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Ajánlatkérő:
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata
Pétfürdő, Hősök tere 5.

Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

Általános közszolgáltatások
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Regionális/helyi szintű

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatás megrendelés
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata
Postai cím: Berhidai út 6.
Város/Község: Pétfürdő
Postai irányítószám: 8105
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Horváth Éva polgármester
Telefon: 06 (88) 476-015
E-mail: petijegyzo@petfurdo.hu
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Fax: 06 (88) 588-930
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.petfurdo.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
x Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
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Repülőtéri tevékenységek
Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben
adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár színházterem, könyvtár szellőzés és hűtés kialakítása
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,
árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a
közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
x Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Pétfürdő, Hősök tere 5.
NUTS-kód: HU213
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
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II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
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 (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Vállalkozási szerződés Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár színházterem, könyvtár szellőzés és
hűtés kialakítási munkáira
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45331200-8

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B.
melléklet szükség szerint több példányban is használható)
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) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Pétfürdő Közösségi Ház és Könyvtár épületében új 7000m3/h légszállítású légkezelő berendezés
telepítése. Meglévő ventilátorok, gépek, berendezések légcsatorna hálózat bontása. Új kb. 300 m
négyszögletes légcsatorna hálózat kiépítése a kivitelező részére átadott tervdokumentáció alapján
1000x350, 1000x300, 800x800, 800x600, 800x500, 800x400, 600x300, 500x250, 500x100,
700x100, 800x100 méretben. 96 db a színházi padlóbefúvó, 2 db elárasztásos befúvó, 3 db
mennyezeti befúvó, 6 db kulisszás hangcsillapító, 10 db szabályozó zsalu elhelyezésével. Elszívó és
befúvó légtechnikai elemek szigetelése 25 mm szigeteléssel 10m2. Elszívó és befúvó légtechnikai
elemek szigetelése 19 mm szigeteléssel 450 m2. Légtechnikai rendszer beszabályozása,
beüzemelése, beszabályozási jegyzőkönyv készítése. Légtechnikai elemek falátvezetésének
kialakítása, Meglévő faláttörések bővítése, komplett helyreállítással 8 db. Meglévő légtechnikai
rendszerek bontása, elszállítása, aknák kiürítésével 6 rendszer kb. 300 m. Meglévő ventilátorok,
légkezelők bontása, elszállítása 6 db. Meglévő légkezelők beton alaptesteinek bontása,
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helyreállítással 6 db. Légkezelő részére új simított betonalap készítése, szögvas élvédő kerettel 9
m2. Pinceszinten színházterem alatti helyiségek álmennyezetének elbontása 150 m2. Új
álmennyezet elkészítése gipszkartonból 150 m2. Új álmennyezet diszperziós festése két rétegben
fehér színre 150 m2. Gépészeti helyiség oldalfal és mennyezet diszperziós festése, bontási
falsérülések javításával 320 m2. Pince szinten lévő büfé bárpult elbontása, eredeti állapotban
történő visszaépítése. Bontott anyagok elszállítása, elhelyezése. Légkezelő berendezés beemelése
daruval. 32 m 1” méretű fekete acél fűtési csővezeték kiépítése, 5 db 1” gömbcsap, 1 db 1”
visszacsapó szelep, 1 db NA20 mérőpere, 1 db háromjáratú motoros szelep, 2 db légtelenítő
szerelvény beépítése. 3 db 17,6 kW-os hűtőegység, kazettás beltéri készülék elhelyezése
álmennyezetbe tartószerkezettel, 3 db kültéri egység elhelyezése, tetőn elhelyezve, összecsövezés
vegytiszta vörösrézcsővel 29m 3/8" hűtőközeg folyadékcsővel , 29m 5/8" hűtőközeg gőzcsővel,
szigetelés 13mm-es szigeteléssel, kültéren 25mm-es szigeteléssel, beltéri egységek részére
termosztátok felszerelése. Meglévő fűtési osztó- és gyűjtőcső átalakítása, NA25-ös csőpár
rákötéssel. PE-vastagfalú polietilén lefolyócső szerelése tompahegesztéses kötésekkel,
csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, csőidomokkal, 6 m NA32, 22m NA40, 10 m NA50
méretben. 1 db elektronikus keringtető szivattyú beépítése légkezelő fűtési körbe, csőkötésekkel,
rezgéscsillapító kompenzátorokkal (1,08 m3/h - 5 m). Próbafűtés elvégzése, légkezelő kör
beszabályozása. Klíma kültéri egységek részére 250 kg acél tartószerkezet gyártása, elhelyezése,
festett kivitelben. 100m használaton kívüli fűtési csővezeték bontása helyszíni művezetés szerint.
Klíma beltéri egységek beépítése során fa álmennyezeti elemek szükség szerinti átalakítása,
helyreállítása. Meglévő folyadékhűtő bontása. 2 db 14,1 kW-os légcsatornázható hűtőegység
elhelyezése álmennyezet főlé szerelve tartószerkezettel, kültéri egység elhelyezése a tetőn.
Összecsövezés vegytiszta vörösrézcsővel 25m Ø10mm hűtőközeg folyadékcsővel, 25m Ø16mm
hűtőközeg gázcsővel, szigetelés 13mm-es szigeteléssel, kültéren 25mm-es szigeteléssel,
mechanikus védelemmel, beltéri egység részére termosztát felszerelés. Kondenzvíz elvezetés
kiépítése, PVC csővezetékkel, bűzzárral, a szomszédos raktár mosogató lefolyó rendszerébe kötve,
szükséges bontásokkal, helyreállításokkal. Meglévő álmennyezet szükség szerinti bontása,
visszaépítése. Álmennyezet fölött lévő meglévő szellőző rendszer elbontása, deponálása,
elszállítása kb. 60m. Faláttörések elkészítése helyreállítással a frisslevegő részére 300x200
méretben 2 db. Faláttörések elkészítése helyreállítással a kalorikus csővezetékek részére 1 db.
Kültéri egységek daruzása. Klíma kültéri egységek részére 80kg acél tartószerkezet gyártása,
elhelyezése, festett kivitelben. 12 db légtechnikai szabályzó doboz és rács elhelyezése. 2 db
esővédő fixzsalu elhelyezése 300x200 méretben. 40 fm flexibilis szigetelt légtechnikai csővezeték
szerelése. Légtechnikai idomok elhelyezése kb. 50 db. Spirálkorcolt légtechnikai csővezetéke
szerelése NA200-NA315 méretben összesen 24 fm. Párazáró szigetelés elhelyezése 19 mm
vastagságban 54 m2. Légkezelő berendezés részére villamos hálózat kiépítése, elosztó
berendezések felszerelése 1 db, leválasztó kapcsolók felszerelése 4 db, védőcső kötődobozokkal Ø
25mm 180m, védőcső kötődobozokkal Ø 32mm 100 m, kötődoboz 100x100mm 17 db, kötődoboz
150x150mm 9 db, NYY-J 5x25mm2 vezeték kiépítése 30m, 5x16mm2 vezeték kiépítése 11m, NYY-J
5x4mm2 vezeték kiépítése 120 m, NYY-J 3x2,5mm2 vezeték kiépítése 50m, NYY-J 7x1mm2 vezeték
kiépítése 80m, YSLY 300/500 10x0,5mm2 vezeték kiépítése 105m. EPH csomópont kiépítése, EPH
vezeték épületen belül Mcu 1kV (zöld/sárga) 1x2,5 mm2 45 m. Érintésvédelmi mérés és
jegyzőkönyv készítése kb. 30 mérőponttal. Meglévő álmennyezeten lévő villamos armatúrák
leszerelése, új álmennyezet elkészítése után visszaszerelése 40db. Termosztát felszerelés
gépenként összesen 3 db. Elágazó doboz felszerelése falon kívül szerelve 10 db. Műanyag védőcső
szerelése tartószerkezetre Mü. I. átm. 16 mm 60m, Műanyag védőcső szerelése tartószerkezetre
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Mü. I. átm. 29 mm 20m, Műanyag védőcső szerelése tartószerkezetre Mü. I. átm. 36 mm 20m.
Műanyag csatorna szerelése tartószerkezetre MCSN 25x25 4m, Műanyag csatorna szerelése
tartószerkezetre MCSN 50x50 3m. 3x0,75 mm2 kábel kiépítése 30m, MT 5x2,5 mm2 kábel kiépítése
70m. YSLCY-Jz 4x0,75 mm2 kábel kiépítése 70m. Szigetelt vezeték - védőcsőbe, csatornába
szerelése Mkh 2,5 mm2 50m. Gépészeti csővezeték EPH bekötése 14 db. Nagykiterjedésű fémtárgy
EPH bekötése 4 db. Érintésvédelmi és villámvédelmi mérési jegyzőkönyv elkészítése, szigetelési
ellenállás mérési jegyzőkönyv elkészítése. Meglévő elosztó berendezés részbeli bontása, átkötések
elkészítése. 2 db Kismegszakító, C/3x10A beépítése. Meglévő kismegszakító, C/3x6 A átkötése 1 db,
Meglévő mágneskapcsoló, R25-40 230, Um=230V AC, BZ326461, 3x25A átkötése 2 db, Fázis figyelő
relé, 3x400/230V,R18, UR5P3011 beépítése 1 db. Felfogó csúcs elhelyezése köracél - Zn 16mm/2
fm, köralakú lábazatra, kültéri készülék mellé 2db. Betontalp alátét lemez elhelyezése 2 db, Felfogó
vezeték – tartószerkezetre történő elhelyezése, köracél - Zn átm. 10 mm 5m. Faláttörés elkészítése
helyreállítással 2 db.
A megvalósulási munkálatokat az épület folyamatos működése alatt és az rendeltetés szerű
használata mellett kell elvégezni. Valamennyi kivitelezési munkával kapcsolatban képződő bontási
törmelék és építési hulladék gyűjtése és elszállítása a nyertes ajánlattevő feladata. A nyertes
ajánlattevő feladata környezet megóvása. Ennek érdekében nyertes ajánlattevő kiemelt feladata,
hogy a szerződés teljesítése során az esetleges ideiglenes területfoglalásokat minimalizálja, az
anyagszállítási útvonalat optimalizálja, a zaj, por elleni védelemről és az elhagyott hulladék
kezeléséről gondoskodjon. A munkavégzések befejezése után a kivitelezéssel érintett felvonulási
terület kivitelezés megkezdése előtti állapotnak megfelelő helyreállítása a nyertes ajánlattevő
feladata. Az utcai területeken a zavartalan személy- és járműforgalom lehetőségét folyamatos és
balesetveszély mentes fenntartását a teljes projekt megvalósítása alatt fenn kell tartani. A
kivitelezés tárgyát képező részletes mennyiségek tételesen az ajánlattételi dokumentációban és a
mellékleteként kiadott műszaki dokumentumokban találhatóak.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a dokumentációban szereplő meghatározott
gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történtek. Ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható
szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a
szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
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A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: 90 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Késedelmi kötbér: mértéke a nyertes ajánlattevő ajánlata szerint alakul, a nettó ajánlati ár
0,5%-a/nap, maximum a vállalkozási összeg 30 %-áig.
Jótállási biztosíték a Kbt. 126. § (6) a) pontja szerint, mértéke a nettó ajánlati ár 5%-a,időbeli hatálya
a végső átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásának napjától a jótállási idő napjáig.
Ajánlatkérő az ajánlattevő általi előleg igénybevétele esetén az előleg biztosítékaként az előleggel
azonos mértékű biztosíték fizetési kötelezettséget ír elő. Az előleg-biztosítékot az előleg
igénylésének időpontjáig kell rendelkezésre bocsátani. Az ajánlattevő nyilatkozzon ajánlatában,
hogy kíván-e előleget igénybe venni. Az előleggel kapcsolatos biztosíték nyújtása értelemszerűen
csak abban az esetben kötelező, ha az ajánlattevő az előleg lehetőségével élni kíván.
A biztosítékok az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthetőek az előírt
pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetéssel vagy
bankgarancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető
kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A biztosítékok határidőre történő rendelkezésre
bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre: (adott esetben)
A nyertes ajánlattevő a Kbt. 131. § (2) bekezdése alapján a nettó szerződéses ár elszámolható része
5%-ának megfelelő összeg előlegként történő kifizetését kérheti.
Amennyiben a nyertes ajánlattevő előleget igényel, úgy ajánlatkérő azt az építési beruházások
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-ban
foglaltaknak megfelelően az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül fizeti ki. Az előleg
igénylésének és kifizetésének a feltétele a jelen felhívás III.1.1. pontja szerinti előlegbiztosíték
megfelelő módon történő teljesítése. A felvett előleget a végszámla összegéből kell levonni.
Ajánlatkérő a szerződésben rögzített tartalom teljesítését követően, a sikeres műszaki
átadás-átvétel után igazolt teljesítés alapján benyújtott számlát fogadja be, amely egy végszámla
lehet. A vállalkozási díj megfizetése a nyertes ajánlattevő általi teljesítést követően kiállított számla
ellenében átutalással, a Kbt. 130. § (1)-(6) bekezdésében részletesen meghatározottak szerint
történik. Amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe az
ellenszolgáltatás teljesítése a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. §-ban foglalt előírásoknak
megfelelően történik.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A § rendelkezéseit mind a vállalkozó, mind az
alvállalkozó esetében alkalmazni kell.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
(adott esetben)
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Ajánlatkérő nem teszi lehetővé nyertes ajánlattevő(k)nek a szerződés teljesítése érdekében
gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező 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 eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontjainak
hatálya alá esik.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), akivel szemben a Kbt. 56. § (2)
bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.
Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 56.§ (1) bekezdés a)-k) pontjaiban, valamint az 56. § (2)
bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állásáról csak nyilatkoznia kell, valamint a Kbt. 56. § (1)
bekezdés k) pont kc) pontját a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § f)
pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Az ajánlattevő az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz
igénybe az 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa
alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § (1) bekezdés
szerinti kizáró okok hatálya alá (Kbt. 58. § (3) bekezdés).
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az alábbi dokumentumokat kell csatolnia:
P1.) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő
valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, valamennyi pénzforgalmi számlájával
kapcsolatos, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapra vonatkozó
nyilatkozata - – attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét - az alábbi tartalommal:
- a pénzforgalmi számla száma,
- a számla technikai jellegű számla-e vagy nem,
- a számlanyitás napja azaz, hogy mióta vezeti a bankszámláját,
- volt-e sorban állítás a vizsgált időszakban, ha igen, milyen időtartamú
- igazolás kiállításakor van-e bírósági végrehajtás a számlával szemben
P2.) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján a saját vagy jogelődje
az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli
jogszabályok szerinti beszámolójának mérleg és eredménykimutatás, valamint adott esetben
könyvvizsgálói jelentés részei- amennyiben az a céginformációs szolgálat honlapján nem
hozzáférhető az előző három lezárt üzleti évre- feltéve, hogy az ajánlattevő letelepedése szerinti
ország joga előírja a beszámoló közzétételét.
Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik beszámolóval az előző három lezárt üzleti évre
vonatkozóan azért, mert az időszak után kezdte meg működését, akkor nyilatkozat a működésének
ideje alatti, közbeszerzés tárgyából (épületgépészet, szellőzés, hűtés) származó - általános
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forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről. A P2.) alkalmassági követelmény esetében
alkalmazható a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2)-(3) bekezdése. A Kbt. 55. § (5)-(6)
bekezdése is alkalmazható az alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés
érdekében.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, (közös ajánlattevő) ha:
P1.) bármely pénzügyi intézményénél vezetett nem technikai jellegű folyószámláján, a hirdetmény
feladásától visszafelé számított 12 hónapban 30 napnál hosszabb idejű - a pénzforgalmi
szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti - sorbaállítása volt
vagy bármely pénzforgalmi számlával szemben az igazolás kiállításakor bírósági végrehajtás van
folyamatban.
P2.) a mérleg szerint eredménye az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt
üzleti évek közül több mint egy évben negatív volt;
a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés szerinti esetben - azaz, ha ajánlattevő azért
nem rendelkezik beszámolóval az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete
után kezdte meg működését - az ajánlattevő alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a
közbeszerzés tárgyából (épületgépészet, szellőzés, hűtés) származó - általános forgalmi adó
nélkül számított - árbevétele nem éri el a 50 000 000,-Ft-ot.)
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 55.
(4) bekezdés).
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az alábbiak szerint kell igazolniuk alkalmasságukat:
M1.) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító
felhívásától visszafelé számított 5 évben végzett legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti
építési beruházásainak (épületgépészet, szellőzés, hűtés szerelés) az ismertetése, legalább az
alábbi tartalommal:
- az elvégzett munkák felsorolása,
- saját teljesítés %-os mértéke,
- az ellenszolgáltatás nettó összege és a saját teljesítés értéke forintban meghatározva,
- a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja,
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve és
telefonszáma,
- a szerződést kötő másik félnek a munkára vonatkozó minősítése, valamint a 310/2011. (XII.23.)
Korm. rendelet 16. § (5) bekezdés szerinti nyilatkozat vagy igazolás.
M2.) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés e) pontja alapján azoknak a
szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk
ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, valamint a szakember által saját kezűleg aláírt
nyilatkozat a szakmagyakorlási tevékenység (felelős műszaki vezetés) végzésére jogosító
dokumentum(ok) számáról és érvényességi idejéről, vagy helyette becsatolható a
szakmagyakorlási tevékenység végzésére vonatkozó dokumentum.
M3.)Részvételre jelentkező csatolja a 310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 15.§ (2) bekezdés d) pontja
alapján nyilatkozatát az előző évre vonatkozóan az éves átlagos statisztikai állómányi létszámról,
ezen belül a fizikai dolgozók állományi létszámáról és szellemi dolgozók állományi létszámáról.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
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Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő).ha:
M1.) az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben nem rendelkezik
legalább 2 db., egy szerződésben teljesített, minimum 25 000 000,-Ft-ot elérő befejezett (sikeres
műszaki átadás-átvétellel lezárt) referenciamunkával, amely 5000 m3/h légszállítású légkezelő gép
telepítésére, épületgépészet, szellőzés, hűtés szerelésre vonatkozott.
A referenciamunka akkor tekinthető az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított
5 évben belül megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja, azaz a sikeres műszaki átadás-átvétel
erre az időszakra esik.
M2.)
a) nem rendelkezik legalább 1 fő, a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet 1. számú melléklete II. rész
1.1.1. pontja szerinti MV-ÉP/ÉG kategóriás felelős műszaki vezetői besorolással rendelkező
szakemberrel, aki legalább 5 év gépészeti kivitelezői szakmai gyakorlattal rendelkezik.
b)nem rendelkezik legalább
-2 db klíma- és légtechnikai szerelő szakember, aki rendelkezik légtechnikai rendszerszerelői
szakképesítéssel
-2 fő hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó szakemberrel
- 2 fő víz-és,/vagy gázszerelő és/vagy csőhálózatszerelő szakmunkás bizonyítvánnyal rendelekező
szakmunkás;
-2 fő villanyszerelő szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkező szakmunkás.
M3.) az előző évben, az éves átlagos statisztikai állományi létszám nem érte el a 11 főt, ebből fizikai
dolgozók állományi létszáma a 8 főt, a szellemi dolgozók létszáma a 3 főt.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő
személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
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Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos
és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők 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:
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont

Súlyszám

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
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A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2013/06/13 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00 óra
A dokumentációért fizetni kell igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 20 000 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció az ajánlati felhívás megjelenésétől kezdve beszerezhető. A dokumentáció árát a
Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett
12081000-00112493-00100007 számú számlájára átutalással kell megfizetni. A dokumentáció
ellenértéke bruttó összegben került meghatározásra.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2013/06/13 (év/hó/nap) Időpont: 10:00 óra
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők 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 következő hivatalos nyelve(i):
Egyéb:
x Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2013/06/13 (év/hó/nap) Időpont: 10:00 óra
Hely: 8105 Pétfürdő, Berhidai u. 6. Polgármesteri Hivatal 4-es számú iroda
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Kbt. 62. § (2) bekezdés szerinti személyek

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
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A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első
tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban
való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos
további információk: (adott esetben)
A dokumentáció átadás-átvétele a Pétfürdői Polgármesteri Hivatal Pétfürdő, Berhidai út 2. szám
alatti telephelyének I. emeleti 1. számú irodájában, hétfőtől csütörtökig 09:00-14:00 óra között,
pénteken 09:00-12:00 óra között, az ajánlati határidő lejártának napján 09:00 órától 10:00 óráig, az
ellenérték megfizetését igazoló átutalásról szóló bizonylat másolati példányának bemutatása
ellenében történik. A dokumentációt nyomtatott formában bocsátjuk rendelkezésre.
A Kbt. 50. § (3) bekezdése esetén, amennyiben az ajánlattevő a dokumentáció megküldését kéri,
úgy a befizetést igazoló okmány másolatát, valamint a kérelemre vonatkozó levelet írásban (faxon
vagy levélben) kell megküldenie ajánlatkérőnek, az ajánlati felhívásban megjelölt elérhetőségre. A
kérelemnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
- ajánlattevő neve,
- ajánlattevő levelezési címe, ahova a dokumentáció megküldését kéri,
- ajánlattevő e-mail címe, telefon és faxszáma.
A dokumentáció másra át nem ruházható. Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a közös
ajánlattevők egyike - vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozója - vásárolja azt meg.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa:
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a
módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti
ponthatárok közötti pontszámot:
V.3.4) 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 szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek
a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbbak:
III.2.3) pont P1.) és P2.); gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmény, III.2.3) pont M1.);M2.) és
M3.) műszaki, szakmai alkalmassági követelmény
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem
V.4) Egyéb információk:
1./ Ajánlatkérő az eljárás során -a Kbt. 67. §-ban foglaltaknak megfelelően - a hiánypótlás
lehetőségét biztosítja.
13

2./ Ajánlatkérő a helyszíni bejárásra lehetőséget biztosít nem konzultációs jelleggel. Ajánlattevők a
helyszíni bejárás során tapasztaltakkal kapcsolatos kérdéseiket a Kbt. 45. § és 122. § (5)
bekezdése szerint, kiegészítő tájékoztatás iránti kérés formájában, írásban tehetik fel.
Helyszíni bejárás időpontja 2013. május 24. 10 00 óra. Helye: 8105 Pétfürdő, Hősök tere 5.
3./ Az ajánlat benyújtásának formai követelményeire az Ajánlati dokumentációban foglaltak az
irányadóak. Ajánlattevőnek az Ajánlati felhívásban, az Ajánlati dokumentációban, valamint adott
esetben a kiegészítő tájékoztatásként tudomására jutott információk figyelembevételével kell
ajánlatát elkészítenie és benyújtania 3 példányban (1 eredeti és 2 másolati példány)
4./ Az ajánlattevőnek, alvállalkozónak és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
vonatkozásában csatolnia kell azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy a
2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási mintáját, aki(k) az ajánlatot, illetve annak
részét képező nyilatkozatokat aláírták.
5./ Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az
ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban 310/2011.
(XII.23.) Korm. rendelet 7.§-a).
6./ Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő (közös ajánlattevő),
alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában
cégjegyzésre jogosult képviselőjének felhatalmazása alapján más személy írja alá, akkor csatolni
kell a cégjegyzésre jogosult személytől származó, teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt
meghatalmazást.
7./ Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát, amelyben meg kell jelölnie a
közbeszerzésnek azt a részét, részeit, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni, valamint 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 működni (Kbt.
40.§ (1) bekezdés a)-b) pontja szerint) Nemleges nyilatkozat is csatolandó.
8./ Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati
felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra
vonatkozóan (Kbt. 60. § (3) bekezdése szerint)
9./ Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a
munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a
szerződés teljesítése során meg kell felelni (Kbt. 54. § (1) bekezdés szerint).
10./ Az ajánlatban az ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia
kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint
mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e (Kbt. 60. § (5) bekezdése szerint).
11./ Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tüntetni az alábbi adatokat:
- az ajánlattevő(k) nevét, címét (székhely, lakóhely) valamint a bruttó ajánlati árat, mely a IV.2.1.
pontban megjelölt értékelési szempont szerint kerül értékelésre (Kbt. 60. § (1) bekezdés (6)
bekezdése szerint).
12./ Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő (közös ajánlattevő) cégszerűen aláírt nyilatkozatát az
összes pénzügyi intézménynél általa vezetett számláiról, megadva azoknak az azonosításhoz
szükséges teljes adatait, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy az ajánlatban becsatolt pénzügyi
intézményi nyilatkozatokban feltűnteteken kívül más pénzügyi intézménynél további számlát nem
vezet.
13./ Az Ajánlattevőnek rendelkeznie kell legalább a vállalkozási szerződés nettó értékének 40%-át
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kitevő mértékű teljes körű szakmai felelősségbiztosítással (306/2011. (XII.23) Korm. rendelet 9. §
szerint). A biztosításnak az átadás-átvételi eljárás befejezéséig kell érvényes lennie, a jótállási
időszakra történő kiterjesztéssel. Ajánlattevőnek szándéknyilatkozatot kell csatolnia ajánlatához a
kivitelezési felelősségbiztosítás megkötésére vonatkozóan. A fentiek szerinti felelősségbiztosítás
másolatának, illetőleg a kapcsolódó bizonylatoknak a nyertes ajánlattevő által a Megrendelő
részére történő benyújtása a vállalkozási szerződés megkötésének feltétele.
14./ Az ajánlatok benyújtásával járó összes költséget, kockázatot az ajánlattevőnek kell viselnie.
15./ Az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében valamennyi adatot forintban kell megadni.
16./ Az ajánlatkérő a Kbt. 124. § (4) bekezdése értelmében az eljárás nyertesével, vagy - a nyertes
visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatott tevőnek
minősített ajánlattevővel köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli
összegzésben megjelölte.
17./ Az Ajánlati felhívásban valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadóak.
V.5) E hirdetmény feladásának időpontja: 2013/05/15 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
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III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is
használható)------------------

B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
3) Mennyiség
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
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Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)
----------------------
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