkérő által előírt 24 hónapon felül vállalt jótállás időtartama (amely megegyezik a 

díjmentes karbantartás időtartamával, csak egész hónap lehet) 

 

Felmerülő hibák elhárításának megkezdése a bejelentési időponttól számítva (maximum 24 óra, 

egész órában megadva) 

 

Működőképesség biztosítása a hibaelhárítástól számítottan (maximum 12 óra, csak egész óra 

lehet) 

 

 

 

40 

 

10 

 

 

5 

   
 

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? igen [ ] nem [x]  

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? igen [ ] 

nem [x]  

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: 2011/06/27(év/hó/nap ) Időpont: 10:00  

Kell-e fizetni a dokumentációért? igen [x] nem [ ]  

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

A fizetés feltételei és módja: 

Az összeg nem tartalmazza az ÁFA-t. A dokumentáció ellenértéke átutalással fizetendő az 

ajánlatkérő nevében eljáró KÁR-MENTOR Bt. Raiffeisen Bank ZRt, Szolnok 12050002-

00115643-00100001 számú számlájára „Térfigyelő kamera rendszer kiépítése” 

megjelöléssel, vagy készpénz befizetéssel KÁR-MENTOR Bt. házipénztárába, a Szolnok, 

Arany János út 20. szám alatti irodájában.  

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő  
Dátum: 2011/06/27 (év/hó/nap) Időpont: 10:00  

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: 70 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei  

Dátum: 2011/06/27 (év/hó/nap) Időpont: 10:00  

Helyszín : Abony Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (2740 Abony, Kossuth 

tér 1.) I. emeleti tanácskozó terem  

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) igen [ ] nem [x]  

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 

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

KAPCSOLATOS?  

igen [x ] nem []  

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely 

egyéb hivatkozási alapot:  

KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú pályázat részeként 

V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)  

V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 



Ajánlatkérő a Kbt. 250. § (3) bekezdés h) pontja alapján eredményhirdetés nem tart, az 

összegezés megküldésének időpontja várhatóan 2011. július 08. figyelemmel arra, hogy az 

eljárás eredményéről szóló összegezést legkésőbb az ajánlatok felbontásától számított 30 

napon belül meg kell küldeni ajánlattevőknek.  

V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja: 

2011. július 18-án 10:00 óra. Helye: Abony Város Önkormányzatának Polgármesteri 

Hivatala ( 2740 Abony, Kossuth tér 1. ) I. em. polgármesteri iroda  

V.3. 3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető 

szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)  

V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel 

feltétele? (adott esetben)  

igen [x] nem [ ]  

V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: 

(adott esetben)  

A dokumentáció másra át nem ruházható. A dokumentációt ajánlatonként legalább egy 

ajánlattevőnek vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe 

venni kívánt alvállalkozónak meg kell vásárolnia vagy át kell vennie. A dokumentáció 

átvehető a vételár kifizetését igazoló pénzintézeti igazolás átadása ellenében, a felhívás 

közzétételének napjától az ajánlatkérő nevében eljáró KÁR-MENTOR Bt. irodájában, 

Szolnok, Arany János út 20. szám alatt, munkanap 9:00 és 12:00 óra között, az ajánlattételi 

határidő lejártának napján 09:00-10:00 óráig, előzetes telefonos egyeztetést követően. A 

dokumentáció beszerezhető a Kbt. 54.§(8) szerint is.  

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:  

70-90 pont  

V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja 

esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) 

pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: 

Az ajánlatkérő a formailag és tartalmilag előzetesen megfelelőnek minősített ajánlatokat a 

IV.2.1.) pont szerinti résszempontok alapján értékeli. Az értékelés során adható pontszám 

részszempontonként: 70-90 pont. Valamennyi bírálati elem tekintetében az ajánlatkérő 

számára legkedvezőbb ajánlati érték kap 90 pontot, a legkedvezőtlenebb ajánlati érték kap 

70 pontot. A többi ajánlat tartalmi elemeinek pontszáma 70-90 pont között lineáris 

arányosítással kerül kiszámításra. Az így megállapított pontszámok kerülnek e felhívásban 

meghatározott súlyszámokkal megszorzásra.  

V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített 

ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési 

szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e?  

igen [x] nem [ ]  

V.7) Egyéb információk: 

1) Formai előírások: Az ajánlatot 3 példányban (1 eredeti, 2 másolat) kell benyújtani. Az 

ajánlat formai követelményeire a Kbt. 70/A. § (1) bekezdésének előírásait kell alkalmazni. 



Az ajánlatban a dokumentáció mellékletét képező felolvasólapot kell elhelyezni, ami 

tartalmazza a Kbt. 80. § (3) bekezdése szerinti összes adatot. 

Az ajánlatot zárt borítékban kell benyújtani, a borítékon "AJÁNLAT – Abony Város 

területén  térfigyelő kamerarendszerek kiépítése 2011 ” , illetve "Nem bontható fel az 

ajánlattételi határidő lejárta előtt!" megjelölést kell feltüntetni. 

2) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a 71. § (1) bekezdés a), b), c) 

és d) pontjaira, 63. § (3) bekezdésére vonatkozóan. Nemleges tartalommal is csatolandóak a 

nyilatkozatok. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 73 §. (1) bekezdésben 

foglaltakra. 

3) Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdésének 

megfelelően.  

4) Az ajánlathoz csatolni kell: 

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

kívánt alvállalkozó és az erőforrást nyújtó szervezet ajánlattételi határidőt megelőző 30 

napnál nem régebbi cégmásolatát eredetiben vagy egyszerű másolati példányban, a 

megszüntetett bankszámlák ellenőrzése céljából. 

- az ajánlatot aláíró, valamint a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben 

igénybe venni kívánt alvállalkozó cégjegyzésre jogosult képviselő aláírási címpéldányának 

(aláírás mintájának) eredeti példányát vagy egyszerű másolatát. Amennyiben az ajánlat 

cégjegyzésre jogosultak által felhatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a 

meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is. 

- Az erőforrást nyújtó szervezet részéről a kötelezettséget vállaló személyek aláírási 

címpéldányát. 

5) Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a 

magyar nyelvű okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, 

igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy Ajánlatkérő előírja az 

idegen nyelvű dokumentumon kívül a 24/1986. MT rendelet szerinti hiteles magyar nyelvű 

vagy az Ajánlattevő által cégszerűen hitelesített felelős fordítás csatolását is. Felelős fordítás 

alatt az Ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az Ajánlattevő képviseletére 

jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás 

tartalmának a helyességéért az Ajánlattevő a felelős.  

6) Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt 500.000.- Ft, azaz Ötszázezer forint ajánlati 

biztosíték nyújtásához köti. A biztosíték a Kbt. 59. § (2) bekezdése alapján teljesíthető. Az 

ajánlatkérő fizetési számlaszáma ERSTE Bank Nyrt, 11993609-06147486-10000104. Az 

ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (5) bekezdése alapján kerül visszafizetésre. Ajánlatkérő 

kijelenti, hogy az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet. 

Ajánlattevőnek az ajánlati biztosíték teljesítését az ajánlatban (az ajánlati biztosíték 

befizetésének tényét tanúsító „készpénz átutalási megbízás” feladóvevényének, vagy 

átutalás esetén a banki terhelési értesítőnek, illetőleg bankszámla kivonatnak az eredeti vagy 

másolati példányának, vagy bankgarancia, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – 

készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény eredeti példányának csatolása útján) 

kell igazolni. 

7) Ajánlatkérő az eljárásban a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 83. § (2) bekezdésében 

meghatározott körben biztosítja.  

8) Jelen ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott 

kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény az irányadó. 

9) Az Ajánlatkérő a dokumentációban előírt szerződést az eljárás nyertesével köti meg, 

amennyiben az ajánlatkérő az összegzésben a második legkedvezőbbnek minősített 

ajánlattevőt is meghatározta az eljárás nyertesének visszalépése esetén ezzel köt szerződést. 

[Kbt.91.§ (2) bekezdés. 



10) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az 

ajánlattevőket terheli. 

11) Az ajánlatok munkanapokon 8 – 16 óra, pénteki munkarend esetében 8 – 12 óra, az 

ajánlattételi határidő napján 8 – 10.00 óra között nyújtható be, az ajánlattételi felhívás 

IV.3.7. pontjában megadott címre. 

12) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 53/A §. (5) bekezdésére 

vonatkozóan. 

13) A térfigyelő rendszer telepítésénél az alábbi törvényeket, utasításokat figyelembe kell 

venni: 1994. évi XXXIV. törvény (Rtv.) előírásait, Rendőrség Adatvédelmi Szabályzatáról 

szóló 54/2007. (OT 31.) ORFK utasításait, 1999. évi LXIII. Törvény a közterület-

felügyeletről. 

14) Amennyiben Ajánlattevő ajánlatában valamely, a szolgáltatási tevékenység 

megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti nyilvántartások 

- a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló-, elektronikus, hatósági vagy közhiteles 

ingyenesen hozzáférhető nyilvántartással kíván eleget tenni, úgy ajánlattevőnek ajánlatában 

hivatkozzon az adott nyilvántartás elektronikus elérhetőségének (pl. honlap) megjelölésével. 

15) Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a munkavégzés időtartama alatt 

gondoskodik a munkaterületek rendben tartásáról, különös tekintettel a munka-és 

balesetvédelmi-, valamint tűzvédelmi előírások betartásáról. 

16) 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. 

17) Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a 

munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a 

szerződés teljesítése során meg kell felelni. 

18) Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart. 

19) Közös ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolni kell az együttműködésükről szóló 

megállapodást. 

20) Ajánlatkérő a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú elnyert pályázat 

alapján valósítja meg a projektet, a pályázat alapján nettó 22.000.000.-Ft áll rendelkezésre. 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 92. §. c) pontjára, mely alapján az eljárást 

eredménytelenné nyilváníthatja. 

21) Ajánlattevő nyilatkozik, hogy az ajánlati ár megállapításakor minden helyszínen 

kiértékelhető körülményt figyelembe vett, nyilatkozik továbbá, hogy tudomással bír arról, 

hogy a szerződés megkötését követően a vállalkozó viseli annak jogkövetkezményeit, amely 

olyan hiányosságából adódik, melyet a vállalkozó kivitelezőnek a tőle elvárható szakmai 

gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően nem jelzett. 

  

  

  
 

V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2011/06/07(év/hó/nap) 
 

 



A. MELLÉKLET  

További címek és kapcsolattartási pontok 

I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON 

SZEREZHETŐK BE  

Hivatalos név: 
KÁR-MENTOR Bt.  

Postai cím: 
Arany János u. 20.  

Város/Község  
Szolnok  

Postai irányítószám: 
5000  

Ország: 
HU  

Kapcsolattartási pont(ok): 

Címzett: 
Tóth Róbert  

Telefon: 
56/426-226  

E-mail: 
karmentor@brokerroyal.hu  

Fax: 
56/513-395  

Internetcím (URL):  

   

II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ BESZEREZHETŐ  

Hivatalos név: 
KÁR-MENTOR Bt.  

Postai cím: 
Arany János u. 20.  

Város/Község  
Szolnok  

Postai irányítószám: 
5000  

Ország: 
HU  

Kapcsolattartási pont(ok): 

Címzett: 
Tóth Róbert  

Telefon: 
56/426-226  

E-mail: 
karmentor@brokerroyal.hu  

Fax: 
56/513-395  

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):  

  

 


