Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem
(5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat:
b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi;
c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése (§, bekezdés, pont) alapján tartozik annak a
hatálya alá [ideértve a Kbt. 2. §-ának (4) bekezdése szerinti önkéntes alkalmazásának esetét
is];
Kbt. 22. § (1) d)
d) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetőleg fejezete szerinti eljárást alkalmazza;
harmadik rész VI. fejezet
e) a közbeszerzés (beszerzés) becsült értékét [szükség szerint utalást a Kbt. 245. §-ának (5)
bekezdésére vagy 274. §-ának (2) bekezdésére vagy 298. §-ának (3) bekezdésére];
35.000.000.-Ft
f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítőben, amelynek közzététele a
Kbt. szerint nem kötelező, ezt a körülményt is;
Kötelező
g)a kérelem és a hirdetmény feladásának napját.
2009/09/25
(6) Ha a hirdetmény közzétételét az ajánlatkérő által meghatározott személy vagy szervezet
kezdeményezi, e személynek vagy a szervezetnek a kérelemben nyilatkoznia kell képviseleti
jogosultságáról is. A képviseleti jogosultságról való nyilatkozat hiányában a
Szerkesztőbizottság a hiánypótlásra történő felhívást az ajánlatkérőnek küldi meg.
Képviseleti jogosultság megléte [x]
Egyéb közlemény:
Kbt. 6. § (2) bekezdés alapján ellenjegyzésre jogosult:Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester, ellenjegyzés megtörtént.
4 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja
1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

TÁJÉKOZTATÓ A HIRDETMÉNY
VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL
ÉS AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ
MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
KÉ nyilvántartási szám_________________________________

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) (a közzétett hirdetményben megadott módon)
Hivatalos név:
Abony Város Önkormányzata
Postai cím:
Kossuth tér 1.
Város/Község
Abony

Postai irányítószám:
2740

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
Magyarország
Telefon:
53/361-571

Címzett:
Romhányiné Dr. Balogh Edit
E-mail:
abony@abony.hu

Fax:
53/360-010

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

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) LEÍRÁS

II.1.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL A SZERZŐDÉSHEZ RENDELT ELNEVEZÉS (a közzétett
hirdetményben megadott módon)
Tervezési és kivitelezési vállalkozási szerződés az Abony Város Önkormányzata
fenntartása alatt működő Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény tetőcsere kiviteli tervdokumentációjának elkészítésére, kivitelezési munkájának
elvégzésére
II.1. 2) A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA/TÁRGYA (a közzétett hirdetményben megadott
módon)
Abony Város Önkormányzata fenntartása alatt működő Gyulai Gaál Miklós Általános
Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1450 m2 felületű tetőcseréjének kivitelezési
munkálatai, a 80 évesnél idősebb fa tartószerkezetről szakértői vélemény megrendelése, a
szekértői vélemény alapján kiviteli tervdokumentáció elkészítése.
II.1. 3) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV) (a közzétett hirdetményben megadott
módon)
Fő szószedet Kiegészítő szószedet (adott esetben)
45214200-2
Fő tárgy
Kiegészítő tárgy(ak) 71322000-1

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
III.1.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

III.1.2) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett hirdetményre
vonatkozó információk (az adott szerződésre vonatkozó korábbi közzététel)
III.1.2.1) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett ajánlattételi
felhívás:

Hirdetmény száma a KÉ-ben: 18360 / 2009 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény feladásának dátuma: 2009/09/07 (év/hó/nap )

A hirdetmény közzétételének dátuma: 2009/09/11 (év/hó/nap )

A hirdetményben megjelölt ajánlattételi határidő: 2009/10/02 (év/hó/nap )
III.1.2.2) Egyéb korábbi közzététel: (adott esetben)
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)

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

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

A hirdetményben megjelölt ajánlattételi határidő: (év/hó/nap )
-------------------- (E pontból, amennyiben szükséges több használható) -------------------III.1.2.3) Sor került-e az eljárásban a Kbt. 56. § (3) bek. szerinti ajánlattételi határidő
meghosszabbításra? igen [ ] nem [x]
Igen válasz esetén a meghosszabbított ajánlattételi határidő:
(év/hó/nap ) Időpont:

IV. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
IV.1) A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSA (adott esetben)
IV.1.1) Tájékoztatás a visszavonásról
[ ] Az ajánlattételi felhívás visszavonásra kerül/t.
[ ] Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
IV.1.2) A felhívás visszavonásának indokolása (kitöltése nem kötelező)

IV.2) TÁJÉKOZTATÁS A HIRDETMÉNY/DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL
(adott esetben)
IV.2.1) Dátumok módosítása
A módosítandó dátum helye
közzétett hirdetményben

a

A következő helyett

A következő időpont
irányadó

Dátum:
IV.3.3. A dokumentáció beszerzésének
2009/10/02
határideje, IV.3.4. Ajánlattételi határidő
(év/hó/nap)
ideje, IV. 3.7. Az ajánlatok felbontásának
ideje
Időpont: 10 : 00
Dátum: 2009/10/15
V. 3.1. Az eredményhirdetés
(év/hó/nap)
tervezett időpontja
Időpont: 18 : 00
Dátum: 2009/10/26
V.3.2.
A
szerződéskötés
(év/hó/nap)
tervezett időpontja
Időpont: 10 : 00
Dátum: 2009/10/26
II.
3.
A
szerződés
(év/hó/nap)
időtartamának kezdete
Időpont: :

Dátum:
2009/10/20
(év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00

Dátum: 2009/10/30
(év/hó/nap)
Időpont: 09 : 00
Dátum: 2009/11/09
(év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00
Dátum: 2009/11/09
(év/hó/nap)
Időpont: :

IV.2.2.) További módosított információk (adott esetben)
A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben/kiadott dokumentációban:
II.1.5. pont, II.2.1. pont, V.3.3. pont, V.7. pont
A következő helyett:
II.1.5.
pont:
Abony Város Önkormányzata fenntartása alatt működő Gyulai Gaál Miklós
Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1450 m2 felületű
tetőcseréjének kivitelezési munkálatai, a 80 évesnél idősebb fa tartószerkezetről
szakértői vélemény megrendelése, a szekértői vélemény alapján kiviteli
tervdokumentáció
elkészítése.
II.2.1.
pont:
Abony Város Önkormányzata fenntartása alatt működő Gyulai Gaál Miklós
Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1450 m2 felületű
tetőcseréjének kivitelezési munkálatai, a 80 évesnél idősebb fa tartószerkezetről
szakértői vélemény megrendelése, a szekértői vélemény alapján kiviteli
tervdokumentáció
elkészítése.

V.3.3.
pont:
Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártakor, az első tárgyalás időpontjában,
2009. október 02-án, 10:00 órakor nyilvánosan felbontja az ajánlatokat, majd 2009.
október 07-én, 09:00 órakor kezdi meg a tárgyalásokat külön-külön az
ajánlattevőkkel, melynek sorrendjét az első tárgyalási napon sorra kerülő bontáson,
sorsolással dönti el. Az egyedi tárgyalásokra egységesen rendelkezésre álló idő 35 perc.
A tárgyalások befejezését követően, várhatóan 2009. október 12-én 10:00 óráig végső
írásbeli ajánlat megtételére jogosultak az ajánlattevők, amelyet az ajánlatkérő szintén
nyilvánosan felbont és az ajánlati felhívásban meghatározott módszerrel értékel. Ezt
követően
az
eljárás
eredményhirdetéssel
zárul.
V.7.
pont:
1) Az ajánlatkérő egyéb érvényességi feltételként a Kbt. 306.§ (2) szerint írja elő a
kivitelezés teljes körére és idejére a felelősségbiztosítás kötését, az ajánlati
dokumentációban
részletezettek
szerint.
2) Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 70.
§
(2)
bekezdésre,
illetve
71.
§
(1)
bekezdésre
vonatkozóan.
3) Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével, annak visszalépése esetén a második
legkedvezőbbnek minősített ajánlattevővel köt szerződést. [Kbt.91.§ (2) bekezdés.
4) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az
ajánlattevőket
terheli.
5) Ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg gazdasági társaság
létrehozását, de együttes ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek egyetemleges
kötelezettséget és felelősséget kell vállalniuk a teljesítésért. Az ajánlathoz csatolniuk
kell
a
konzorciális
megállapodást.
6) Ajánlatkérő 500.000.- Ft ajánlati biztosíték nyújtását köti ki, a Kbt. 127. § (5)
bekezdés alapján a szerződéskötésnek az ajánlattevő érdekkörében felmerült okból
történő meghiúsulása esetére. A biztosíték a Kbt. 59. § (2) bekezdése alapján
teljesíthető. Az ajánlatkérő bankszámlaszáma ERSTE Bank Nyrt, 1199360906147486-10000104. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (5) bekezdése alapján kerül
visszafizetésre. Ajánlatkérő kijelenti, hogy az ajánlati biztosíték után kamatot nem
fizet.
Ajánlattevőnek az ajánlati biztosíték teljesítését az ajánlatban (az ajánlati biztosíték
befizetésének tényét tanúsító „készpénz átutalási megbízás” feladóvevényének, vagy
átutalás esetén a banki terhelési értesítőnek, illetőleg bankszámla kivonatnak az
eredeti vagy hiteles másolati példányának, vagy bankgarancia, vagy biztosítási
szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény
eredeti
példányának
csatolása
útján)
kell
igazolni.
7.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő ajánlattételi határidőt megelőző 60
napnál nem régebbi cégkivonatát, valamint a cégjegyzésre jogosult személy(ek)
hitelesített
aláírási
címpéldányát(it).
8.) Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a munkavégzés időtartama alatt
gondoskodik a munkaterület rendben tartásáról, különös tekintettel a munka-és
balesetvédelmi-,
valamint
tűzvédelmi
előírások
betartásáról.
9) Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a munkavégzés időtartama alatt
felvonulási
területet
minimalizálja.
10.) Az építési ütemtervet az ajánlati felhívásban, az ajánlati dokumentációban,
továbbá az ajánlatban foglaltak érvényesítésével, ajánlattevőnek kell az ajánlatban
elhelyeznie.
11.) A szakértői vélemény megrendelése, a kivitelezési dokumentáció 3 példányban
történő
elkészítése
a
nyertes
ajánlattevő
feladata.

12.) Az Ajánlatkérő 2009.09.21-én 10:00 órakor, (2740 Abony, Kálvin út 11. szám
alatt)
helyszíni
bejárást
biztosít.
13.) A teljes kivitelezés ideje alatt az Ajánlattevő feladata az építési terület oly módon
történő
lezárása,
amely
biztosítja
a
zavartalan
tanítás
feltételeit.
14.) A részszámla benyújtására leghamarabb 2010. január 15-én kerülhet sor.
15.) Hiánypótlás az eljárás során a Kbt. 83. §-ban foglaltak szerint biztosított.
16.) A Kbt. 6. §.(5) bekezdés alapján az ellenjegyzés megtörtént.
A következő irányadó:
II.1.5.
pont:
Abony Város Önkormányzata fenntartása alatt működő Gyulai Gaál Miklós
Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1450 m2 felületű
tetőcseréjének kivitelezési munkálatai, a kiviteli tervdokumentáció elkészítése.
II.2.1.
pont:
Abony Város Önkormányzata fenntartása alatt működő Gyulai Gaál Miklós
Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1450 m2 felületű
tetőcseréjének kivitelezési munkálatai, a kiviteli tervdokumentáció elkészítése.
V.3.3.
pont:
Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártakor, az első tárgyalás időpontjában,
2009. október 20-án, 10:00 órakor nyilvánosan felbontja az ajánlatokat, majd 2009.
október 22-én, 09:00 órakor kezdi meg a tárgyalásokat külön-külön az
ajánlattevőkkel, melynek sorrendjét az első tárgyalási napon sorra kerülő bontáson,
sorsolással dönti el. Az egyedi tárgyalásokra egységesen rendelkezésre álló idő 35 perc.
A tárgyalások befejezését követően, várhatóan 2009. október 27-én 10:00 óráig végső
írásbeli ajánlat megtételére jogosultak az ajánlattevők, amelyet az ajánlatkérő szintén
nyilvánosan felbont és az ajánlati felhívásban meghatározott módszerrel értékel. Ezt
követően
az
eljárás
eredményhirdetéssel
zárul.
V.7.
pont:
1) Az ajánlatkérő egyéb érvényességi feltételként a Kbt. 306.§ (2) szerint írja elő a
kivitelezés teljes körére és idejére a felelősségbiztosítás kötését, az ajánlati
dokumentációban
részletezettek
szerint.
2) Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 70.
§
(2)
bekezdésre,
illetve
71.
§
(1)
bekezdésre
vonatkozóan.
3) Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével, annak visszalépése esetén a második
legkedvezőbbnek minősített ajánlattevővel köt szerződést. [Kbt.91.§ (2) bekezdés.
4) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az
ajánlattevőket
terheli.
5) Ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg gazdasági társaság
létrehozását, de együttes ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek egyetemleges
kötelezettséget és felelősséget kell vállalniuk a teljesítésért. Az ajánlathoz csatolniuk
kell
a
konzorciális
megállapodást.
6) Ajánlatkérő 500.000.- Ft ajánlati biztosíték nyújtását köti ki, a Kbt. 127. § (5)
bekezdés alapján a szerződéskötésnek az ajánlattevő érdekkörében felmerült okból
történő meghiúsulása esetére. A biztosíték a Kbt. 59. § (2) bekezdése alapján
teljesíthető. Az ajánlatkérő bankszámlaszáma ERSTE Bank Nyrt, 1199360906147486-10000104. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (5) bekezdése alapján kerül
visszafizetésre. Ajánlatkérő kijelenti, hogy az ajánlati biztosíték után kamatot nem
fizet.

Ajánlattevőnek az ajánlati biztosíték teljesítését az ajánlatban (az ajánlati biztosíték
befizetésének tényét tanúsító „készpénz átutalási megbízás” feladóvevényének, vagy
átutalás esetén a banki terhelési értesítőnek, illetőleg bankszámla kivonatnak az
eredeti vagy hiteles másolati példányának, vagy bankgarancia, vagy biztosítási
szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény
eredeti
példányának
csatolása
útján)
kell
igazolni.
7.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő ajánlattételi határidőt megelőző 60
napnál nem régebbi cégkivonatát, valamint a cégjegyzésre jogosult személy(ek)
hitelesített
aláírási
címpéldányát(it).
8.) Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a munkavégzés időtartama alatt
gondoskodik a munkaterület rendben tartásáról, különös tekintettel a munka-és
balesetvédelmi-,
valamint
tűzvédelmi
előírások
betartásáról.
9) Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a munkavégzés időtartama alatt
felvonulási
területet
minimalizálja.
10.) Az építési ütemtervet az ajánlati felhívásban, az ajánlati dokumentációban,
továbbá az ajánlatban foglaltak érvényesítésével, ajánlattevőnek kell az ajánlatban
elhelyeznie.
11.) A kivitelezési dokumentáció 3 példányban történő elkészítése a nyertes
ajánlattevő
feladata.
12.) Az Ajánlatkérő 2009.09.21-én 10:00 órakor, (2740 Abony, Kálvin út 11. szám
alatt)
helyszíni
bejárást
biztosít.
13.) A teljes kivitelezés ideje alatt az Ajánlattevő feladata az építési terület oly módon
történő
lezárása,
amely
biztosítja
a
zavartalan
tanítás
feltételeit.
14.) A részszámla benyújtására leghamarabb 2010. január 15-én kerülhet sor.
15.) Hiánypótlás az eljárás során a Kbt. 83. §-ban foglaltak szerint biztosított.
16.) A Kbt. 6. §.(5) bekezdés alapján az ellenjegyzés megtörtént.
és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):
Ajánlatkérő az Ajánlattevők részére a fa tartószerkezetről készült szakvéleményt
átadja.
------------------------------- [A IV..2) szakaszból szükség szerint több példány használható] ------------------------IV.3) TÁJÉKOZTATÁS AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ HOSSZABBÍTÁSÁRÓL
(adott esetben)
IV.3.1) Dátumok változása
A meghosszabbítással érintett
helye a közzétett hirdetményben

dátum

A következő helyett

A következő időpont
irányadó

Dátum: (év/hó/nap)

Dátum: (év/hó/nap)

Időpont: :

Időpont: :

IV.3.2) Az ajánlattételi határidő meghosszabbításának indoka

IV.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK (adott esetben)

IV.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA
IV.5.1) A feladás dátuma: 2009/09/25 (év/hó/nap)

A. MELLÉKLET
TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK

I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be
Hivatalos név:
KÁR-MENTOR Bt.
Postai cím:
Arany János u. 20.
Város/Község
Szolnok
Kapcsolattartási pont(ok):

Postai irányítószám:
5000

Ország:
Magyarország
Telefon:
56/426-226

Címzett:
Tóth Róbert
E-mail:
karmentor@brokerroyal.hu
Internetcím (URL):

Fax:
56/513-395

