
Egyszerűsített közbeszerzési eljárás a Veszprém, Vécsey u.. 3 sz. 

alatti épület                       bontására 

 
 
 
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok) 
Hivatalos név: MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 
Postai cím: Népfürdő u. 22. 
Város/Község: Budapest 
Postai irányítószám: 1138 
Ország: Magyarország 
Kapcsolattartási pont(ok): 
Címzett: Zajácz András 
Telefon: 452-5761 
E-mail: info@mfbinvest.hu 
Fax: 452-5702 
Az ajánlatkérő általános címe (URL): - 
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 a következő címen szerezhető be: 
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 
I.2.) Az ajánlatkérő típusa 
Központi szintű 
Közszolgáltató 
Regionális/helyi szintű 
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont] 
Közjogi szervezet x 
Egyéb 
I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre 
I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén 
Általános közszolgáltatások 
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 
Védelem 
Szociális védelem 
Közrend és biztonság 
Szabadidő, kultúra és vallás 
Környezetvédelem 



Oktatás 
xGazdasági és pénzügyek 
Egyéb (nevezze meg): 
Egészségügy 
I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén 
Víz 
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont] 
Villamos energia 
[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont] 
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása 
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont] 
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése 
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont] 
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése 
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont] 
Vasúti szolgáltatások 
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont] 
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások 
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont] 
Repülőtéri tevékenység 
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont] 
Kikötői tevékenységek 
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont] 
Postai szolgáltatások 
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont] 
I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési 
eljárást? nem 
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
II.1) Meghatározás 
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés 
Veszprém, Vécsey u. 3. - épület bontás 
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát 
válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább 
megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának) 
a) xÉpítési beruházás 
xKivitelezés 
Tervezés és kivitelezés 
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott 
követelményeknek megfelelően 
Építési koncesszió 
A teljesítés helye 
8200 Veszprém, Vécsey Károly u. 3. 
Hrsz. 3018/27 
NUTS-kód HU213 
b) Árubeszerzés 
Adásvétel 
Lízing 



Bérlet 
Részletvétel 
Ezek kombinációja/Egyéb 
A teljesítés helye 
NUTS-kód 
c) Szolgáltatás 
Szolgáltatási kategória 
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) 
Szolgáltatási koncesszió 
A teljesítés helye 
NUTS-kód 
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul 
Közbeszerzés megvalósítása xDinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása 
Keretmegállapodás megkötése 
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) 
Keretmegállapodás több ajánlattevővel 
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma VAGY, adott esetben, 
maximális létszáma 
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel 
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban: 
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak 
számokkal és pénznem): 
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága 
(amennyire lehetséges): 
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya 
Határozott időre szóló vállalkozási szerződés 8200 Veszprém, Vécsey Károly u. 3. 
szám alatti (Hrsz.: 3018/27) 2.423 m2 bruttó alapterületű épület bontására. 
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék 
Fő tárgy: 45110000-1 
További 
tárgyak: 
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk 
megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) nem 
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): 
egy részre 
egy vagy több részre 
valamennyi részre 
II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem 
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör 
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve) 
A lebontandó épület egy 3.767 m2 alapterületű telken áll, az épület bruttó 
alapterülete: 2.423 m2. Az épület teljesen lelakott állapotú, épületgépészetileg 
hiányos (szerelvények nincsenek), nyílászárói hiányoznak, épületszerkezetileg 
gyakorlatilag csak a főfalak állnak. 
Az épület téglából készült, hagyományos építésű, többszintes, földszintből, valamint 
2 emeletből áll. Tetőszerkezete lapos tetős, a tetőfedés bitumenes csupaszlemez, 



tetőszigetelés külső csapadékvíz elvezetés, hegesztett esővízcsatornával. A 
födémszerkezet Bohn-téglabetétes alulbordás vb. födém. A homlokzat kőporos 
vakolatból áll. A belső felületképzés: vakolt. Az épületben elektromos energia, fűtés, 
melegvíz nincs. 
A munka elvégzése csak abban az esetben minősül elfogadottnak, amennyiben 
a dokumentáció részét képező szerződéstervezetben és annak mellékletében 
foglaltakat vállalkozó maradéktalanul teljesítette. A bontást a nyertes ajánlattevő 
a jogerős bontási engedély előírásainak maradéktalan betartása mellett köteles 
végezni. 
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) nem 
Igen válasz esetén a vételi jog leírása: 
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónap(ok)ban: vagy 
napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) 
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között 
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő 
jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett 
idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) 
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje 
Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: 60 (a szerződés megkötésétől 
számítva) 
VAGY: kezdés (év/hó/nap) 
ÉS/VAGY 
befejezés (év/hó/nap) 
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk 
III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek 
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) 
A szerződésben meghatározott feladatok késedelmes vagy hibás teljesítése 
esetén Vállalkozót kötbér fizetési kötelezettség terheli. Késedelmes vagy hibás 
teljesítés esetén a fizetendő kötbér számítási alapja a bruttó vállalkozói díj, mértéke 
késedelem esetén a bruttó vállalkozói díj 2%-a naponta, hibás teljesítés esetén a 
bruttó vállalkozói díj 5%-a. 
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó 
jogszabályi rendelkezésekre 
A szerződés szerinti igazolt teljesítés ellenértékét az ajánlatkérő a teljesítés 
igazolását követően, szabályszerűen kiállított egyösszegű számla ellenében az 
ajánlatkérő általi kézhezvételt követő legkésőbb 15 napon belül átutalással teljesíti, 
a Kbt. 305. §-ban, valamint az Art. 36/A §-ban foglaltakra figyelemmel. Ajánlatkérő 
előleget nem biztosít. 
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy 
(adott esetben) 
Ajánlatkérő nem igényli. Nincs rá lehetőség. 
III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott 
esetben) nem Ha igen, a különleges feltételek meghatározása 
III.2) Részvételi feltételek 
III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve 
a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is 
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 



Az eljárásban nem lehet ajánlatevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki 
a Kbt. 60. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik. 
Az eljárásban ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 62. § (1) bekezdés szerinti kizáró 
okokat. 
A kizáró okok fenn nem állása igazolásának módja: 
Az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz %-át meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozójának és az erőforrást nyújtó szervezetnek az 
ajánlatban a Kbt. 249.§ (3) bekezdése alapján nyilatkozatniuk kell arról, hogy nem 
tartoznak a Kbt. 60. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá. 
Az ajánlattevőnek a Kbt. 71. § (3) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, hogy 
nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót. 
A Kbt. 250. § (3) bekezdés h) pontjára tekintettel a Kbt. 96. § (3) bekezdése alapján 
az ajánlatkérő az eredményhirdetésen felhívja a nyertes ajánlattevőt a Kbt. 63. 
§ (2) és (3) bekezdése szerinti igazolások 8 napon belül történő benyújtására, 
összhangban a Közbeszerzések Tanácsának a Közbeszerzési Értesítő 2009. évi 
80., valamint a 111. számában megjelent Útmutatóival. 
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
P.1/ Ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmassága igazolható: 
A felelősségbiztosítási kötvény vagy szerződés egyszerű másolati példányának 
csatolásával. Csatolni kell továbbá a biztosítási díj utolsó részletének befizetését 
igazoló bizonylat egyszerű másolatát, vagy a biztosító által kiállított igazolást, 
melyekben szerepelnie kell, hogy a biztosítás meddig érvényes. [Kbt. 66. § (1) a) 
pont]. 
Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása 
érdekében – a Kbt. 4. § 3/D., 3/E. pontjában foglaltakkal összhangban – más 
szervezet (szervezetek) erőforrására is támaszkodhat. Ebben az esetben 
köteles igazolni azt is, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások 
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az igénybe 
vett erőforrások tekintetében a rendelkezésre állás igazolása a Kbt. 65. § (4) 
bekezdése szerint történik. 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
P.1/ Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a közbeszerzés tárgya szerinti 
(építőipari kivitelezési, illetőleg bontási) tevékenységre vonatkozó legalább 50 millió 
Ft éves keretösszeget elérő értékű érvényes felelősségbiztosítással. 
Az ajánlattevőnek a P.1/ pontban foglalt alkalmassági feltételnek önállóan kell 
megfelelnie. 
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozónak a műszaki, illetőleg szakmai alkalmassága 
igazolható: 
M.1/ 2008., 2009. években végzett épület bontására vonatkozó munkák 
ismertetésével a Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint, amelyben meg kell jelölni legalább 
az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét és helyét, továbbá nyilatkozni kell 
arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 
[Kbt. 67. § (2) bekezdés a) pont]. 



M.2/ Azoknak a szakembereknek (szervezeteknek), illetőleg vezetőknek a 
megnevezésével, képzettségük ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, 
különösen azok bemutatásával, akik a minőségellenőrzésért felelősek. 
A bevonásra kerülő szakember által aláírt eredeti vagy közjegyző által hitelesített 
másolati példányban benyújtandó szakmai önéletrajzhoz csatolni kell a végzettség, 
képzettség igazolására szolgáló okirat egyszerű másolati példányát. A 244/2006. 
(XII.5.) Korm. rendeletben előírt feltételek igazolására a jelen közbeszerzési eljárás 
alapján megkötendő szerződés teljes időtartama alatt érvényes, a 244/2006. 
(XII.5.) Korm. rendelet 9. § szerinti felelős műszaki vezetői névjegyzékbe vétel 
megtörténtéről kiállított hatósági határozat (bizonyítvány)egyszerű másolatát kell 
csatolni. [Kbt. 67. § (2) bekezdés e) pont]. 
Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása 
érdekében – a Kbt. 4. § 3/D., 3/E. pontjában foglaltakkal összhangban – más 
szervezet (szervezetek) erőforrására is támaszkodhat. Ebben az esetben 
köteles igazolni azt is, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások 
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az igénybe 
vett erőforrások tekintetében a rendelkezésre állás igazolása a Kbt. 65. § (4) 
bekezdése szerint történik. 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
Alkalmatlan az ajánlattevő, és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha 
M.1/ nem rendelkeznek 2008., 2009. évekből összesen legalább egy darab, 
műszakilag átadott és minimum 2 szintes és 2500 m2-es épület (törmelék elszállítást 
is magában foglaló)lebontására vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek 
megfelelően teljesített referenciával.Referenciaként kizárólag a megadott 
időszakban befejezett, átadás-átvétellel lezárt munkák igazolása fogadható el. 
M.2 / nem rendelkezik 1 fő felsőfokú végzettségű és a közbeszerzés tárgya szerinti 
(építőipari kivitelezési, vagy bontási) tevékenységben legalább 4 éves 
szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel, aki érvényes MV-Ép/A kódszámú 
„A”kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik. 
Az alkalmassági feltételeknek az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz 
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint 
közös ajánlattétel esetén az ajánlattevőknek együttesen kell megfelelniük. 
III.2.4) Fenntartott szerződések 
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem 
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott nem 
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges 
feltételek 
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e 
kötve? 
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: 
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 
IV.1) Az eljárás típusa 
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti 
Tárgyalás nélküli 
x 
Tárgyalásos 



IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti 
Tárgyalás nélküli 
Tárgyalásos 
IV. 2) Bírálati szempontok 
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) 
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás x 
VAGY 
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint 
Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással 
kell megadni) 
Szempont Súlyszám 
IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem 
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges) 
IV.3) Adminisztratív információk 
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) 
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem 
Igen válasz esetén 
Előzetes összesített tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény 
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám) 
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) 
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) 
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám) 
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) 
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben) 
A dokumentáció beszerzésének határideje 
Dátum: 2009/10/26 (év/hó/nap ) Időpont: 10.00 óra 
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen 
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 40.000,- Ft + 25% Áfa, azaz bruttó 50.000,- 
Ft. Pénznem: HUF 
A fizetés feltételei és módja: 
A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció fenti vételárát az MFB Invest Zrt. CIB 
Bank Zrt.-nél vezetett 10700024-43491302-51100005 bankszámlájára kérjük átutalni 
vagy befizetni a jogcím, a „Veszprém – bontás” megjelölés, és a jelen felhívás KÉ 
iktatószámának feltüntetésével. 
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő 
Dátum: 2009/10/26 (év/hó/nap) Időpont: 10.00 óra 
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések 
benyújthatók 
HU 
Egyéb: 
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén) 
-ig (év /hó/nap ) 
VAGY hónap(ok)ban: vagy napokban: 90 (az ajánlattételi határidő lejártától 
számítva) 
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei 
Dátum: 2009/10/26 (év/hó/nap) Időpont: 10.00 óra 
Helyszín : ECON-TRUST Kft., 1054 Budapest, Kálmán I. u. 1. (Regus Irodaház) I. 



emelet, 114. tárgyaló 
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek 
A Kbt. 80. § (2) bekezdés szerinti szervezetek, személyek. 
V. szakasz: kiegészítő információk 
V.1) A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem 
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 
V.2) a szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal 
kapcsolatos? 
nem 
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és 
bármely egyéb hivatkozási alapot: 
V.3) További információk (adott esetben) 
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 
2009. november 16. 10.00 óra, helye: MFB Invest Zrt.,1038 Budapest, Népfürdő u. 
22. B. épület 12. emeleti nagytárgyaló 
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja: 
Az eredményhirdetést követő naptól számított 8. nap, amennyiben az nem 
munkanap, úgy a 8. napot követő első munkanapon. 
V.3. 3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető 
szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli) 
V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel 
feltétele? (adott esetben) 
igen 
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további 
információk: (adott esetben) 
A dokumentáció ellenértékének megfizetését igazoló bizonylat eredeti példányát a 
dokumentáció átvételekor be kell mutatni az ajánlatkérő képviselőjének. Amennyiben 
a dokumentáció postai megküldését kérik, úgy annak feltétele a megfizetést 
igazoló bizonylat eredeti példányának az ajánlatkérő képviselője részére történő 
eljuttatása. A dokumentáció a felhívás „A” melléklet II) pontjában meghatározott 
telefonszámon történt előzetes időpont egyeztetést követően személyesen vagy 
meghatalmazott útján átvehető az „A” melléklet II) pontjában meghatározott cím 
alatt munkanapokon hétfőtől csütörtökig 9-16 óráig, pénteken 9-14 óráig, az 
ajánlattételi határidő lejártának napján 9-10 óráig. A dokumentáció személyes 
átvételekor, illetve postai/elektronikus úton történő megküldés esetén az írásbeli 
kérelem mellékleteként az ajánlatkérő az ajánlattevőre vonatkozóan a következő 
adatok megadását igényli: az ajánlati dokumentációt átvevő cég nevét, székhelyét, 
adószámát, a kapcsolattartásra kijelölt személy nevét és elérhetőségeit (levelezési 
cím, telefon-, faxszám, e-mail cím). 
A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé, az abba való 
betekintés nem lehetséges. A Kbt. 54.§ (4) bek. megfelelően irányadó. Közös 
ajánlattétel esetén elegendő egy dokumentáció megvásárlása, illetőleg átvétele. 
V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati 
szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek 
értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 
V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati 
szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő 



megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: 
V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a 
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező 
minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? 
igen 
V.7) Egyéb információk: 
1.) Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83. § szerint biztosítja. 
2.) Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárással kapcsolatban helyszíni bejárást tart. 
A helyszíni bejárás helyszíne és időpontja: 8200 Veszprém, Vécsey Károly u. 3. 
2009. október 13. 10.00 óra. 
A helyszíni bejárással kapcsolatosan információ a felhívás I. Szakasz I.1) pontban 
meghatározott kapcsolattartónál, az ott rögzített telefonszámon kapható. 
3.) Kiegészítő tájékoztatás legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtt 10 nappal 
kérhető. Ajánlattevők írásbeli kérdéseinek legkésőbb eddig az időpontig be kell 
érkeznie a felhívás „A” Melléklet I) pontjában megadott címre postai úton, fax útján, 
vagy elektronikus úton. 
4.) Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (3) bekezdése alapján az Ajánlattevő számára előírja, 
hogy tájékozódjon a munkavállalók védelmére és munkafeltételére vonatkozó olyan 
kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során 
meg kell felelni. 
4.) Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 72. §-ban, valamint a 304. 
§ '282) bekezdésében foglaltakra. 
5.) Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdése, 71. § (1) és (3) 
bekezdése szerint. A Kbt. 71. § (1) bekezdés vonatkozásában kérjük a nemleges 
nyilatkozatot is csatolni! 
6.) Ajánlattevőnek csatolnia kell arra vonatkozó egyértelmű kijelentést tartalmazó 
szándéknyilatkozatot, amely szerint az ajánlattevő a felelősségbiztosítását 
a szerződés teljes időtartama alatt hatályában fenntartja, illetőleg azt a jelen 
közbeszerzési eljárás alapján kötendő szerződés tárgyára, az azzal összefüggő 
káreseményekre kiterjeszti. 
7.) A benyújtandó ajánlat formai követelményeit az ajánlatkérési dokumentáció 
tartalmazza. 
8.) Az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlattevő és a 10 % feletti alvállalkozó, 
valamint az erőforrást nyújtó szervezet) nevében aláíró és szignáló személy aláírási 
címpéldányának vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának eredeti vagy 
közjegyző által hitelesített másolati példányát. Amennyiben a cégjegyzésre jogosult 
és a kötelezettségvállaló, ill. szignáló személye különböző, a kötelezettségvállaló, a 
szignáló aláírását is tartalmazó legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 
meghatalmazás eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát csatolni 
kell. 
9.) Közös ajánlattétel esetén a vezető céget, valamint a közös ajánlattevőket a jelen 
eljárásban teljes jogkörrel képviselni jogosult személyt meg kell jelölni, és közös 
ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget kell vállalniuk, valamint konzorciumi 
megállapodást kell kötni a dokumentációban foglaltak szerint. 
10.)Az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlattevő és a 10 % feletti alvállalkozó, 
valamint az erőforrást nyújtó szervezet ajánlattételi felhívás megjelenésének 
napjánál nem régebbi cégkivonatának eredeti vagy közjegyző által hitelesített 



másolati példányát a képviseletre jogosult személyek megállapítása érdekében. 
Amennyiben a csatolt igazolásból kitűnően cégügyben el nem bírált módosítás van 
folyamatban, a változás tartalmát igazoló dokumentum másolatát az ajánlathoz 
csatolni kell. 
11.) Az ajánlatok személyes benyújtására az ajánlattételi felhívás „A” melléklet III). 
pontjában megadott helyszínen van lehetőség munkanapokon hétfőtől csütörtökig 
9-16 óráig, pénteken 9-14 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9-10 
óráig. 
12.) Ajánlatkérő az eljárás nyertesével köt szerződést. Amennyiben Ajánlatkérő 
az eredményhirdetéskor második helyezettet hirdet, úgy a nyertes Ajánlattevő 
visszalépése esetén vele köt szerződést. 
13.) A szerződés időtartama a dokumentáció részét képező szerződéstervezetben 
rögzített ütemezés szerint alakul. 
14.) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes 
költség az Ajánlattevőt terheli. 
15.) Ajánlatkérő – ha kifejezetten másként nem rendelkezik – a Kbt. 20.§ (3) 
bekezdésével összhangban az igazolások eredeti vagy hiteles másolatban történő 
benyújtását írja elő. 
V.8) E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/09/29 (év/hó/nap) 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok 
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon 
szerezhetők be 
Hivatalos név: ECON-TRUST Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Kft. 
Postai cím: Kálmán Imre u. 1. 
Város/Község: Budapest 
Postai irányítószám: 1054 
Ország: Magyarország 
Kapcsolattartási pont(ok): 
Címzett: dr. Mérei Réka Léda 
Telefon: (36 1) 475 12 60 
E-mail: mereir@econ-trust.hu 
Fax: (36 1) 475 14 45 
Internetcím (URL): 
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető 
Hivatalos név: ECON-TRUST Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Kft. 
Postai cím: Kálmán Imre u. 1. 
Város/Község: Budapest 
Postai irányítószám: 1054 
Ország: Magyarország 
Kapcsolattartási pont(ok): 
Címzett: dr. Mérei Réka Léda 
Telefon: (+36-1) 475 12 60 
E-mail: mereir@econ-trust.hu 
Fax: (+36-1) 475 14 45 
Internetcím (URL): nincsen megadva 
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani 
Hivatalos név: ECON-TRUST Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Kft. 



Postai cím: Kálmán Imre u. 1. 
Város/Község: Budapest 
Postai irányítószám: 1054 
Ország: Magyarország 
Kapcsolattartási pont(ok): 
Címzett: dr. Mérei Réka Léda 
Telefon: (+36-1) 475 12 60 
E-mail: mereir@econ-trust.hu 
Fax: (+36-1) 475 1445 
Internetcím (URL): nincsen megadva 
B. MELLÉKLET 
A részekre vonatkozó információk 
A rész száma 1 meghatározás 
1) A rész meghatározása 
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék 
Fő tárgy: 
További 
tárgyak: 
3) Mennyiség vagy érték 
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése 
Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) 
VAGY Kezdés (év/hó/nap) 
ÉS/VAGY 
Befejezés (év/hó/nap) 
5) További információ a részekről 
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány 
használandó) ---------------------- 
 


