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AJÁNLATI FELHÍVÁS
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Komló Város Önkormányzata
Postai cím: Városház tér 3.
Város/Község: Komló
Postai irányítószám: 7300
Ország: Magyarország
Címzett: Páva Zoltán
Telefon: +06-72/584-000
E-mail: varoshazuzemeltetes.ph@komlo.hu
Fax: +06-72/584-008
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.komlo.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége vagy tevékenységei
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális és
helyi szerveik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
xRegionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi szervezet
Európai intézmény/hatóság vagy nemzetközi szervezet
Egyéb
(nevezze meg):
xÁltalános közszolgáltatások
Védelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás



Oktatás
Egyéb
(nevezze meg):
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Dél-Dunántúli Operatív Program/DDOP-2007-3.1.2./2F pályázati konstrukció
keretében Komló, Magyarszék, Magyarhertelend, Liget települések integrált kis-
és mikrotérségi oktatási hálózatának és központjainak fejlesztése vállalkozási
szerződés keretében
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak egy kategóriát
válasszon – árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a
szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a) Építési beruházás x
Kivitelezés x
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
A teljesítés helye
Komló Város közigazgatási területe
Magyarszék község közigazgatási területe
Magyarhertelend község közigazgatási területe
Liget község közigazgatási területe
NUTS-kód HU231
b) Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c) Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a 2004/18/EK irányelv II. mellékletében)
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 résztvevőineklétszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:



vagy hónap(ok)ban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a megállapodás időtartama meghaladja a
négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke (csak számokkal):
Becsült érték ÁFA nélkül:
Pénznem:
VAGY:
és között
Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága
(amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Komló, Magyarszék, Magyarhertelend, Liget települések integrált kis- és mikrotérségi
oktatási intézményeinek felújítása és bővítése vállalkozási szerződés keretében
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262700-8
További
tárgyak:

45262800-9
45453100-8
45454000-4

II.1.7)
A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? nem
II.1.8) Részekre történő ajánlattétel
(a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből
szükség szerint több példány használható) igen
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre x
valamennyi részre
II.1.9)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve)
1.) Nagy László Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiuma (7300
Komló, Ságvári u. 1, 1165 hrsz.)
- meglévő iskola II. és III. emeletén lévő kollégiumi épületrész részleges
akadálymentesítése, belső felújítása, korszerűsítése (1174 m2)
2.) Magyarszéki Általános Iskola (Magyarszék, Kossuth u. 44, 174 hrsz.)
- új tornacsarnok és kiegészítő helyiségei (800 m2)
- meglévő oktatási épület földszinti részének részleges akadálymentesítése,
füstérzékelő rendszer, gyengeáramú rendszer kiépítése IKT eszközök fogadására
(1400 m2)
Magyarszéki Óvoda: (Magyarszék, Hársfa u. 3 251. hrsz)
- akadálymentesítés, erősáramú rendszer felújítása, burkolat felújítás, festés –
mázolás
- ( 271 m2)



3.) Sallai utcai Óvoda (Komló, Sallai u. 1, 1181 hrsz.)
- földszint részleges akadálymentesítése, oldalfal és padlóburkolat felújítás, festés –
mázolás, füstérzékelő rendszer (672 m2)
4.) Körtvélyesi Óvoda (Komló, Nagyszántó u. 10, 1521/51 hrsz.)
- akadálymentesítés oldalfal – és padlóburkolat felújítás, festés – mázolás,
füstérzékelő rendszer kiépítése (1100 m2)
5.) Magyarhertelendi Óvoda (Magyarhertelend, Petőfi S. u. 29, 196 hrsz)
- akadálymentesítés
- füstérzékelő rendszer kiépítése (117 m2)
6.) Ligeti Óvoda (Liget, Hamberger F. u. 13, 182. hrsz)
- akadálymentesítés
- füstérzékelő rendszer kiépítése
- épület részleges felújítása, korszerűsítése (nyílászáró csere, főfal megerősítés,
homlokzat vakolat váltás) ( 110 m2)
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): 194550000
Pénznem: HUF
VAGY:
és között
Pénznem:
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: hónapokban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
vagy:
és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő
jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett
idejét: hónapokban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az időtartam hónap(ok)ban: 12
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (nap/hó/év)
befejezés (nap/hó/év)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozófeltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér, jólteljesítési biztosíték, jótállás
A biztosítékot a nyertes ajánlattevő a Kbt. 53.§ (6) bekezdésében a) pontjában
foglaltak alapján, választása szerint az összegnek a megrendelő szerződésben
megadásra kerülő bankszámlájára történő befizetéssel, bankgaranciával,
biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó –
kötelezvénnyel köteles szolgáltatni.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a
vonatkozójogszabályirendelkezésekre



A fizetés az ajánlattevőnek a szerződésben meghatározott módon és tartalommal
való teljesítésétől számított 60 napos fizetési határidővel átutalással történik a
Kbt. 305. § (3) bek, valamint a hatályos Támogatási Szerződésnek megfelelően.
Az Ajánlatkérő 10 % előleget fizet. Az ajánlattevő havonta részszámla és
egy végszámla benyújtására jogosult. A részletes feltételeket ajánlatkérő a
dokumentációban határozza meg.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság,
illetve jogi személy (adott esetben)
nem követelmény
III.1.4)
Vonatkozónak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? nem (adott
esetben)
Ha igen, akülönleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó
adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő
bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt
igazolási mód:
Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást
nyújtó szervezet aki a Kbt. 60. § (1) bekezdésének, a Kbt. 61. § (1) d) pontjának
és Kbt. Kbt. 61. § (2) hatálya alá tartozik. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő,
a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben ígénybe venni kívánt
alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-c)
pontjainak hatálya alá tartozik. Az eljárásból ki kell zárnia az ajánlatkérőnek, azt
az ajánlattevőt, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben ígénybe
venni kívánt alvállalkozót, vagy erőforrást nyújtó szervezetet aki a Kbt. 62. § (1)
bekezedésének hatálya alá tartozik.
Igazolási mód: az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak továbbá az erőforrást nyújtó
szervezetnek Kbt. 63. § (1)-(6) bekezdése alapján kell igazolnia, illetve nyilatkoznia
arról, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P1. Az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója
csatoljon valamennyi pénzforgalmi számlájáról, a számlát vezető pénzügyi
intézménytől származó, az adott számlaszámot tartalmazó, az ajánlattételi határidőt
lejártától számított 60 napnál nem régebbi eredeti vagy hiteles másolati nyilatkozatot
arra vonatkozóan, hogy az adott számlá(ko)n volt-e sorban álló tétel a jelen ajánlati
felhívás feladását megelőző két évben. A pénzügyi intézmény nyilatkozatának
tartalmaznia kell nyilatkozatot arra vonatkozóan is, hogy mióta vezeti a hitelintézet
az adott számlá(i)t, az ajánlattevőnek van-e hitelkapcsolata a számlavezetővel,
valamint hitelkapcsolat esetén a hitel visszafizetési kötelezettség minősítésére
vonatkozó nyilatkozatot is tartalmaznia kell a dokumentumnak. (Kbt. 66.§ (1)
bekezdés a) pont első fordulata).
P2. Az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója
csatolja az utolsó három, a letelepedése szerint irányadó számviteli jogszabályok



szerinti beszámolóját, amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga
előírja közzétételét. (Kbt. 66.§ (1) bekezdés b) pontja).
P3. Az ajánlattevő nyilatkozzon az előző háromévi teljes forgalmáról, és ugyanezen
időszakban a közbeszerzés tárgyának (építési beruházás) forgalmáról (nettó
forintban), attól függően, hogy az ajánlatatvő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, amennyiben ezek a forgalmi adatok rendelkezésre állnak. (Kbt. 66.§
(1) bekezdés c) pontja)
P4. Csatoljon az ajánlattevő pénzintézettől (pénzeszköz zárolásáról szóló
pénzintézeti igazolás, vagy visszavonhatatlan hitelszerződés) származó vagy egyéb
hitelt érdemlő (biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást
tartalmazó – kötelezvény, garanciabiztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény,
garanciaszervezet által vállalt kezesség, jelentkező nyilatkozata) igazolást arról,
hogy a szerződésben meghatározott legnagyobb értékű részteljesítés anyagköltség
és munkadíj forrása az ajánlattevő rendelkezésére áll, vagy rendelkezésére fog állni.
(Kbt. 66.§ (1) bekezdés d) pontja)
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben):
P1. Alkalmatlan az ajánlattevő, illetve a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
alvállalkozója, ha valamelyik pénzforgalmi számláján volt sorban álló tétel az ajánlati
felhívás feladását megelőző kettő évben, vagy amennyiben hitel visszafizetési
kötelezettségét nem megfelelően (nem teljesíti vagy késedelmesen vagy nem
összegszerűen teljesíti) teljesíti.
P2. Alkalmatlan az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
alvállalkozója, ha az utolsó három, a letelepedése szerint irányadó számviteli
jogszabályok szerinti beszámolói alapján megállapítható, hogy az utolsó három
lezárt üzleti év valamelyikében a mérleg szerinti eredménye negatív.
P3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a teljes forgalma az előző három év átlagában
nem éri el:
az 1. rész tekintetében a nettó 20.000.000,- Ft összeget, vagy a közbeszerzés
tárgyának (építési beruházás) forgalma az előző három év bármelyikében a nettó
18.000.000,- Ft -nál kevesebb.
a 2. rész tekintetében a nettó 95.000.000,- Ft összeget, vagy a közbeszerzés
tárgyának (építési beruházás) forgalma az előző három év bármelyikében a nettó
75.000.0000,- Ft -nál kevesebb.
a 3. rész tekintetében a nettó 4.000.000,- Ft összeget, vagy a közbeszerzés
tárgyának (építési beruházás) forgalma az előző három év bármelyikében a nettó
3.000.000,- Ft -nál kevesebb.
a 4. rész tekintetében a nettó 4.000.000,- Ft összeget, vagy a közbeszerzés
tárgyának (építési beruházás) forgalma az előző három év bármelyikében a nettó
3.000.000,- Ft -nál kevesebb.
az 5. rész tekintetében a nettó 3.000.000,- Ft összeget, vagy a közbeszerzés
tárgyának (építési beruházás) forgalma az előző három év bármelyikében a nettó
2.000.0000,- Ft -nál kevesebb.
a 6. rész tekintetében a nettó 3.000.000,- Ft összeget, vagy a közbeszerzés
tárgyának (építési beruházás) forgalma az előző három év bármelyikében a nettó
2.000.000,- Ft -nál kevesebb.
P4 Alkalmatlan a (közös) Ajánlattevő és a közbeszerzés, ha nem rendelkezik,
pénzintézettől származó vagy egyéb hitelt érdemlő igazolással, arra vonatkozóan,



hogy a szerződésben meghatározott legnagyobb értékű részteljesítés anyagköltség
és munkadíj forrással rendelkezik, vagy rendelkezni fog.
Közös ajánlattevők esetén a jelen pontban ismertetett pénzügyi-gazdasági
alkalmasság minimumkövetelményei közül a P1. és P2. bekezdésre vonatkozóan
külön-külön, a P.3.és P4 bekezdésnél együttesen kell megfelelni.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1. Az ajánlattevő mutassa be a Kbt. 67. § (2) bekezdés a) pontjában
meghatározottak alapján, az előző öt évben befejezett megvalósított legjelentősebb
magasépítési referenciáit.
A bemutatott referenciákat a Kbt. 68. § (2) bekezdésének megfelelően támassza
alá. Ennek megfelelően ajánlattevő a becsatolt referenciákkal kapcsolatban a
referencialevélben és/vagy nyilatkozatban adja meg az ellenszolgáltatás összegét,
a kezdési és a befejezési határidőt (naptári napban), továbbá jelölje meg a
felvilágosítást adó személy nevét, beosztását és telefonszámát, a főbb műszaki
adatokat (hasznos alapterület, az épület jellege)
A bemutatásnál elegendő kitérni az alkalmassági előírásoknak megfelelő számú
referenciákra.
M2. Ajánlattevő mutassa be a Kbt. 67. § (2) bekezdés c) pontja alapján a vezető
tisztségviselőjét, e) pontja alapján azokat a szakembereket, vezetőket, akik a
beruházás teljesítéséért felelősek, illetve azokat a szakembereket, akiket be kíván
vonni a teljesítésbe. A szakemberek bemutatása során csatolandó a képzettséget
igazoló dokumentum hiteles másolata, a szakmai önéletrajz a szakember saját
kezű aláírásával (eredeti példány), valamint akiknél követelmény a hatósági
nyilvántartásba vételt igazoló dokumentumok hiteles másolata. A teljesítésben részt
vevő szakemberek adatait végzettség illetve képzettség szerinti bontásban kérjük
megadni.
M.3. Ajánlattevő a Kbt. 67. § (2) bekezdés d) pontja alapján csatolja az előző három
évre vonatkozóan az éves átlagos statisztikai állományi létszámáról és vezető
tisztségviselőinek létszámáról készített kimutatást.
M4 Mutassa be az ajánlattevő a teljesítéshez rendelkezésre álló – saját
tulajdonban lévő, vagy szerződéssel vagy előszerződéssel lekötött – eszközöket,
berendezéseket, illetőleg műszaki felszereltségeket (Kbt. 67.§ (2) bekezdés b) pont)
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben):
M1.1. Alkalmatlan a ajánlattevő, ha nem rendelkezik az előző öt év összességében
befejezett,
az 1. rész tekintetében egy db olyan magasépítési referenciával, amelynek értéke
eléri legalább a nettó 18.000.000,- Ft-ot,
a 2. rész tekintetében egy db olyan magasépítési referenciával, amelynek értéke
eléri legalább a nettó 75.000.000,- Ft-ot,
a 3. rész tekintetében egy db olyan magasépítési referenciával, amelynek értéke
eléri legalább a nettó 3.000.000,- Ft-ot,
a 4. rész tekintetében egy db olyan magasépítési referenciával, amelynek értéke
eléri legalább a nettó 3.000.000,- Ft-ot,
az 5. rész tekintetében egy db olyan magasépítési referenciával, amelynek értéke
eléri legalább a nettó 2.000.000,- Ft-ot,
a 6. rész tekintetében egy db olyan építési referenciával, amelynek értéke eléri
legalább a nettó 2.000.000,- Ft-ot,



M1.2. Valamennyi rész tekintetében alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
az előző öt évben befejezett egy db középület építési vagy bővítési vagy felújítási
vagy helyreállítási referenciával, amely a középület folyamatos működtetése melletti
(át)építésre vagy bővítésre vonatkozik.
M2. Valamennyi rész tekintetében alkalmatlan a jelentkező, ha nem rendelkezik
legalább a kivitelezés idejére legalább egy fő (legalább „A” kategóriás) magasépítési
szakterületen nyilvántartásba vett felelős műszaki vezetővel, és legalább egy fő
felsőfokú végzettséggel rendelkező vezető tisztségviselővel
M3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző három évi éves átlagos statisztikai
állományi létszáma a három év átlagában nem éri el az első és a második rész
tekintetében legalább a 10 főt, a harmadik, negyedik, ötödik és hatodik rész
tekintetében az 5 főt (minden részre történő jelentkezés esetén legalább a 15 főt.)
M4 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik saját tulajdonban lévő, vagy
szerződéssel vagy előszerződéssel lekötött, valamennyi rész tekintetében a munkák
megvalósításához szükséges üzemképes állapotú gépekkel, az alábbiak szerint:
- 1 db legalább 50 literűrtartalmú betonkeverővel
- 1 db teherautóval
- 1 db bontókalapáccsal
- 1 db vakológéppel
Közös ajánlattevőknek a műszaki, szakmai alkalmasság minimumkövetelményeinek
együttesen kell megfelelnie. A Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
alvállalkozónak alkalmasságát a műszaki, szakmai minimumkövetelmények
tekintetében ajánlatkérő nem vizsgálja.
III.2.4)
Fenntartott szerződések (adott esetben) nem
A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
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:
III.3.2)
A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen
közreműködő személyek nevét és képzettségét?
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fejtája
Nyílt x
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
Tárgyalásos
Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése?
Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3.,
További információk rovatban kell megadni
Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása:



Versenypárbeszéd
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy
keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd esetén)
Létszám
VAGY: minimum
és, adott esetben, maximum
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a
versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok
számát?
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
xaz alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy –
ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell
megadni)
a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban
illetve az ismertetőben meghatározott szempontok

Szempont Súlyszám
Ajánlati ár (nettó Ft) 8
Jótállási idő (hónap) 5
Kivitelezés időtartama 3
Késedelmi kötbér (Ft/nap) 3
Jólteljesítési biztosíték 3
IV.2.2)
Elektronikus árverést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árverésről (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 vonatkozozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a HL-ben: /S
-
(nap/hó/év)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a HL-ben: /S
-
(nap/hó/év)



Hirdetmény száma a HL-ben: /S
-
(nap/hó/év)
IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők
(versenypárbeszéd esetében) beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2010/01/06 (nap/hó/év)
Időpont: 10:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (számokkal): 50000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A fizetés feltételei és módja: az ajánlatkérő az OTP Bank Nyrt-nél vezetett
11731063-15331524 számú bankszámlájára történő átutalás útján, az átutalás
megtörténtét a dokumentáció átvételét megelőzően hitelt érdemlően igazolni
kell, vagy a doukemtáció átvételekor készpénzben. Az ár az alapdokumentáció
ellenértékét tartalmazza az adott részek esetében a kiegészítő információk (műszaki
leírások, tervek stb.) ellenértéke részenként 25.000,- Ft. Az ár a 25 % általános
forgalmi adót nem tartalmazza.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
Dátum: 2010/01/06 (nap/hó/év)
Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha
ismert) (m eghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: (nap/hó/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén)
-ig (nap/hó/év)
VAGY hónap(ok)ban:
vagy nap(ok)ban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/01/06 (nap/hó/év )
Időpont: 10:00
Hely (adott esetben): Komló Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal (7300
Komló, Városház tér 3.) II. Emelet 205. szoba
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben) igen
Az ajánlattevők képviselői, az ajánlatkérő képviselői, valamint az általuk meghívott
személyek Kbt. 80. § (2) bek
VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.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 használható hivatkozási alapot:
Regionális Operatív Programok (ROP)/Dél-Dunántúli Operatív
Program/DDOP-2007-3.1.2./2F
VI.3) További információk (adott esetben)
1. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét biztosítja, teljes körben a Kbt. 83. § alapján.
2. A részszempontokra adható pontszám 1 – 100, a pontkiosztás a felülről történő
arányosítás módszerével történik a dokumentációban részletezettek szerint.
3. Közös ajánlattevők esetében az ajánlathoz csatolni kell az egyetemleges
felelősségvállalásról szóló megállapodást (konzorciális szerződést) legalább az
alábbiak szerint: tartalmazza a közös ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással
kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot
az eljárás során kizárólagosan képviseli és a közös ajánlattevők nevében hatályos
jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös
ajánlattevők nyertessége esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség
teljesítéséért az ajánlattevők egyetemleges felelősséget vállalnak.
4. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőnek, és a 10 %-ot meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak, a képviseletre jogosult személytől származó
nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a jelentkezésben szereplő okiratokkal igazolt
számlavezető pénzintézeteken kívül más hitelintézetnél számlát nem vezet.
5. A részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 71. § (1) bekezdés a), b) és c)
pontjaira (nemleges nyilatkozat esetében is), valamint a 71. § (3) bekezdésére.
6. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti alvállalkozó, és az erőforrást nyújtó szervezet képviseletére (cégjegyzésére)
jogosult személy, a jelen ajánlati felhívás feladásának napjától számított 60 napnál
nem régebbi aláírási címpéldányának (aláírási mintájának vagy ezzel egyenértékű
okmányának) eredeti vagy közjegyző által hitelesített példányát. Amennyiben
az ajánlattevő, a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, illetőleg
az erőforrást nyújtó szervezet képviseletére (cégjegyzésére) jogosult személy a
közbeszerzési eljárással kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére a gazdasági
társaság munkavállalóját képviseleti joggal ruházza fel, a jelentkezéshez csatolni kell
a cégszerűen aláírt meghatalmazást és a meghatalmazott munkavállaló közjegyző
által hitelesített aláírási mintáját. Abban az esetben amennyiben aláírási címpéldány
pl. jogszabály alapján nem elkészíthető úgy aláírási mintát kell csatolni, melyet
közjegyzővel kell hitelesíttetni. Ezen személyek tekintetében ez minősül aláírási
címpéldánynak.
7. A ajánlati felhívás III.2.2. pont P.2. pontjában meghatározott üzemi-üzleti
tevékenységének eredménye meghatározásának módját a számvitelről szóló 2000.
évi C törvény 71. § (1) bekezdése tartalmazza. Külföldi honosságú ajánlattevő (a
Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó) csatoljon nyilatkozatot arra
vonatkozóan, hogy beszámolójának mely pontja tartalmazza az erre vonatkozó
adatokat, vagy ha pénzügyi beszámolója nem tartalmaz kifejezetten ilyen sort, akkor
a beszámoló csatolása mellett, annak adatai alapján adja meg külön nyilatkozatban
ezen értéket. Amennyiben Jelentkező a személyes joga szerint beszámoló
közzétételére nem köteles, vagy nem kell készítenie, úgy külön nyilatkozatban
adja meg a fentieknek megfelelően kiszámított üzemi-üzleti tevékenységének
eredményét.



8. Ajánlatkérő a III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság P2. pontjában
található „utolsó három, a letelepedése szerint irányadó számviteli jogszabályok
szerinti beszámoló” alatt a jelentkező személyes joga szerint irányadó számviteli
jogszabályok szerint így meghatározott utolsó három lezárt üzleti évet, és az arra
vonatkozó, számviteli jogszabályok elkészített beszámolót érti.
9. A III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság P3. pontjában található az „az
előző háromévi teljes forgalma” fordulat alatt Ajánlatkérő 2006., 2007, 2008. évek
értékesítés nettó árbevételét érti, míg „ugyanezen időszakban a közbeszerzés
tárgyának (építési beruházás)” alatt ugyanezen időszak nettó árbevételét a
közbeszerzés tárgyából.
10. Ajánlatkérő a III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M1. pontjában az
„előző öt év” alatt, a jelen felhívás feladásától számított öt évet érti.
11. Ajánlatkérő a III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.1 pontjára
tekintettel tájékoztatja továbbá jelentkezőket, hogy amennyiben a beruházás még
folyamatban van, úgy ajánlatkérő a teljesített, műszakilag átadott részekre vonatkozó
teljesítést fogadja el, azaz az alkalmasság megítélésének tekintetében csak az ilyen
módon részteljesített feltételeket fogadja el.
12. Amennyiben jelentkező jelen felhívás III.2.3. pontjában a műszaki szakmai
alkalmasság körében előírt alkalmassági feltételeket olyan referenciával kívánja
igazolni, amely konzorciumi teljesítésre vonatkozik, Ajánlatkérő azt a referenciát
fogadja el, amelyben a konzorciumi tag szerződésben való részvételének saját
hányada meghaladja az 50 %-ot (kérjük nyilatkozataikat ennek figyelembevételével
tegyék meg, a referenciák bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják meg a saját
teljesítés mértékét %-ban és HUF-ban a műszaki alkalmasság megítéléséhez.).
13. Ajánlatkérő a műszaki-szakmai alkalmasság körében előírt feltételeknél
elfogadja, ha egy referencia több alkalmassági feltételnek is megfelel.
14. Azon szakemberek esetében, akiket nem saját állományú munkaviszonyban
alkalmaznak a jelentkezésnek tartalmaznia kell olyan szerződést, vagy
szándéknyilatkozatot, amelyben nevezett szakember kötelezettséget vállal, hogy a
jelentkező/ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében közreműködik.
15. Ajánlatkérő ajánlati dokumentációt készített, amely átvehető az IV.3.8. pontban
meghatározott címen, munkanapokon 9.00–16.00 óráig, péntekenként 9:00-14:00
óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 10.00 óráig, valamint a Kbt. 54.
§-ában írtaknak megfelelően. A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel
feltétele, másra nem átruházható. Ha több ajánlattevő közösen nyújt be részvételi
jelentkezést, elegendő, ha egyikük vásárolja meg az ajánlati dokumentációt.
18. Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásánál alkalmazza a Kbt. 88. § (4) bekezdés
előírásait.
19. Az ajánlattevőknek a Kbt. 56. §-a alapján lehetőségük van a Kbt.-ben
meghatározott módon kiegészítő tájékoztatás kérésére.
20. A Kbt. 91.§ (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő
visszalépése vagy az eljárás nyertesének a 60. § (1) bekezdésének, valamint - ha
az ajánlatkérő azt előírta - a 61. § (1), illetőleg (2) bekezdésének hatálya alá nem
tartozásával kapcsolatos hamis nyilatkozata vagy ezen kizáró okokkal kapcsolatos
igazolás(ok) benyújtásának elmulasztása esetén a következő legkedvezőbbnek
minősített ajánlatot tevővel köt szerződést.
21. Az ajánlatkérő a Kbt. 13 § (4) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők
figyelmét, hogy a projekt specifikumai okán a pénzügyi-gazdasági és



műszaki-szakmai alkalmasság igazolása esetén a Közbeszerzések Tanácsa által
meghatározott minősítési szempontoknál szigorúbb követelményeket támaszt.
22. Amennyiben az ajánlattevő más szervezet erőforrásaira kíván támaszkodni, úgy
alkalmasságát a Kbt. 65. § (4) bekezdésében foglalt nyilatkozattal köteles igazolni,
és az adott alkalmassági feltételnek való megfelelést ebben az esetben is igazolni
kell az adott alkalmassági feltételnél előírtak szerint!
23. Ajánlatkérő a Kbt. 20. § (3) bekezdésének utolsó kitételére hivatkozással
előírja, hogy az ajánlattevők az ajánlatban becsatolandó igazolásokat, valamint
az igazolásnak nem minősülő dokumentumokat eredeti, vagy hiteles másolatban
nyújtsák be. Kivételt képez ezen szabály alól, ahol ajánlatkérő kifejezetten előírja
az egyszerű másolati formában történő csatolás lehetőségét. A Kbt. szövegezésére
hivatkozással Ajánlatkérő igazolás alatt a kizáró okok fenn nem állása (III.2.1.)
és az alkalmassági feltételeknek (III.2.2. és III.2.3.) való megfelelés tekintetében
becsatolandó dokumentumokat érti.
24. Az ajánlattevő csatoljon összefoglaló táblázatot és/vagy nyilatkozatot,
arról hogy az alkalmassági feltételek mely pontjának mely bemutatott elemmel
(dokumentummal) felel meg a dokumentációban meghatározott táblázat szerint.
25. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a nyertes ajánlattevőnek a
Kbt. 306. § szerinti felelősségbiztosítással kell rendelkeznie a szerződés teljesítése
során.
26. Ajánlatkérő ajánlatok benyújtását ajánlati biztosíték adásához köti, melynek
mértéke minden egyes rész ajánlat esetében 100.000 Ft. Az ajánlati biztosíték
nyújtásának a Kbt. 59. §-val összhangban álló feltételeit, részletszabályait
ajánlatkérő az ajánlati dokumentációban ismerteti.
27. Kötelező érvényű nyilatkozat alatt Ajánlatkérő olyan nyilatkozatot ért, mely a
ajánlattevő nyertessége esetén minden további külön jogi aktus nélkül hatályba lép.
28. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a Kbt. 62.§ (1) bekezdésének
megfelelően a korábbi teljesítések tekintetében tájékozódjon.
29. Az eredményhirdetés tervezett időpontja 2010. január 22. 10:00 óra, helye
Komló Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal (7300 Komló, Városház tér 3.) I.
emeleti Kistanácskozó.
30. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2010. február 8. napja
31. Kérjük a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy az ajánlat elkészítésekor, különös
tekintettel az alkalmasság igazolása során vegyék figyelembe a Közbeszerzések
Tanácsa 1/2006. (K.É. 40.) számú módosított ajánlását.
32. Az ajánlat elkészítése során vegyék figyelembe a 2004/18/EK rendeletet
szabályait (különös tekintettel a kizáró okok igazolása során).
33. Az ajánlat során – esetlegesen - a különböző devizák forintra, illetve euróra
történő átszámításánál az ajánlattevőknek az ajánlati felhívás feladásának napján
érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell
alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez,
az adott devizára a jelentkező saját központi bankja által a részvételi felhívás
feladásának napján érvényes árfolyam az irányadó. Ajánlattevőnek az alkalmazott
átszámítási árfolyamot meg kell adnia az ajánlatában.
34. A jelen eljárásban feltüntetett időpontok a közép-európai idő (CET) szerint
értelmezendőek.
35. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket a Kbt. 48. § (3) bekezdésével
kapcsolatban, hogy támogatásra irányuló igényt nyújtott be.



VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Margit krt. 85.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Telefon: +36 (1) 336-7776
E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Fax: +36 (1) 336-7778
Internetcím (URL):
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.4.2. rovatot VAGY
szükség esetén a VI.4.3. rovatot)
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 323. § szerint
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő
szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Margit krt. 85.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Telefon: +36 (1) 336-7776
E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Fax: +36 (1) 336-7778
Internetcím (URL):
VI.5)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/11/18 (nap/hó/év)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: dr. Sütő László Ügyvédi Iroda
Postai cím: Teréz krt. 23
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1067
Ország: Magyarország
Címzett: dr. Sütő László ügyvéd
Telefon: +3613541383



E-mail: office@drsuto.hu
Fax: +3613541384
Internetcím (URL): www.drsuto.hu
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő
iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is)
beszerezhetők
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket
kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
 
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1
meghatározás Nagy László Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
felújítása vállalkozási szerződés keretében
1) A rész meghatározása
Nagy László Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium felújítása
vállalkozási szerződés keretében
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262700-8
További
tárgyak:

45262800-9
45453100-8
45454000-4

3) Mennyiség
Nagy László Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiuma (7300 Komló,
Ságvári u. 1, 1165 hrsz.)



- meglévő iskola II. és III. emeletén lévő kollégiumi épületrész részleges
akadálymentesítése, belső felújítása, korszerűsítése (1174 m2)
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): 37.000.000
Pénznem: HUF
VAGY: és
között
Pénznem:
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott
esetben)
Az időtartam hónapban: 12
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (nap/hó/év)
Befejezés (nap/hó/év)
5) További információ a részekről
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 2
meghatározás Magyarszéki Általános Iskola új tornacsarnokának építése és a
magyarszéki óvoda felújítása vállalkozási szerződés keretében
1) A rész meghatározása
Magyarszéki Általános Iskola új tornacsarnokának építése és a magyarszéki óvoda
felújítása vállalkozási szerződés keretében
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262700-8
További
tárgyak:

45262800-9
45453100-8
45454000-4

3) Mennyiség
Magyarszéki Általános Iskola (Magyarszék, Kossuth u. 44, 174 hrsz.)
- új tornacsarnok és kiegészítő helyiségei (800 m2)
meglévő oktatási épület földszinti részének részleges akadálymentesítése,
füstérzékelő rendszer, gyengeáramú rendszer kiépítése IKT eszközök fogadására
(1400 m2)
Magyarszéki Óvoda: (Magyarszék, Hársfa u. 3 251. hrsz)
- akadálymentesítés, erősáramú rendszer felújítása, burkolat felújítás, festés –
mázolás
- ( 271 m2)
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): 134.500.000,-
Pénznem: HUF
VAGY: és
között
Pénznem:
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott
esetben)
Az időtartam hónapban: 12
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)



VAGY Kezdés (nap/hó/év)
Befejezés (nap/hó/év)
5) További információ a részekről
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 3
meghatározás Komló, Sallai utcai Óvoda felújítása vállalkozási szerződés keretében
1) A rész meghatározása
Komló, Sallai utcai Óvoda felújítása vállalkozási szerződés keretében
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262700-8
További
tárgyak:

45262800-9
45453100-8
45454000-4

3) Mennyiség
Sallai utcai Óvoda (Komló, Sallai u. 1, 1181 hrsz.)
földszint részleges akadálymentesítése, oldalfal és padlóburkolat felújítás, festés –
mázolás, füstérzékelő rendszer (672 m2)
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): 5.600.000,-
Pénznem: HUF
VAGY: és
között
Pénznem:
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott
esetben)
Az időtartam hónapban: 12
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (nap/hó/év)
Befejezés (nap/hó/év)
5) További információ a részekről
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 4
meghatározás Komló, Körtvényesi Óvoda felújítása vállalkozási szerződés
keretében
1) A rész meghatározása
Komló, Körtvényesi Óvoda felújítása vállalkozási szerződés keretében
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262700-8
További
tárgyak:

45262800-9
45453100-8
45454000-4

3) Mennyiség
Körtvélyesi Óvoda (Komló, Nagyszántó u. 10, 1521/51 hrsz.)



akadálymentesítés oldalfal – és padlóburkolat felújítás, festés – mázolás,
füstérzékelő rendszer kiépítése (1100 m2)
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): 8.900.000,-
Pénznem: HUF
VAGY: és
között
Pénznem:
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott
esetben)
Az időtartam hónapban: 12
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (nap/hó/év)
Befejezés (nap/hó/év)
5) További információ a részekről
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 5
meghatározás Magyarhertelendi Óvoda felújítása vállalkozási szerződés keretében
1) A rész meghatározása
Magyarhertelendi Óvoda felújítása vállalkozási szerződés keretében
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262700-8
További
tárgyak:

45262800-9
45453100-8
45454000-4

3) Mennyiség
Magyarhertelendi Óvoda (Magyarhertelend, Petőfi S. u. 29, 196 hrsz)
- akadálymentesítés
- füstérzékelő rendszer kiépítése (117 m2)
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): 4.150.000.-
Pénznem: HUF
VAGY: és
között
Pénznem:
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott
esetben)
Az időtartam hónapban: 12
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (nap/hó/év)
Befejezés (nap/hó/év)
5) További információ a részekről
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 6
meghatározás Ligeti Óvoda felújítási vállalkozási szerződés keretében
1) A rész meghatározása



Ligeti Óvoda felújítási vállalkozási szerződés keretében
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262700-8
További
tárgyak:

45262800-9
45453100-8
45454000-4

3) Mennyiség
Ligeti Óvoda (Liget, Hamberger F. u. 13, 182. hrsz)
- akadálymentesítés
- füstérzékelő rendszer kiépítése
épület részleges felújítása, korszerűsítése (nyílászáró csere, főfal megerősítés,
homlokzat vakolat váltás) ( 110 m2)
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): 4.400.000,-
Pénznem: HUF
VAGY: és
között
Pénznem:
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott
esetben)
Az időtartam hónapban: 12
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (nap/hó/év)
Befejezés (nap/hó/év)
5) További információ a részekről


