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Tartalom: 
 
3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez 
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 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 
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki 
A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________ 
Azonosító kód____________________ 
Építési beruházás x
Árubeszerzés 
Szolgáltatás 
Építési koncesszió 
Szolgáltatási koncesszió 
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) 

Hivatalos név: Csengersima Község Önkormányzat 
Postai cím: Kossuth u. 62. 
Város/Község: Csengersima 
Postai irányítószám: 4743 
Ország: Magyarország 
Kapcsolattartási pont(ok): Polgármester 
Címzett: Költő Zoltán 
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Telefon: 44/520-112 
E-mail: onkormanyzat@csengersima.hu 
Fax: 44/520-112 
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: 

Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 
x Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 

I.2.) Az ajánlatkérő típusa 
Központi szintű 
Közszolgáltató 

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

I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre 
I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén 

x Általános közszolgáltatások 
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 
Védelem 
Szociális védelem 
Közrend és biztonság 
Szabadidő, kultúra és vallás 
Környezetvédelem 
Oktatás 
Gazdasági és pénzügyek 

Egyéb (nevezze meg): 

Egészségügy 
I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén 

Víz 
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont] 

Villamos energia 
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont] 

Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása 
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont] 

Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése 
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont] 

Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése 
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont] 

Vasúti szolgáltatások 
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont] 

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások 
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont] 

Repülőtéri tevékenység 
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont] 

Kikötői tevékenységek 
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont] 

Postai szolgáltatások 
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont] 

I.4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? nem 
 
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
II.1) Meghatározás 
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés 

Helyi piac és hozzá kapcsolódó hűtőház kivitelezési munkái 
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) 
x Építési beruházás 
x Kivitelezés 

Tervezés és kivitelezés 
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Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően 
Építési koncesszió 

A teljesítés helye 
Csengersima 0138/88 hrsz 
NUTS-kód HU323 
b) 

Árubeszerzés 
Adásvétel 
Lízing 
Bérlet 
Részletvétel 
Ezek kombinációja/Egyéb 

A teljesítés helye 
NUTS-kód 
c) 

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

Szolgáltatási koncesszió 
A teljesítés helye 
NUTS-kód 

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul 
Közbeszerzés megvalósítása 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, maximális létszáma 
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel 
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: 
VAGY hónap(ok)ban: 
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és pénznem): 
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges): 

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya 
Helyi piac és hozzá kapcsolódó hűtőház létrehozása 

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45213210-8 

45213141-3 
II.1.7) 

Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több 
példány használható) nem 
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): 
egy részre 
egy vagy több részre 
valamennyi részre 

II.1.8.) 
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem 

II.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör 
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve) 

1. Vásárcsarnok alapterülete:1408,01 m2 
Helyiségek száma:72 db 
2. Hűtőház alapterülete: 1146,60 m2 
Helyiségek száma: 1 db közlekedő, 5 db hűtőterem 
3. Hídmérlegház alapterülete: 20 m2 
4. Pellet tároló alapterülete: 16 m2 
Alapadatok: 
Gerincmagasság: 
- vásárcsarnok és hűtőház: +12,00 m 
- pellet tároló: +4,95 m 
- hídmérlegház: +4,95 
Ereszmagasság: 
- vásárcsarnok és hűtőház: +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 
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Telek területe: 17563 m2 
Beépített alapterület: 3690,40 m2 
Telek beépítettsége:21,01% 
Közlekedési utak területe:6536 m2 
Elsődleges zöldterület:54,31%. 
A nyertes ajánlattevő köteles a tényleges kivitelezés előtt előírt 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 képező talajvédelmi terv szerint. 
Az ajánlatkérő a hűtőházra karbantartási szerződést köt a nyertes ajánlattevővel, a dokumentáció részét képező 
szerződéstervezet tartama szerint. A IV.2.1) pontban írt, hűtési rendszerre vállalt jótállás időtartamát, valamint a karbantartási 
szerződés szerinti vállalkozói díj havi összegét erre tekintettel kell megadni. 

II.2.2) 
Vételi jog (opció) (adott esetben) nem 
Igen válasz esetén a vételi jog leírása: 
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: 
hónap(ok)ban: 
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) 
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): 
VAGY: és között 
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük 
feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) 

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje 
Az időtartam hónap(ok)ban: 
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) 
VAGY: kezdés 2012/02/06 (év/hó/nap) 
ÉS/VAGY 
befejezés 2012/09/17 (év/hó/nap) 

 
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk 
III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek 
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) 

A napi késedelmi kötbér mértéke a megajánlott bruttó vállalkozói díj 1 %-a.  
Az ajánlatkérő a vállalkozási szerződésben teljesítési biztosítékot köt ki. A teljesítési biztosíték az ajánlatkérőt illeti, ha az 
ajánlattevő a szerződés teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be. 
A teljesítési biztosíték alapja a bruttó vállalkozói díj, mértéke annak 5 %-a. A teljesítési biztosítékot a szerződéskötéskor kell 
az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. A teljesítési biztosíték az előbbi időpontig az ajánlattevőként szerződő fél választása 
szerint teljesíthető ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetéssel, bakgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés 
alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. 

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre 
A beszerzés utófinanszírozott; az ajánlatkérő előleget nem fizet. 
Az ajánlatkérő a teljesítéstől számított 15 napon belül a szerződés teljesítését írásban köteles elismerni, vagy az elismerést 
írásban, ok megjelölésével megtagadni. 
A vállalkozó az elvégzett munkákról - a megrendelő teljesítésigazolása alapján, az ott írt összegben - havonta utólag állíthat 
ki részszámlákat, első alkalommal 2012. március 01. napi teljesítési időponttal. A végszámla kiállításának feltétele 
valamennyi munka elvégzése, a kivitelezés befejezése és készre jelentése, továbbá a műszaki átadás-átvételi eljárás hiba- és 
hiánymentes lezárása és az építmények megrendelő birtokába bocsátása. Ha a megrendelő a vállalkozó írásbeli értesítésére 
(készre jelentés) a szerződésben a (rész) átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő tizenöt napon 
belül nem kezdi meg a (rész) átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a szerződésben meghatározott huszonöt nap alatt – 
nem fejezi be, a vállalkozó kérésére a teljesítésigazolást köteles kiadni. 
Az Önkormányzat az alábbi feltételek fennállása esetén, a következők szerint fizeti meg a vállalkozó díját: 
a)a vállalkozók legkésőbb a (rész)teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni az Önkormányzatnak, 
hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból (ez a szabály csak közös ajánlattevők esetében 
értelmezhető); 
b)a vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont 
alvállalkozók, illetve a vele munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek egyenként 
mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat és szakembereket, hogy állítsák 
ki ezen számláikat; 
c)a vállalkozó a teljesítés elismerését követően haladéktalanul azon összegre vonatkozóan jogosult számlát kiállítani az 
Önkormányzat felé, mely az általa a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozókat, illetve a vele munkaviszonyban vagy 
egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg; 
d)a c) pont szerinti számla ellenértékéből a saját erő mértékével számított összeget az Önkormányzat 45 napon belül átutalja a 
vállalkozónak; 
e)a vállalkozó haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók, illetve szakemberek számláit, illetőleg az Art. 36/A. § (3) 
bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatartja; 
f)a vállalkozó átadja az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó (szakember) köztartozást 
mutató együttes adóigazolásának másolatát az Önkormányzatnak (utóbbit annak érdekében, hogy az Önkormányzat 
megállapíthassa, hogy a vállalkozó jogszerűen nem fizette ki a (teljes) összeget az alvállalkozónak); 
g)a vállalkozó benyújtja az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó számláját, melyek ellenértékéből a saját erő 
mértékével számított összeget az Önkormányzat 15 napon belül átutalja a vállalkozónak, ha az az alvállalkozókkal szembeni 
fizetési kötelezettségét az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítette, ezután az Önkormányzat a vállalkozói díj összegét átutalja 
a vállalkozónak; 
h)ha a vállalkozó az e), illetőleg f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az 
Önkormányzat őrzi és az akkor illeti meg a vállalkozót, ha igazolja, hogy az e), illetőleg f) pont szerinti kötelezettségét 
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teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b) 
pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére. 
Ha az Önkormányzat igazolta a vállalkozó szerződésszerű teljesítését, de az előbbi fizetési határidőkben nem teljesít, akkor a 
vállalkozó az Önkormányzat által adott, a szerződés részét képező hozzájárulás, felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési 
megbízást nyújthat be a projektszámlája terhére, az ellenszolgáltatás vonatkozó része tekintetében, kivéve, ha a vállalkozó az 
e), vagy f) pontja szerinti kötelezettségét nem teljesítette. 

III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben) 
Ha ajánlattevők közösen tesznek ajánlatot, akkor a közös ajánlatnak egyértelműen és kétséget kizáró módon tartalmaznia kell, 
hogy kik a közös ajánlattevők, ki közülük az az egy, aki jogosult a többiek nevében is nyilatkozatot tenni a közbeszerzési 
eljárásban, illetőleg a közös ajánlattevőknek a közbeszerzési eljárás, illetőleg a szerződés teljesítése során az ajánlatkérő és 
harmadik személyek felé az egyetemleges felelősségvállalásukra vonatkozó nyilatkozatait. 

III.1.4) 
Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) nem Ha igen, a különleges feltételek 
meghatározása 

III.2) Részvételi feltételek 
III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő 
bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben) 

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:  
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az erőforrást nyújtó szervezet aki/amely a Kbt. 60. § (1) bekezdésben 
vagy a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll.  
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozó,  
vagy erőforrást nyújtó szervezet aki/amely a Kbt. 61. § (1) bekezdés a), b), c) pontjaiban meghatározott kizáró ok hatálya 
alatt áll, vagy a Kbt.62. § (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll.  
A megkövetelt igazolási mód:  
A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek, a közbeszerzés 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozónak és az erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell a Kbt. 249. § (3) bekezdés szerint. Az ajánlattevőnek a 
Kbt. 63. § (3) bekezdése szerint nyilatkoznia kell arról, hogy nem vesz igénybe a közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem 
haladó mértékben olyan alvállalkozót, aki/amely a Kbt. 60. § (1) bekezdésben vagy a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában és 
62. § (1) bekezdés a) – b) pontjában meghatározott kizáró okokn hatálya alá eső alvállalkozót. 

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
Ajánlattevő csatoljon: 
P/1: A Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja alapján nyilatkozatot valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől valamennyi 
számlájáról 
az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 12 hónapra vonatkozó időszakra az alábbi tartalommal: 
- számlaszáma(i), 
- a számla technikai számla vagy sem, 
- számlanyitás napja, 
- volt-e végrehajtási eljárás során végrehajtási cselekmény a számlával szemben. 
P/2: Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja alapján a 2009. és 2010. lezárt üzleti évekre a saját vagy jogelődje számviteli 
jogszabályok szerinti beszámolóját az ajánlatkérő ellenőrzi a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium elektronikus 
beszámoló rendszerében nyilvántartott adatokból a Kbt. 20. § (7) bekezdése alapján. 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha  
P/1: Ha bármely bankszámlája ellen az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 12 hónapon belül végrehajtási eljárás során 
végrehajtási cselekményt foganatosítottak. 
P/2: Ha a mérleg szerinti eredménye a vizsgált időszak bármelyikében (2009. és 2010.) negatív. 

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
Ajánlattevő csatolja: 
M/1: A Kbt. 67. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi határidő napját megelőző 3 évben befejezett legjelentősebb 
építési munkái ismertetését a Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint igazolva a szerződést kötő másik fél által adott 
referenciaigazolásokkal.Az igazolásban meg kell adni a korábbi megrendelő nevét, címét, a kapcsolattartó nevét és 
telefonszámát, a teljesített építési beruházás ismertetését, az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét és helyét (sikeres 
műszaki átadás-átvétel időpontját), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek 
megfelelően történt-e.  
A referencia igazolásokat olyan tartalommal kell csatolni, hogy azokból a minimum követelmény fennállását az ajánlatkérő 
meg tudja ítélni.  
M/2: 
A Kbt. 67. § (2) bekezdés f) pontja alapján csatolja a Környezetközpontú Irányítási Rendszere működését igazoló tanúsítvány 
másolatát, vagy az egyenértékű intézkedései leírását, valamint a Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási 
Rendszere működését igazoló tanúsítvány másolatát, vagy az egyenértékű intézkedései leírását. Az ajánlatkérő elfogadja az 
Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű 
környezetvédelmi vezetési rendszer egyéb bizonyítékait is. 
M/3: 
A Kbt. 67. § (2)bekezdés e) pontja alapján csatolják azoknak a szakembereknek, illetőleg vezetőknek a megnevezését, 
képzettségük ismertetését, akiket be kívánnak vonni a teljesítésbe. Csatolniuk kell továbbá a minimumkövetelmény 
fennállásának megítélésére alkalmas bizonyítvány/oklevél/diploma egyszerű másolatát. Az ismertetésben a műszaki vezetők 
vonatkozásában a felelős műszaki vezetői nyilvántartásba vételt elrendelő határozatok magyar nyelvű, elektronikus, hatósági, 
vagy közhiteles nyilvántartását vezető szervezetek megnevezését és a nyilvántartások internetes elérhetőségét is meg kell 
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adni, amely nyilvántartások adataiból az ajánlatkérő a minimumkövetelmény fennállását a Kbt. 20. § (7)-(8) bekezdése 
alapján ellenőrzi. 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
Alkalmatlan az ajánlattevő ha:  
M/1: Ha az ajánlattételi határidő napját  
megelőző 3 évből nem tud ismertetni és  
referenciaigazolással igazolni legalább  
nettó 300.000.000,- Ft vállalkozói díjú  
közbeszerzés tárgya (magasépítés) szerinti  
referenciamunkát, ezen belül legalább nettó 70.000.000,- Ft értékben fűtési-hűtési rendszer teljes körű kivitelezését, amit a 
korábbi megrendelőnek műszaki átadás-átvételi eljárás után átadott.  
M/2: 
Nem tudja igazolni, hogy építőipari kivitelezői tevékenységre vonatkozó MSZ EN ISO 14001 szabványnak megfelelő vagy 
azzal egyenértékű Környezetközpontú Irányítási Rendszert valamint MSZ 28001 vagy OHSAS 18001 szabványnak 
megfelelő vagy azzal egyenértékű Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási Rendszert működtet. 
M/3: 
Ha nem tud bemutatni az ajánlatban összesen legalább  
- 1 fő ipari és kereskedelmi hűtőgépszerelőt,  
- 1 fő csőhálózat- és berendezésszerelőt vagy vízvezeték- és készülékszerelőt,  
- 1 fő gázipari műszaki biztonsági felülvizsgálót, 
- 1-1 fő, a kamarai névjegyzékben a 244/2006. (XII. 05.) Korm. rendelet 1. melléklet I. rész 1. vagy 3. pontjában szereplő 
építész, továbbá 5. pontjában szereplő gépész műszaki vezetőt (FMV-Ép/ „A” vagy „B”, és „ÉG” vagy „ÉG/C” jelű). 
A minimumkövetelményeknek egy vagy több személlyel is megfelelhetnek, vagyis egy személy több szakképesítéssel, 
jogosultsággal is bemutatható. 

III.2.4) Fenntartott szerződések 
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem 
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott igen 

III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek 
III.3.1) 

A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? 
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: 

 
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 
IV.1) Az eljárás típusa 
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti 

Tárgyalás nélküli 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) 

Szempont Súlyszám
Ajánlati ár (bruttó €) 5
A jótállás időtartama (hónapban megadva, legfeljebb a jogszabályban előírt kötelező alkalmasság idő tartamára) 2
2. részszempont 1. alszempontja: épületszerkezetre 1,5
2. részszempont 2. alszempontja: a hűtési rendszerre 0,5
Munkafelvétel időpontja a hibabejelentéstől számítva (órában) 1
Munkanélküliek foglalkoztatásának mértéke (legfeljebb a kivitelezés teljes időtartamára számítva havi átlag 3 fő) 1
A karbantartási szerződés szerinti vállalkozói díj havi összege (bruttó Ft) 1
A II.3) pontban írt befejezési időpont előtti teljesítés (napokban) 1

IV.2.2) 
Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem 
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges) 

IV.3) Adminisztratív információk 
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) 
IV.3.2) 

Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem 
Igen válasz esetén 
Előzetes összesített tájékoztató 
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény 
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám) 
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) 
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) 
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám) 
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A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) 
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben) 

A dokumentáció beszerzésének határideje 
Dátum: 2012/01/20 (év/hó/nap ) 
Időpont: 10:00 
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen 
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 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 hűtőház”. 

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő 
Dátum: 2012/01/20 (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: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei 
Dátum: 2012/01/20 (év/hó/nap) 
Időpont: 10:00 
Helyszín : SZABOLCSBER Kft. 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 3. I/3. (13 kapucsengő) 
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek 
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek a Kbt. 80. § (2) bekezdés szerint. 

 
V. szakasz: kiegészítő információk 
V.1) 

A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem 
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 

V.2) 
A szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos? igen 
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot: 
Európai Fejlesztési Alapból a Magyar-Román határmenti együttműködési Program 2007-2013 pályázati felhívásra benyújtott, 
és a HURO/0802/114_AF azonoító támogatási szerződés alapján finanszírozott a beruházás. 

V.3) További információk (adott esetben) 
V.3.1) Az eredményhirdetés, illetőleg az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés 

megküldésének tervezett időpontja: 
2012.01.27. 

V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja: 
2012.02.06. 

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

Az érvényes ajánlattétel érdekében dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy a közbeszerzés értékének 
tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak meg kell vásárolnia. Az ellenértéket a IV.3.3) 
pontban megjelölt számlaszámra kell átutalni, a dokumentáció az átutalást igazoló dokumentum átadása után vehető fel 
személyesen az „A” melléklet II. pontjában megjelölt címen az ajánlattételi felhívás közzétételétől az ajánlattételi határidő 
lejártáig előzetes telefonos időpont-egyeztetés után. Ha a dokumentáció megküldését kérik, akkor az átutalás igazolásától 
számított 2 munkanapon belül ajánlatkérő a kérelmező részére postán feladja. 

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: 

1-10 
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: 

A pontszámok számításának módszere az ajánlati ár, a munkafelvétel időpontja a hibabejelentéstől számítva és a 
karbantartási szerződés szerinti vállalkozói díj havi összege részszempontok esetében a fordított arányosítás. 
A jótállás időtartama, a munkanélküliek foglalkoztatásának mértéke és a II.3) pontban írt befejezési időpont előtti teljesítés 
részszempontok esetében a módszer az egyenes arányosítás. 
Az arányosítás során az ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlati elem kapja a legmagasabb (10-es) pontszámot, a többi 
ajánlati elem a legkedvezőbbhöz viszonyított arányában kap pontot. 

V.6) 
A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő 
felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen 

V.7) Egyéb információk: 
- Az ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, a Kbt. 83. § 
bekezdése szerint.  
- Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 70. § (2) és 71. § (1) bekezdésére és a 72. §-ra.  
- Az ajánlatokat zárt borítékban/csomagban a borítékon/csomagoláson a „Piac és hűtőház”, valamint a „Nem bontható fel az 
ajánlatok hivatalos bontási eljárásának megkezdése előtt” feliratot feltüntetve, 3 példányban (1 eredeti + 2 másolat) kell 
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benyújtani a SZABOLCSBER Kft. 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 3. I/3 szám alatti székhelyére (13-as kapucsengő) 
munkanapokon 9:00-12:00 óra, az ajánlattételi határidő lejártának napján 8:00-10:00 óra között.  
- Az ajánlatkérő az írásbeli összegezésben a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevőt is meghatározhatja. Az 
ajánlatkérő az eljárás nyertesével, annak visszalépése esetén a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevővel köt 
szerződést.  
- Az ajánlattevők kötelesek tájékozódni azokról a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó szabályokról, 
amelyeknek a teljesítés helyén a teljesítés ideje alatt meg kell felelniük.  
- Ha nem érkezik az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel megfelelő összegű ajánlat, akkor az 
eljárás a Kbt. 92. § c) pontja alapján eredménytelen. 
- Az ajánlatkérő a jótállás időtartama vonatkozásában az épületszerkezetekre 10 évben, a hűtési rendszerre 5 évben, a 
munkanélküliek foglalkoztatásának mértékére a kivitelezés teljes időtartamára számítva havi átlag 3 fő teljes munkaidős 
foglalkoztatásában határozza meg az adott ajánlati elemek azon legkedvezőbb szintjét, melyre és az annál még kedvezőbb 
vállalásokra egyaránt az V.3.5.1) pontban írt 10 pontot ad. 

V.8) 
E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/12/28 (év/hó/nap) 

 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok 
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be 

Hivatalos név: SZABOLCSBER Kft. 
Postai cím: Szent István utca 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): 

II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető 
Hivatalos név: SZABOLCSBER Kft. 
Postai cím: Szent István utca 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): 

III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani 
Hivatalos név: SZABOLCSBER Kft. 
Postai cím: Szent István utca 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): 

   
B. MELLÉKLET 
A részekre vonatkozó információk 
A rész száma 1 
meghatározás 
1) A rész meghatározása 
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
További tárgyak:

3) Mennyiség vagy érték 
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése 

Az időtartam hónap(ok)ban: 
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) 
VAGY Kezdés (év/hó/nap) 
ÉS/VAGY 
Befejezés (év/hó/nap) 

5) További információ a részekről 
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) ---------------------- 
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