
Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem 

NFM. r. 6. § (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat:
a) a Kbt. 21. § (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkér k nyilvántartásában az 
ajánlatkér t megjelöl  azonosító szám: 

AK15683 
b) az ajánlatkér  a Kbt. mely rendelkezése alapján tartozik annak a hatálya alá, ideértve a Kbt. 6. § 
(1) bekezdés h) pontja szerinti önkéntes, vagy szerz désben vállalt kötelezettség vagy külön 
jogszabály kötelezése alapján történ  alkalmazás esetét is: 

Kbt. 6. § (1) bekezdés b) pontja 
c) az ajánlatkér  a Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárást alkalmazza: 

Harmadik rész 
d) az adott közbeszerzés vagy beszerzés forintban kifejezett becsült értéke, szükség szerint utalva a 
Kbt. 18. §-ára: 

300.000.000 
e) annak megjelölése, hogy a kérelem az Értesít ben történ  javítást kezdeményezi; 
f) ha a kérelmez  olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesít ben, amelynek közzététele a Kbt. 
szerint nem kötelez , ez a körülmény: 

Kötelez  
g) a kérelem és a hirdetmény megküldésének napja: 

2012.07.13 
h) ha a hirdetmény ellen rzése nem kötelez , annak közlése, hogy a kérelmez  kéri-e a hirdetmény 
ellen rzését: 

kéri 
i) ha a hirdetmény ellen rzése kötelez  vagy azt a kérelmez  kéri és az ellen rzési díjjal 
kapcsolatban kedvezményre vagy mentességre jogosult, ennek közlése: 

Csengersima Község: a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelet 14. §. (6) bekezdése szerint az 
ellen rzési díj megfizetési alól mentesség illeti meg, mert Csengersima1000 f lakosnál 

kevesebb lélekszámú település. 

Egyéb közlemény:
A hirdetményt dr. Mikola Zoltán András látta el ellenjegyzéssel. Az ajánlatkér adószáma: 15443003-2-

15. 

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS

A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR

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

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍT
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

[x] Építési beruházás

[ ] Árubeszerzés

[ ] Szolgáltatás megrendelés

[ ] Építési koncesszió

[ ] Szolgáltatási koncesszió
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I.2.) AZ AJÁNLATKÉR TÍPUSA

I.3.) F TEVÉKENYSÉG

I.3.1) KLASSZIKUS AJÁNLATKÉR K

I.3.2) KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉR K

Hivatalos név:
Csengersima Község Önkormányzat 

Postai cím:
Kossuth utca 62. 

Város/Község 
Csengersima 

Postai irányítószám:
4743 

Ország:
Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Költ  Zoltán polgármester 

Telefon:
+36 44520112 

E-mail:
onkormanyzat@csengersima.hu 

Fax:
+36 44520112 

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkér  általános címe (URL): 
A felhasználói oldal címe (URL): 

További információ a következ  címen szerezhet  be:
[ ] A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
[x] Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)

A dokumentáció és a kiegészít  iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre 
vonatkozók is) a következ  címen szerezhet k be: 

[ ] A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
[x] Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következ  címre kell benyújtani:
[ ] A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
[x] Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)

[ ] Központi szint [ ] Közszolgáltató

[x] Regionális/helyi szint [ ] Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) 
pont]

[ ] Közjogi szervezet [ ] Egyéb

[x] Általános közszolgáltatások [ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

[ ] Honvédelem [ ] Szociális védelem

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

[ ] Környezetvédelem [ ] Oktatás

[ ] Gazdasági és pénzügyek [ ] Egyéb (nevezze meg): 

[ ] Egészségügy

[ ] Gáz- és h energia termelése, szállítása és
elosztása 

[ ] Vasúti szolgáltatások

[ ] Villamos energia [ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz 
szolgáltatások 
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[ ] Földgáz és k olaj feltárása és kitermelése [ ] Kiköt i tevékenységek

[ ] Szén és más szilárd tüzel anyag feltárása és 
kitermelése

[ ] Repül téri tevékenységek

[ ] Víz [ ] Egyéb (nevezze meg): 

[ ] Postai szolgáltatások 

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkér k nevében
Az ajánlatkér  más ajánlatkér k nevében végzi a beszerzést: [ ] igen [x] nem 
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkér kre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben 

adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZ DÉS TÁRGYA

II.1) MEGHATÁROZÁS

II.1.1) A szerz déshez rendelt elnevezés:

Helyi piac és hozzá kapcsolódó h ház kivitelezési munkái. 

II.1.2) A szerz dés típusa és a teljesítés helye
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, 
amelyik leginkább megfelel a szerz dés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)

[x] Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [ ] Szolgáltatás megrendelés 

[x] Kivitelezés

[ ] Tervezés és kivitelezés

[ ] Kivitelezés, bármilyen eszközzel, 
módon, az ajánlatkér  által meghatározott 
követelményeknek megfelel en

[ ] Építési koncesszió

[ ] Adásvétel

[ ] Lízing

[ ] Bérlet

[ ] Részletvétel

[ ] Ezek kombinációja

Szolgáltatási kategória száma: 

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

[ ] Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:

Csengersima 0138/88 hrsz. 

NUTS-kód: HU323

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) 
vonatkozó információk

[x] A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul

[ ] A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

[ ] A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)

[ ] Keretmegállapodás több ajánlattev vel

A tervezett keretmegállapodás résztvev inek száma 

VAGY

(adott esetben) maximális létszáma 

[ ] Keretmegállapodás egy ajánlattev vel

A keretmegállapodás id tartama: Id tartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban: 

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes id tartamára vonatkozó becsült 
összértéke (csak számokkal)
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II. 2) SZERZ DÉS SZERINTI MENNYISÉG

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: 

VAGY:

és között Pénznem: 

A keretmegállapodás alapján megkötend  szerz dések értéke és gyakorisága (ha ismert):

II.1.5) A szerz dés meghatározása/tárgya

Helyi piac és hozzá kapcsolódó h ház létrehozása. 

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 

F  szójegyzék Kiegészít  szójegyzék (adott esetben)
F  tárgy 45000000-7
További tárgy(ak) 45213210-8

45213141-3

II.1.7) Részekre történ  ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a 
B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)

[ ] igen [x] nem 

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

[ ] egy részre [ ] egy vagy több 
részre

[ ] valamennyi részre

II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) [ ] igen [x] nem 

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

1. Vásárcsarnok alapterülete:1408,01 m2
Helyiségek száma:72 db 
2. H ház alapterülete: 1146,60 m2
Helyiségek száma: 1 db közleked , 5 db h terem 
3. Hídmérlegház alapterülete: 20 m2
4. Pellet tároló alapterülete: 16 m2

Alapadatok: 
Gerincmagasság: 
- vásárcsarnok és h ház: +12,00 m 
- pellet tároló: +4,95 m 
- hídmérlegház: +4,95
Ereszmagasság: 
- vásárcsarnok és h ház: +3,20 m, +4,25 m, +6,10 m,+7,30 m 
- pellet tároló: +3,20 m 
- hídmérlegház: +3,20 m 
Szintszám: Fszt. 
Beépítési mód: szabadon álló 
Telek területe: 17563 m2
Beépített alapterület: 3690,40 m2
Telek beépítettsége:21,01%
Közlekedési utak területe:6536 m2
Els dleges zöldterület:54,31%. 
A nyertes ajánlattev köteles a tényleges kivitelezés el tt el írt régészeti feltáráshoz 
szükséges humuszleszedés gépi földmunka elvégzésére és a talajvédelmi terv szerint a 
beruházás helyszíne 
melletti - önkormányzati tulajdonban álló - ingatlanon a humusz elhelyezésére a 
dokumentáció részét képez talajvédelmi terv szerint. 

(adott esetben, csak számokkal)
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II.3) A SZERZ DÉS ID TARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: 

VAGY:

és között Pénznem: 

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)

Vételi jog (opció): [ ] igen [x] nem 

(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:

(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:

hónapban: vagy napban: (a szerz dés megkötését l számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)

A szerz dés meghosszabbítható: [ ] igen [ ] nem 

A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között 

(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható 
szerz dések esetében a további szerz dések tervezett ütemezése: 
hónapban: vagy napban: (a szerz dés megkötését l számítva)

A (tervezett) id tartam hónapban: vagy napban: (a szerz dés megkötését l számítva) 
VAGY: 
Kezdés 2012/08/21 (év/hó/nap)
Befejezés 2013/03/28 (év/hó/nap) 

III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS M SZAKI INFORMÁCIÓK

III.1) A SZERZ DÉSSEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK

III.1.1) A szerz dést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)

a) Késedelmi kötbér (a nettó ajánlati ár 0,2 %-a naponta, de legfeljebb a nettó ajánlati ár 10 %-a). 
b) Teljesítési biztosíték (a nettó ajánlati ár 5 %-a). 
A biztosítékok szolgáltatásának kötelezettségét Csengersima Község Önkormányzat Csengersima 
Község Önkormányzata 11600006-00000000-21499625 számú számlájára történ befizetéssel vagy 
biztosítási szerz dés alapján, készfizet kezességvállalást tartalmazó kötvény átadásával vagy 
bankgarancia benyújtásával lehet teljesíteni, a Kbt.126. § (6) a) pontja alapján. 

III.1.2) F  finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezésekre: (adott esetben)

A beszerzés utófinanszírozott, az ajánlattev  a szerz désben foglalt teljes ellenszolgáltatás 5%-ának 
megfelel  összeg, de legfeljebb 10.000.000 Ft. el legként történ  kifizetését kérheti az általa kiállított 
el legbekér  alapján. Az ajánlattev knek az ajánlatukban nyilatkozniuk kell, hogy a szerz dés 
teljesítése során kérni fogják-e az el leget, vagy sem.
Az el legbekér  alapján az ajánlatkér  által megfizetett el leg összegér l a nyertes ajánlattev  köteles 
haladéktalanul az el leg számlát kiállítani és azt az ajánlatkér nek átadni.
A vállalkozó az ajánlatkér  által teljesítésigazolással elismert szerz dés szerinti teljesítés mértéke 
alapján meghatározott összegben 4 részszámlát (ideértve a végszámlát is) nyújthat be. Az 1.-3. 
részszámlákat a 2012.10.08-ig, ezután a 2012.12.08-ig, majd a 2013.02.08-ig elvégzett munkák 
ellenértékér l lehet kiállítani. 
A végszámla kiállításának feltétele valamennyi munka elvégzése, a kivitelezés befejezése és készre 
jelentése, továbbá a m szaki átadás-átvételi eljárás hiba- és hiánymentes lezárása és az építmények 
megrendel  birtokába bocsátása. Ha a megrendel  a vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés) a 
szerz désben a (rész) átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határid t követ  tizenöt 
napon belül nem kezdi meg a (rész) átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a szerz désben 
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III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

meghatározott huszonöt nap alatt - nem fejezi be, a vállalkozó kérésére a teljesítésigazolást köteles 
kiadni.
Ha a vállalkozó az ajánlata szerint nem vesz igénybe a szerz dés teljesítése során alvállalkozót, akkor 
a Kbt. 130. § (3) bekezdése szerint a számla összegét az ajánlatkér  a számla kézhezvételének napját 
követ leg kés bb 30. napon fizeti meg.
Ha a vállalkozó az ajánlata szerint igénybe vesz a szerz dés teljesítése során alvállalkozót, akkor a 
számla kifizetésére a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) - i) pontjai alapján 
kerül sor.

Az ajánlatkér  felhívja az ajánlattev k figyelmét arra, hogy az építési beruházást a TF/HURO/0802/114
-AF/01 azonosító számú támogatási szerz dés keretében utófinanszírozásra jogosító egyedi kifizetési 
igénye faktorálásával biztosítja. A finanszírozás lebonyolításához a nyertes ajánlattev nek az 
Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezetnél számlát kell nyitnia, erre a számlára utalja át a 
vállalkozói díjat az ajánlatkér . A nyertes ajánlattev nek a részére megfizetett vállalkozói díjjal egyez  
összeg megfizetésére készfizet  kezességet kell vállalnia az ajánlatkér  által a támogatás 
megel legezéséhez igénybevett finanszírozással kapcsolatos kötelezettségek biztosítékaként. A nyertes 
ajánlattev  a készfizet  kezesi felel sség alól akkor mentesül, ha az ajánlatkér  beszerzi és a faktor 
rendelkezésére bocsátja a VÁTI Nonprofit Kft. igazolását a támogatás kifizethet ségér l. Eddig az 
id pontig az átutalt vállalkozói díjjal nem rendelkezhet, az óvadékként biztosítja a faktor követelését 
és csak a VÁTI-nak a támogatás kifizethet ségér l szóló igazolása után szabadul fel, ezután 
rendelkezhet szabadon vele. 

III.1.3) A közös ajánlatot tev  nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi 
személy: (adott esetben)

Nem követelmény. 

III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) [ ] igen [x] nem 

(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása: 

III.2.1) Az ajánlattev /részvételre jelentkez  személyes helyzetére vonatkozó adatok 
(kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történ  bejegyzésre vonatkozó 
el írásokat is (adott esetben)

Az ajánlatkér  által el írt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:

Az eljárásban nem lehet ajánlattev , alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában 
olyan gazdasági szerepl , aki tekintetében a következ feltételek valamelyike megvalósul (Kbt. 56. § (
1) bekezdés k) pont): ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik 
adóillet séggel, mellyel Magyarországnak kett s adózás elkerülésér l szóló egyezménye van, vagy kb) 
a közbeszerzési szerz déssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóillet sége szerinti országban 
kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett 
adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szerepl az adott országból származó belföldi forrású 
jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szerepl nek, ha 
Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési szerz dést és a 
fióktelepnek betudható jövedelemnek min sülne a szerz dés alapján kapott jövedelem, kc) olyan nem 
szabályozott t zsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megel zésér l és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti 
tényleges tulajdonosa nem megismerhet . 
Az eljárásban nem lehet ajánlattev az a gazdasági szerepl , amelyben közvetetten vagy közvetlenül 
több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkez gazdasági társaság, amelynek tekintetében a Kbt. 56. § (1) bekezdés 
k) pontjában meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel 
vagy szavazati hányaddal rendelkez gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás 
tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell az (1) bekezdés ka) pontja szerinti feltételt megfelel en 
alkalmazni (Kbt. 56. § (2) bekezdés). 
A Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja alapján az eljárásban nem lehet ajánlattev , részvételre 
jelentkez , alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szerepl , 
aki a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve. 
Az ajánlattev nek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a felhívásban el írt 
kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontját a 310/2011. (XII.23) 
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Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontja és 4. § f) pont fc) alpontja szerint kell igazolnia. 
Az ajánlattev  köteles nyilatkozni arról, hogy a szerz dés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § 
szerinti kizáró okok hatálya alá es  alvállalkozót, valamint az általa az alkalmasság igazolására igénybe 
vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá. 
A Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontjában írt kizáró ok fenn nem állását az ajánlatkér az MKIK honlapján 
elérhet épít ipari kivitelez i tevékenységet végz k névjegyzékéb l ellen rizni fogja. 

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt 
igazolási mód:

P/1: a 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése b) 
pontja szerint az ajánlattev s aját vagy jogel dje számviteli 
jogszabályok szerinti beszámolójából a mérleg és az eredmény 
kimutatás benyújtása (ha a gazdasági szerepl  letelepedése 
szerinti ország joga el írja közzétételét). Ha az ajánlatkér  által 
kért mérleg és az eredmény kimutatás a céginformációs szolgálat 
honlapján (www.e-beszamolo.kim.gov.hu) megismerhet , annak 
adatait az ajánlatkér  ellen rzi, a céginformációs szolgálat 
honlapján megtalálható mérleg és az eredmény kimutatás 
csatolása az ajánlatban nem szükséges. Ha az ajánlattev  
beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkér  által el írt 
teljes id szakban, mert az id szak kezdete után kezdte meg 

ködését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából 
(magasépítési munka) származó árbevételr l szóló nyilatkozattal is 
igazolhatja. Ebben az esetben az ajánlatkér  az ajánlattev  
pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítja, ha 

ködésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítési 
munka) származó –általános forgalmi adó nélkül számított -
árbevétele eléri vagy meghaladja 200.000.000,-Ft-ot. 

P/2: a 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) 
pontja szerinti nyilatkozatot valamennyi számlavezet  pénzügyi 
intézményét l valamennyi számlájáról az eljárás megindító 
felhívás feladásától visszafelé számított egy évre vonatkozó 
id szakra az alábbi tartalommal: 
- számlaszáma(i), 
- a számla technikai számla vagy sem, 
- számlanyitás napja, 
- volt-e végrehajtási eljárás során végrehajtási cselekmény a 
számlával szemben.

A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése 
szerint, ha ajánlattev  a P/1 szerinti irattal azért 
nem rendelkezik, mert olyan jogi formában m ködik, 
amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, az e 
pontokkal 
kapcsolatban el írt alkalmassági követelmény és igazolási 
mód helyett bármely, az ajánlatkér  által megfelel nek 
tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal 
igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az 
érintett ajánlattev  kiegészít  tájékoztatás kérése során 
köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában m ködik, 
amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges és 
tájékoztatást 
kérni az e ponttal kapcsolatban el írt alkalmassági 
követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság 
igazolásának ajánlatkér  által elfogadott módjáról. 

Az alkalmasság 
minimumkövetelménye(i): 

Alkalmatlan az ajánlattev , ha: 
P/1: az ajánlattev  vagy 
jogel dje 
mérleg szerinti eredménye a 
hirdetmény 
feladását megel z  két lezárt 
üzleti év 
bármelyikében negatív.

P/2: Ha bármely bankszámlája 
ellen az eljárás megindító 
felhívás feladásától visszafelé 
számított egy éven belül 
végrehajtási eljárás során 
végrehajtási cselekményt 
foganatosítottak. 

A Kbt. 55. § (4) bekezdése 
szerint az 
el írt alkalmassági 
követelményeknek a 
közös ajánlattev k együttesen is 
megfelelhetnek, illetve a P/1 és 
P/2
követelményeknek elegend , ha 
közülük 
egy felel meg. 
Az ajánlattev  a pénzügyi-
gazdasági 
alkalmassági feltételeknek 
megfelelhet a
Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdésében 
foglaltak szerint is. 

III.2.3) M szaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt 
igazolási mód:

M/1: a 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 15. § (2) 
bekezdés a) pontja szerint azeljárást megindító felhívás 
feladásától visszafelé számított öt év legjelent sebb 

Az alkalmasság 
minimumkövetelménye(i): 

Alkalmatlan az ajánlattev , ha: 

M/1: a hirdetmény feladását 
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III. 3) SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSÉRE IRÁNYULÓ SZERZ DÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

magasépítési beruházásainak ismertetése a 16. § (5) bekezdés 
szerint az ajánlattev , illetve az alkalmasság igazolásában 
részt vev más szervezet nyilatkozatával, vagy a 
szerz dést köt másik fél által adott igazolással. A 
nyilatkozatban vagy igazolásban meg kell adni legalább az 
ajánlattev által elvégzett munka megnevezését, az 
ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét és helyét, 
továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az 
el írásoknak és a szerz désnek megfelel en történt-e. 

M/2: 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés 
e) pontja szerint azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) –
különösen a min ség-ellen rzésért felel söknek – a 
megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk 
ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolniuk kell 
továbbá a minimumkövetelmény 
fennállásának megítélésére alkalmas bizonyítvány/oklevél/diploma 
egyszer  másolatát.
A kamarai névjegyzékben szereplés tényét, a 
szakmagyakorlási jogosultság körét és fennállását az 
ajánlatkér  az építész/mérnöki kamara honlapjáról 
elérhet elektronikus, hatósági nyilvántartásból ellen rzi. 

megel z  5
évben átadás-átvétellel lezárva 
nem 
teljesített legalább egy, legalább 
nettó 300 000 000 Ft vállalkozói 
díjú közbeszerzés tárgya 
(magasépítés) szerinti 
referenciamunkát, amiben 
szerepel a f tési-h tési rendszer 
teljes kör  kivitelezése.

M/2:Ha nem tud bemutatni az 
ajánlatban összesen legalább 
- 1 f ipari és kereskedelmi 

gépszerel t, 
- 1 f cs hálózat- és 
berendezésszerel t vagy 
vízvezeték- és készülékszerel t, 
- 1 f gázipari m szaki biztonsági 
felülvizsgálót, 
- 1-1 f , a kamarai 
névjegyzékben a 244/2006. (XII.
05.) Korm. rendelet 1. melléklet 
I. rész 1. vagy 3. pontjában 
szerepl
építész, továbbá 5. pontjában 
szerepl gépész m szaki vezet t 
(FMV-Ép/ „A” vagy „B”, és „ÉG” 
vagy „ÉG/C” jel ). 
A minimumkövetelményeknek 
egy vagy több személlyel is 
megfelelhetnek, vagyis egy 
személy több szakképesítéssel, 
jogosultsággal is bemutatható. 

III.2.4) Fenntartott szerz désekre vonatkozó információk (adott esetben) 

A szerz dés védett foglalkoztatók számára fenntartott [ ] igen [x] nem 

A szerz dés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott [x] igen [ ] nem 

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk

A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve [ ] igen [ ] 
nem 

(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történ  hivatkozás: 

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közrem köd  személyek

A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közrem köd  személyek 
nevét és képzettségét

[ ] igen [ ] nem 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA

IV.1.1) Az eljárás fajtája

Klasszikus ajánlatkér k Közszolgáltató ajánlatkér k

A Kbt. Második Részében meghatározott A Kbt. Második Részében meghatározott 

8. oldal, összesen: 14 oldal

2012.07.13.http://62.77.226.122/hkm/viewform.jsp?id=10583/2012



IV. 2) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK

szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

[x] Nyílt 

[ ] Meghívásos 

[ ] Gyorsított meghívásos, alkalmazásának 
indokolása: 

[ ] Versenypárbeszéd

[ ] Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, 
alkalmazásának indokolása: 

[ ] Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának 
indokolása: 

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás els  részében 
nyílt

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás els  részében 
meghívásos

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás els  részében 
hirdetménnyel induló tárgyalásos

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás els  részében 
hirdetmény nélküli tárgyalásos

[ ] Nyílt

[ ] Meghívásos

[ ] Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás els  részében 
nyílt

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás els  részében 
meghívásos

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás els  részében 
hirdetménnyel induló tárgyalásos

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás els  részében 
hirdetmény nélküli tárgyalásos

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkez k létszáma vagy keretszáma 
(meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szerepl k tervezett száma 
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma 
A jelentkez k számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 
IV.1.3) Az ajánlattev k létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd 
során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó 
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát: [ ] igen [ ] nem 

IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelel t jelölje meg)

[ ] A legalacsonyabb összeg  ellenszolgáltatás

VAGY

[x] Az összességében legel nyösebb ajánlat a következ  részszempontok alapján 

Részszempont Súlyszám
1. Ajánlati ár (bruttó €) 5

2. A jótállás id tartama (hónapban megadva, legfeljebb a jogszabályban el írt kötelez  
alkalmasság id tartamára) 2

3. 2. részszempont 1. alszempontja: épületszerkezetre 1,5
4. 2. részszempont 2. alszempontja: a h tési rendszerre 0,5
5. Munkafelvétel id pontja a hibabejelentést l számítva (órában) 1

6. Munkanélküliek foglalkoztatásának mértéke (legfeljebb a kivitelezés teljes id tartamára 
számítva havi átlag 3 f ) 1

7. A II.3) pontban írt befejezési id pont el tti teljesítés (napokban) 1
8. Az ajánlattev  kéri-e az el leg kifizetését az ajánlatkér t l (igen/nem) 3

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni [ ] igen [x] nem 

(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésr l:
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IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.3.1) Az ajánlatkér  által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

IV.3.2) Az adott szerz désre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre [x] igen [ ] nem 

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelel  rovatokat)

[x] Eljárást megindító, illetve meghirdet  felhívás

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesít ben: 32981 / 2011 (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének dátuma: 2012/01/04 (év/hó/nap)

[ ] Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesít ben: / (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesít ben: / (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészít  iratok vagy ismertet k beszerzésének feltételei
(adott esetben)

A dokumentáció beszerzésének határideje 
Dátum: 2012/08/03 (év/hó/nap ) Id pont: 10:00

A dokumentációért fizetni kell [x] igen [ ] nem 

(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 62500 Pénznem: HUF 

A fizetés feltételei és módja:

A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ellenértékét Csengersima Község Önkormányzata 
11600006-00000000-21499625 számú költségvetési elszámolási számlájára kell átutalni. Közlemény 
rovatban tüntessék fel: "piac és h ház”. 

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határid  
Dátum: 2012/08/03 (év/hó/nap) Id pont: 10:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkez k részére (részvételi 
felhívás esetén)

Dátum: (év/hó/nap)

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések 
benyújthatók 

[ ] Az EU bármely hivatalos nyelve

[ ] Az EU következ  hivatalos nyelve(i): 

[ ] Egyéb: 

[x] Magyar

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális id tartama (kivéve részvételi felhívás esetén)

-ig (év /hó/nap )
VAGY

Az id tartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határid  lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának 
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feltételei 

Dátum: 2012/08/03 (év/hó/nap) Id pont: 10:00

Hely: Szabolcsber Kft. Nyíregyháza, Szent István u. 3. I/3. (13-as kapucseng ) 

Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek [x] igen [ ] nem 

(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 62. § (2) bekezdésének megfelel en. 

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍT  INFORMÁCIÓK

V.1) A közbeszerzés ismétl d  jellegére vonatkozó információk (adott esetben)

A közbeszerzés ismétl d  jelleg  [ ] igen [x] nem 

(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerz dés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal 
kapcsolatos
[x] igen [ ] nem 
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: 

Európai Fejlesztési Alapból a Magyar-Román határmenti együttm ködési Program 2007-2013 pályázati 
felhívásra benyújtott, és a HURO/0802/114_AF azonoító támogatási szerz dés alapján finanszírozott a 
beruházás. 

V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)

V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkér  által el írt alapvet  szabályai, 
az els  tárgyalás id pontja:(ha az eljárás tárgyalásos)

V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történ  elérése az 
eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) [x] igen [ ] nem 

V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészít  iratok, vagy ismertet  rendelkezésre bocsátásával 
kapcsolatos további információk: (adott esetben) 

Az érvényes ajánlattétel érdekében a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattev nek, vagy 
az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak meg kell vásárolnia. Az ellenértéket a IV.3.3) pontban 
megjelölt számlaszámra kell átutalni, a dokumentáció elektronikus formában, CD-n,az átutalást igazoló 
dokumentum átadása után vehet fel személyesen az „A” melléklet II. pontjában megjelölt címen az 
eljárást megindító felhívás közzétételét l az ajánlattételi határid lejártáig el zetes telefonos id pont-
egyeztetés után. Ha a dokumentáció megküldését kérik, akkor az átutalás igazolásától számított 2
munkanapon belül ajánlatkér a kérelmez részére postán feladja. 

V.3.3.1) Az összességében legel nyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja 
esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható 
pontszám alsó és fels  határa:

1-10
Az ajánlatkér  a Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján korlátozza a jótállás id tartamát, meghatározza 
ennek az ajánlati elemnek azt a legkedvez bb szintjét, amire és az annál még kedvez bb vállalásokra 
egyaránt 10 pontot ad. Ez a szint megegyezik az egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál 
felhasználásra kerül  termékek kötelez  alkalmassági idejér l szóló 11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IpM-KM-
MÉM-BkM együttes rendeletben rögzített kötelez  alkalmassági id  tartamával, vagyis legfeljebb 10 év, 
illetve legfeljebb 5 év a h tési rendszer vonatozásában az a legkedvez bb szint, amire és az annál még 
kedvez bb vállalásokra egyaránt 10 pontot kapnak az ajánlattev k. Az 5, illetve 10 éves legkedvez bb 
szint meghatározásakor az ajánlatkér  a rendelet mellékletét veszi alapul.
Az ajánlatkér  a Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján korlátozza a munkanélküliek foglalkoztatásának 
mértéke részszempont tartalmi elemét, meghatározza ennek az ajánlati elemnek azt a legkedvez bb 
szintjét, amire és az annál még kedvez bb vállalásokra egyaránt 10 pontot ad. Ez a szint a kivitelezés 
teljes id tartamára számítva havi átlagban 3 f , amire és az annál még kedvez bb vállalásokra 
egyaránt 10 pontot ad. 

V.3.3.2) Az összességében legel nyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja 
esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkér  megadja az V.3.3.1) 
pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:

A pontszámok számításának módszere az „ajánlati ár” és „a munkafelvétel id pontja a 
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hibabejelentést l számítva” részszempontok esetében a fordított arányosítás. A "jótállás id tartama" 
és a "munkanélküliek foglalkoztatásának mértéke", és a "II.3) pontban írt befejezési id pont el tti 
teljesítés" részszempontok esetében a módszer az egyenes arányosítás. Az arányosítás során az 
ajánlatkér  számára legkedvez bb ajánlati elem kapja a legmagasabb (10-es) pontszámot, a többi 
ajánlati elem a legkedvez bbhöz viszonyított arányában kap pontot.
Ha a hányadosok törtszámot adnak ki, akkor két tizedesjegyig kerekít az ajánlatkér .
"Az ajánlattev  kéri-e az el leg kifizetését az ajánlatkér l (igen/nem)" részszempont esetében az 
ajánlatkér  a ponthatárok közötti értékelési pontszámot a pontkiosztás módszerével adja meg. Ha az 
ajánlattev  kéri az el leg kifizetését akkor 0, ha nem, akkor 10 pont kerül kiosztásra.
Az egyes részszempontok esetében az el bb írtak szerint meghatározott értékelési pontszámokat 
ezután az ajánlatkér  megszorozza az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal. Ha a szorzatok 
törtszámot adnak ki, akkor két tizedesjegyig kerekít az ajánlatkér .
Az ajánlatkér  a részszempontok ismertett módszerekkel meghatározott pontszámait ajánlatonként 
összeadja. Az ajánlatok közül az az összességében legel nyösebb, amelynek összpontszáma a 
legnagyobb. 

V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek el írt igazolási módja a min sített 
ajánlattev k hivatalos jegyzékébe történ  felvétel feltételét képez  min sítési 
szempontokhoz képest szigorúbbak

[x] igen [ ] nem 

Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, 
amelyek a min sített ajánlattev k hivatalos jegyzékébe történ  felvétel feltételét képez  
min sítési szempontokhoz képest szigorúbbak:

A III.2.2. pontban szerepl P/1-P/2 pénzügyi-gazdasági, valamint a III.2.3. pontban szerepl  M/1-M/2
szaki- szakmai alkalmassági követelmények. 

V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó el írások: (adott esetben)

V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: [x] igen [ ] nem 

V.4) Egyéb információk:

Az ajánlattev k kötelesek tájékozódni a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó 
olyan kötelezettségekr l, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerz dés teljesítése során meg kell 
felelni. 
Az ajánlatban meg kell jelölni: 
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattev alvállalkozót 
kívánnak igénybe venni, 
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe 
venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek 
teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak m ködni. 
Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattev kifejezett nyilatkozatát az ajánlati vagy 
ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerz dés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért 
ellenszolgáltatásra. 
Az ajánlatban az ajánlattev nek az egyéb el írt dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia kell 
arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejl désük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis-
vagy középvállalkozásnak min sül-e. 
Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tünteti a 62. § (3) bekezdés szerinti 
információkat. 
Ajánlattev  ajánlatához köteles a közbeszerzés tárgyának megvalósítását bemutató kivitelezési 
ütemtervet (megvalósításról szóló vonalas ütemtervet) csatolni. A kivitelezési ütemtervet heti 
bontásban kell megadni, arra az id intervallumra, amelyet ajánlattev  ajánlatában teljesítési 
id tartamként vállal a felhívásban megadott információk szerint. A szerz dés teljesítésére a 
2013/03/28-ig terjed  id tartam áll rendelkezésre. A kivitelezési ütemtervben konkrét kezd  és 
befejez dátumokat kell megjelölni. A befejez dátum az a határnap, amelyre a készrejelentést az 
ajánlattev  vállalja, és az nem lehet kés bbi, mint a hirdetmény II.3) pontjában rögzített 2013/03/28-i 
id pont. 
- Az ajánlatokat zárt borítékban/csomagban a borítékon/csomagoláson a „Piac és h ház”, valamint a 
„Nem bontható fel az 
ajánlatok hivatalos bontási eljárásának megkezdése el tt” feliratot feltüntetve, 3 példányban (1 eredeti 
+ 2 másolat) kell 
benyújtani a SZABOLCSBER Kft. 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 3. I/3 szám alatti székhelyére (13-
as kapucseng ) munkanapokon 9:00-12:00 óra, az ajánlattételi határid  lejártának napján 8:00-10:00
óra között. 
Ha az ajánlattev , alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vev gazdasági 
szerepl cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban, akkor a vonatkozó változásbejegyzési 
kérelem teljes iratanyagát tartalmazó e-aktát is csatolni kell az elektronikus adathordozón. 
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Az ajánlatkér  az összes ajánlattev  valamint részvételre jelentkez  számára, azonos feltételekkel 
biztosítja a hiánypótlás lehet ségét, a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerint. 
Az ajánlatkér  az írásbeli összegezésben a második legkedvez bbnek min sített ajánlattev t is 
meghatározhatja. Az 
ajánlatkér  az eljárás nyertesével, annak visszalépése esetén a második legkedvez bbnek min sített 
ajánlattev vel köt szerz dést. 
Ha nem érkezik az ajánlatkér  rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel megfelel  
összeg  ajánlat, akkor az 
eljárás a Kbt. 76. § (1) bekezdés c) pontja alapján eredménytelen. 

V.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK ID PONTJA: 2012/07/13 (év/hó/nap)
A. MELLÉKLET

TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK

I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A KÖVETKEZ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHET BE

II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A KIEGÉSZÍT IRATOK
BESZEREZHET K

III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVA AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET KELL
BENYÚJTANI

Hivatalos név:
Szabolcsber Kft 

Postai cím:
Szent István u. 3. I/3. 

Város/Község 
Nyíregyháza 

Postai 
irányítószám:
4400 

Ország:
HU 

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
dr. Mikola Zoltán András 

Telefon:
+36/42 410-417 

E-mail:
szabolcsber.kft@chello.hu 

Fax:
+36/42 500-133 

Internetcím (URL): -

Hivatalos név:
Szabolcsber Kft 

Postai cím:
Szent István u. 3. I/3. 

Város/Község 
Nyíregyháza 

Postai 
irányítószám:
4400 

Ország:
HU 

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
dr. Mikola Zoltán András 

Telefon:
+36/42 410-417 

E-mail:
szabolcsber.kft@chello.hu 

Fax:
+36/42 500-133 

Internetcím (URL): -
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IV) A MÁSIK AJÁNLATKÉR CÍMEI, AMELY NEVÉBEN AZ AJÁNLATKÉR A BESZERZÉST VÉGZI

--------------- (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható) --------------
-

Hivatalos név:
Szabolcsber Kft 

Postai cím:
Szent István u. 3. I/3. 

Város/Község 
Nyíregyháza 

Postai 
irányítószám:
4400 

Ország:
HU 

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
dr. Mikola Zoltán András 

Telefon:
+36/42 410-417 

E-mail:
szabolcsber.kft@chello.hu 

Fax:
+36/42 500-133 

Internetcím (URL): -

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község Postai 
irányítószám:

Ország:

B. MELLÉKLET

RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

RÉSZ SZÁMA 1 ELNEVEZÉS:

----------------------(E mellékletb l a részek számának megfelel en több példány használható) ------------
----------

1) RÖVID MEGHATÁROZÁS: 

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV) 

3) MENNYISÉG

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: 

VAGY:

és között Pénznem: 

4) A SZERZ DÉS ID TARTAMÁRA VAGY KEZDETÉRE/BEFEJEZÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖNBÖZ ID PONTOK
FELTÜNTETÉSE (adott esetben)
Az id tartam hónapban: vagy napban: (a szerz dés megkötését l számítva) 
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap) 

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A RÉSZEKR L
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