3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés:
http://www.kozbeszerzes.hu
AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________
Azonosító kód____________________
Építési beruházás x
Árubeszerzés
Szolgáltatás
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Római Katolikus Egyházközség
Postai cím: Fő tér 26.
Város/Község: Egyek
Postai irányítószám: 4069
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Római Katolikus Egyházközség
Telefon: 06-52-378-025
E-mail: drbereczorsolya@gmail.com; debrecen.nyiregyhaza@t-online.hu
Fax: 52/431-632
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dnyem.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 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
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
xSzabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]
I.4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást?
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Római katolikus templom felújítása Újszentmargitán
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
4065 Újszentmargita, Rákóczi u. 101.

NUTS-kód HU321
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása x
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:
VAGY hónap(ok)ban:
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak
számokkal és pénznem):
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága
(amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Vállalkozási szerződés az újszentmargitai római katolikus templom
akadálymentesítésére, homlokzat felújítására, tető átépítésére és korszerűsítésére.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45453100-8

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)?
II.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
A Római Katolikus Egyházközség az „EMVA-Vidéki örökség” c. projekt részét
képező, Újszentmargita 538/3 hrsz-ú, valóságban Rákóczi u. 101. sz. alatt lévő
római katolikus templom – mely ideiglenes műemléki védelem alatt áll – felújítására
és korszerűsítésére (úgy mint külső homlokzat, tetőszerkezet, tetőfedés, nyílászárók
cseréje, akadálymentesítés) mintegy 334 m2 hasznos alapterületen.
Az 538/3 hrsz-ú ingatlan 8454 m2 melynek beépített területe 5,2 %. A
templom épület hasznos alapterülete 334,38 m2. A járdák területe 130 m2, a
mozgáskorlátozott rámpa területe 75,30 m2, míg a zöldterülete 8307,20 m2, azaz
92,5 %.
A részletes műszaki tartalmat az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
II.2.2)
Vételi jog (opció) (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
VAGY: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő
jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett
idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés 2010/09/17 (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés 2010/12/15 (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)
Ajánlatkérő az ajánlattételi dokumentációban meghatározottak szerint az alábbi
szerződést biztosító mellékkötelezettségek vállalását kéri:
1. Késedelmi kötbér
A napi késedelmi kötbér mértéke a szerződéses érték Ajánlattevő által megajánlott
%-a.
2. Hibás teljesítési kötbér
A vállalkozó érdekkörében felmerült hibás teljesítés esetén megrendelő igényt tart a
hibás teljesítmény összegére, valamint a szerződéses érték 0,5%-ra.
3. Teljesítési biztosíték
Az ajánlatkérő a teljesítés időtartamára, illetve azt követően a jótállás időtartamára
biztosítékot kér, mely a szerződő fél választása szerint teljesíthető az előírt
pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél bankszámlájára történő befizetéssel,
bankgarancia biztosításával, biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető
kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel, a Kbt. 53.§ (6) bekezdés a) pontja

szerint. A teljesítési biztosíték mértéke a szerződéses érték Ajánlattevő által
megajánlott %-a.
4. Jóteljesítési biztosíték
Ajánlattevőnek a szerződésszerű teljesítést követően az általa vállalt garanciális
időtartam végéig jóteljesítési biztosítékot kell nyújtani a garanciális meghibásodások
feltárásával és elvégeztetésével kapcsolatosan. A jóteljesítési biztosíték mértéke
a szerződéses érték 5 %-a, mely teljesíthető a 3. pontban leírtaknak megfelelően.
Kezdete: az építési munkák átadás-átvételét követő 16. nap, vége: az ajánlattevő
által vállalt garanciavállalási időtartam vége +30 nap.
5. Jótállás időtartama
Az ajánlatkérő az építési munkálatokra vonatkozóan legalább egy év jótállási
kötelezettséget ír elő, melynél hosszabb időtartamot az ajánlattevő megajánlhat.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlattevő 50%-os teljesítésnél 1 db résszámla,
100%-os teljesítésnél 1 db végszámla benyújtására jogosult.
Ajánlattevő a végszámláját a felújítási munkák befejezését és a sikeres műszaki
átadás-átvételt követően nyújthatja be.
Fizetési feltételek: utófinanszírozás.
A kifizetés a teljesítést követően 60 napos határidővel történik a 281/2006. (XII.
23.) Kormány számú rendelet vonatkozó előírásai, különös tekintettel a 19. § (4)
bekezdés a) pontjára, a Kbt. 305. §-a szerint.
A kifizetés az Art. 36/A§ hatálya alá tartozik.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
Nem követelmény.
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:
Ajánlattevő, alvállalkozó és erőforrást nyújtó szervezet kizárásra kerül az eljárásból,
amennyiben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében foglalt körülmények bármelyike fennáll.
Ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó és az erőforrást nyújtó szervezet kizárásra kerül az
eljárásból, amennyiben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt körülmények
valamelyike fennáll.
Ajánlattevő kizárásra kerül az eljárásból, amennyiben ajánlattevővel, a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozóval vagy az erőforrást nyújtó szervezettel szemben a Kbt. 61. § (1)
bekezdés a) – c) pontjában foglalt körülmények valamelyike fennáll.
Ajánlattevő, alvállalkozó és az erőforrást nyújtó szervezet kizárásra kerül az
eljárásból, amennyiben a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt kizáró
okok ajánlattevő, alvállalkozó vagy az erőforrást biztosító személy tekintetében
fennállnak.
Kizáró okok igazolásának módja:

Ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozónak és az erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 249. §
(3) bekezdése szerint az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a kizáró
okok hatálya alá. Az ajánlattevőnek írásban nyilatkoznia kell, hogy a teljesítéshez
nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és erőforrást nyújtó
szervezetet (Kbt. 71. § (1) a)-c).
Az ajánlattevő nyertessége esetén az eredményhirdetést követő 8 napon belül
a Kbt. 63. § (2)-(3) bekezdései és a 63/A. § (1) bekezdése szerint kell igazolnia,
hogy nem tartozik a Kbt. 60.§ (1) bekezdésben, a Kbt. 61. § (1) a)-d) pontokban
foglalt kizáró okok hatálya alá, ha ezt az ajánlatban nem igazolta. Az igazolási mód
tekintetében irányadó a Kbt. és a Közbeszerzések Tanácsa (K.É.2009.évi 111. sz.
2009.09.23.) útmutatója.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő, közös ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó csatolja a következőket:
P1.: Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó valamennyi számlavezető pénzintézetétől
származó, az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi nyilatkozata(i)
az alábbi tartalommal:
• mióta vezeti az adott pénzintézetnél a bankszámláját
• fizetési kötelezettségeinek az igazolás kiadását megelőző 12 hónapban pontosan
eleget tett-e,
• számláján 15 napot meghaladó sorban állás az igazolás kiadását megelőző 12
hónapban előfordult-e.
A P2., P3. esetén: 2009. évi számviteli jogszabályoknak megfelelő teljes körű
éves beszámoló, könyvvizsgálói hitelesítő záradékkal együtt (amennyiben
könyvvizsgálatra kötelezett) egyszerű másolatban, amennyiben az ajánlattevő
letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét; amennyiben az ajánlattevő
letelepedése szerinti ország joga nem írja elő közzétételét, akkor nyilatkozat az
utolsó lezárt üzleti év (2009.év) alábbi adatairól: mérleg szerinti eredmény, saját
tőke, jegyzett tőke (a dokumentációban szereplő nyilatkozatot a kért mutatókról
tájékoztatásképpen mindenképpen az ajánlathoz csatolni kell).
P4. esetében: a Kbt. 66. § (1) c) pontja alapján, ajánlattevő, és a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó által
cégszerűen aláírt nyilatkozat csatolása az ajánlattételi határidőt megelőző üzleti
évről (2009.év) magasépítéssel kapcsolatos beruházások kivitelezéséből származó
értékesítési nettó árbevételéről.
Amennyiben ajánlattevő más szervezet erőforrásaira támaszkodik a
minimumkövetelmények igazolására, a ajánlatban az erőforrást nyújtó szervezetnek
igazolnia kell az előírt alkalmassági feltétel meglétét, illetve a Kbt. 65. § (4)
bekezdése szerinti igazolással köteles igazolni, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások a szerződés teljesítésének teljes időtartam alatt
rendelkezésre állnak majd.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P1.: Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha a becsatolt pénzintézeti
nyilatkozata(i) alapján megállapítható, hogy az ajánlattevő vagy a közbeszerzés

értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó fizetési
kötelezettségeinek az igazolás kiadását megelőző 12 hónapban nem tett pontosan
eleget, vagy bankszámláján 15 napot meghaladó sorban állás volt.
(Önálló megfelelés.)
P2.: Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha az ajánlattételi
határidőt megelőző üzleti évben (2009.évben) a mérleg szerinti eredménye negatív
volt.
(Önálló megfelelés.)
P3.: Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha a legutolsó
lezárt üzleti évben (2009.év) a saját tőkéje kisebb, mint a jegyzett tőkéje.
(Önálló megfelelés.)
P4.: Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha az ajánlattételi
határidő megelőző üzleti évben (2009.év) nem rendelkezik évi 20 millió forint
nettó árbevétellel. (Együttes megfelelés az ajánlattevő, közös ajánlattevő, és a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó vonatkozásában.)
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1.: az ajánlattevő, közös ajánlattevő, valamint a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó köteles az
ajánlatban becsatolni a Kbt. 67. § (2) a) pontjára figyelemmel az alkalmasság
minimumkövetelményeinek eleget tevő, a Kbt. 68. § (2) bekezdés szerinti referencia
levelet, amely a jogszabályi előírásokon túl tartalmazza azokat az információkat is,
amelyből a műszaki szakmai alkalmasság minimum követelményei az M1 pontban
foglaltak alapján egyértelműen megállapíthatók.
M2.: A Kbt. 67. § (2) b) alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök,
berendezések, illetőleg műszaki felszereltség leírása, cégszerű nyilatkozat
formájában.
M3.: A Kbt. 67. § (2) c) alapján az ajánlattevő vezető tisztségviselője vagy a
teljesítésben részt vevő szakember végzettségének, képzettségének és szakmai
tapasztalatának ismertetése a következő módon:
- felelős műszaki vezetői névjegyzékbe vételt igazoló érvényes határozat egyszerű
másolata,
- szakmai önéletrajza,
- végzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolata,
- valamint kifejezett nyilatkozat az előírt gyakorlatra vonatkozóan.
Amennyiben ajánlattevő más szervezet erőforrásaira támaszkodik a minimum
követelmények igazolására, az ajánlatban az erőforrást nyújtó szervezetnek
igazolnia kell az előírt alkalmassági feltétel meglétét, illetve a Kbt. 65. § (4)
bekezdése szerinti igazolással köteles igazolni, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások a szerződés teljesítésének teljes időtartam alatt
rendelkezésre fognak állni.
A Kbt. 4. § 3.E. pontja alapján nem minősülhet erőforrásnak a 67. § (2)
bekezdésének a), d) és f) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő és az

erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás
áll fenn.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1.: Ajánlattevő, közös ajánlattevő, valamint a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénye venni kívánt alvállalkozó alkalmatlan, amennyiben
az ajánlattételi határidőt megelőzően 2007., 2008., 2009. és 2010, években
nem rendelkezik összesen legalább 1 db, nettó 20.000.000,- Ft értékű, műemlék
épületben végzett, sikeres műszaki átadás-átvétellel zárult építési referenciával.
M2.: Ajánlattevő, közös ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó alkalmatlan, amennyiben
nem rendelkezik (tulajdon vagy bérlet keretében) 1 db minimum 1,5 tonnás
szállítójárművel, 1 db vakológéppel és 2 db betonkeverő géppel.
M3.: Ajánlattevő, közös ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó alkalmatlan, amennyiben
legalább 1 fő vezető tisztségviselője vagy a teljesítésben részt vevő szakember nem
rendelkezik az alábbi végzettséggel és szakmai tapasztalattal:
Végzettség: felsőfokú műszaki egyetemi vagy műszaki főiskolai építészmérnök vagy
építőmérnök.
Képzettség: a 244/2006 (XII. 5.) Korm. rendelet szerint magasépítési munkákra
jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető (magasépítés) műemléki
munkákra, azaz FMV-Épületek „AM”= MV-Ép/AM.
Szakmai tapasztalat: rendelkezzen legalább 3 éves szakmai tapasztalattal, amelyet
műemléki épületben magasépítőipari kivitelezések megvalósítása során felelős
műszaki vezetőként szerzett.
Közös ajánlattevők és a 10%-ot meghaladó alvállalkozók az M1-M3. feltételnek
közösen is megfelelhetnek.
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
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x

xAz alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat
súlyozással kell megadni)
Szempont
Súlyszám
Nettó ajánlati ár (HUF)

100

Jótállási idő (hónapokban)

20

Késedelmi kötbér (%-ban két tizedes
jegyig)

20

Teljesítési biztosíték (%-ban két tizedes
jegyig)

10

Előteljesítés (napokban)
10
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)
Római katolikus templom felújítása Újszentmargitán. Ajánlatkérő MVH regisztrációs
száma: 1004424169.
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: 2010/08/23 (év/hó/nap )
Időpont: 15:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 30000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció ellenértéke bruttó 30.000,- Ft, mely kiegyenlíthető az ajánlatkérő
bankszámlájára történő átutalással: Egyek Rk. Plébánia 70100121-10010062.
Közlemény: „közbeszerzési dokumentáció”.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/08/23 (év/hó/nap) Időpont: 15:00
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )

VAGY hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/08/23 (év/hó/nap)
Időpont: 15:00
Helyszín : A.III. melléklet szerint: 4024 Debrecen, Varga u. 4. Püspöki Hivatal.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti 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?
igen
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb hivatkozási alapot:
„EMVA-Vidéki örökség” c. projekt
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2010. augusztus 27. (péntek) 15.00 óra.
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2010. szeptember 16. (csütörtök) 15.00 óra.
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)
Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a közös ajánlattevők közül az egyik
vásárolja meg a dokumentációt. A dokumentáció a befizetést igazoló bizonylat
vagy átutalási megbízás ellenében a felhívás I.1. pontjában megadott címen,
munkanapokon 9.00 és 12.00 óra között (az ajánlattételi határidő napján 15.00
óráig) vehető át személyesen, illetőleg a Kbt. 54. § (4) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően megküldését lehet kérni. A dokumentációt és a kiegészítő tájékoztatást
az ajánlatkérő a Kbt. 252. § (2) bekezdés szerint teljes körűen elektronikusan
bocsátja az Ajánlattevők rendelkezésére, a befizetést igazoló bizonylat bemutatása,
vagy megküldése esetén.
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:
az alsó határ 1, a felső határ 10 pont.
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:
Értékelés az 1. részszempont esetében:
Az értékelés módszere: ajánlatkérő az arányosítás módszere szerint értékel.

Az ajánlati ár esetén a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, ezért az ajánlatkérő
a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális 10 pontot (felső ponthatár) adja, a
többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva
fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat, a következő képlet alapján:
P=A legjobb / A vizsgált x (Pmax-Pmin) + Pmin
Ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;
Az így kapott pontszámok kerülnek megszorzásra az adott elemre vonatkozó
súlyszámmal.
A Felolvasólapon az ellenértéket az előírt módon, nettó értékben egyértelműen kell
megadni a tételes ajánlatban kalkulálttal azonos összegben. Ajánlatkérő a nettó
értéket veszi a számítás alapjául.
Értékelés a 2, 3, 4, 5 rész-szempontok esetében:
Az értékelés módszere: ajánlatkérő az arányosítás módszere szerint értékel.
A 2, 3, 4, 5 rész-szempontok esetén a legmagasabb érték a legkedvezőbb, ezért az
ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális 10 pontot (felső ponthatár)
adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez
viszonyítva egyenesen arányosan számolja ki a pontszámokat, a következő képlet
alapján:
P-Pmin = A vizsgált
Pmax-Pmin A legjobb
azaz,
P= A vizsgált / A legjobb x (Pmax-Pmin) + Pmin
Ahol,
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legmagasabb érték)
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;
A kötbér és a teljesítési biztosíték esetén a % alapját a megajánlott bruttó ajánlati ár
jelenti.
Az előteljesítés naptári napokban kifejezett értéke azt jelenti, hogy az ajánlatkérő
által elvárt végteljesítési határidő (2010. december 15.) napjához képest hány
naptári nappal hamarabbi teljesítést vállat ajánlattevő.
Az ajánlatkérő a Kbt. 87.§-a szerint lehetetlen vállalásnak értékeli az ajánlatot, ha
2010. november 15. napjánál korábbi időpontot vállal ajánlattevő.
A teljesítési határidőre vonatkozó ajánlat a sikeres műszaki átadás-átvétel
lezárására vonatkozik.
A rész-szempontok súlyszámát szorozzuk a rész-szempontok pontszámával, ezek
összegzése adja a 2.3.4.5. rész-szempont pontszámát.

Az ajánlat összpontszáma a bírálati rész-szempontok pontszámainak összegeként
alakul ki.
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a legnagyobb pontszámmal rendelkező
ajánlat.
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.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén az egyes
tagoknak), a közbeszerzés 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozóknak, továbbá az erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlattételi határidőt
megelőző 60. napnál nem régebbi keltezésű cégkivonatát egyszerű másolatban.
(Ajánlatkérő a cégkivonatot nem a kizáró okok igazolása céljából kéri.)
2.) Az ajánlatot és az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat olyan személyeknek
kell aláírniuk, akik jogosultak az ajánlattevő, illetve a nyilatkozattevő nevében
kötelezettséget vállalni, illetve nyilatkozni. E jogosultságot igazoló dokumentumok
eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát az ajánlathoz csatolni kell
(aláírási címpéldány, meghatalmazás).
3.) Az ajánlatban nyilatkozni kell Kbt. 70. § (2) bekezdésről, Kbt. 71. § (1) a), b), c)
pontjaira, 72. §-ra és Kbt. 71. § (3) bekezdésére is.
4.) Ajánlatkérő 2010. augusztus 13-án (péntek) 15.00 órakor helyszíni konzultációt
tart Újszentmargita, Rákóczi u. 101. szám alatti Római Katolikus templom
épületében.
5.) Ajánlatkérő a Kbt. 250. § (1) g) pont által hivatkozott 83. § szerint teljes körű
hiánypótlásra biztosít lehetőséget.
6.) Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével vagy – visszalépése esetén – az eljárás
eredményének kihirdetésekor a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek
minősített szervezettel (személlyel) köti meg a szerződést, amennyiben hirdet
második helyezettet.
7.) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos minden költség az
ajánlattevőt terheli.
8.) Az ajánlatokat írásban és zártan, az ajánlati felhívás I.1. pontjában megadott
címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.
A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül
benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően
sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből
eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
Az ajánlatok – személyesen történő beadás esetén – hétfőtől-péntekig 8-12 óráig
adhatók le, az ajánlattételi határidő lejárta napján 8-15 óra között. Az ajánlatkérő
felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 15. § (4) bekezdésében foglaltakra
tekintettel a hirdetményben megjelölt határidők a hirdetmény feladását követő napon
kezdődnek.
9.) Az igazolásokat, nyilatkozatokat a Kbt. 20. §. (3) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően eredeti vagy hiteles másolatban kérjük benyújtani, kivéve azon
dokumentumok esetében, ahol az ajánlati felhívás kifejezetten lehetővé teszi az
egyszerű másolatban történő benyújtást.

10.) Közös ajánlattétel esetén az ajánlatnak tartalmaznia kell a közös ajánlattevők
együttműködéséről szóló megállapodását, melyben nyilatkoznak arról, hogy a
szerződés szerinti teljesítésért egyetemleges kötelezettséget és felelősséget
vállalnak, továbbá tartalmazza a közös ajánlattal összefüggő, egymás közötti jogokat
és kötelezettségeket, a közöttük fennálló hatáskör- és feladatmegosztást, valamint a
képviselő cég megjelölését és teljes jogú meghatalmazását.
11.) Ajánlatkérő tárgyi projekt anyagi fedezetét jelentő forrást a „EMVA-Vidéki
örökség” című projekt által biztosított támogatásból kívánja finanszírozni. Ajánlatkérő
felhívja a figyelmet a Kbt. 48. § (3)-(4) bekezdésére és az építési beruházásra
tekintettel a Kbt. 306.§ (2) bekezdésére.
12.) A dokumentáció mellékletét képező – elektronikus formában átadott – árazatlan
költségvetést kitöltve, elektronikus formátumban (CD/DVD) és nyomtatva is az
ajánlathoz csatolni kell. Eltérés esetén a nyomtatott verzió az irányadó.
13.) Az ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelennek minősíti, ha az ajánlat nem felel
meg az ajánlati felhívásban, az ajánlattételi dokumentációban, valamint a vonatkozó
jogszabályokban (különösen: Kbt.) meghatározott feltételeknek.
14.) Jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a
közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai szerint kell eljárni.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/07/27 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye Püspöki Hivatala
Postai cím: Varga utca 4.
Város/Község: Debrecen
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Fodor András
Telefon: 52/431-631
E-mail: debrecen.nyiregyhaza@t-online.hu; drbereczorsolya@gmail.com
Fax: 52/431-632
Internetcím (URL): www.dnyem.hu
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név: Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye Püspöki Hivatala
Postai cím: Varga utca 4.
Város/Község: Debrecen
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Fodor András
Telefon: 52/431-631
E-mail: debrecen.nyiregyhaza@t-online.hu; drbereczorsolya@gmail.com
Fax: 52/431-632
Internetcím (URL): www.dnyem.hu
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név: Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye Püspöki Hivatala

Postai cím: Varga utca 4.
Város/Község: Debrecen
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Fodor András
Telefon: 52/431-631
E-mail: debrecen.nyiregyhaza@t-online.hu; drbereczorsolya@gmail.com
Fax: 52/431-632
Internetcím (URL): www.dnyem.hu
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) ----------------------

