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KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍT
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AZ EGYSZER

ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkeszt bizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
Azonosító kód_______________________________________
Építési beruházás:
Árubeszerzés: X
Szolgáltatás:
Építési koncesszió:
Szolgáltatási koncesszió:
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Egyek Nagyközség Önkormányzata
Postai cím: F u. 3.
Város/Község: Egyek
Postai irányítószám: 4069
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Szincsák Ferenc polgármester
Telefon: 52/378-680
E-mail: egyek.polgarmester@bicomix.hu
Fax: 52/378-028
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkér általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következ címen szerezhet k be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal:
Ha attól eltér , kérjük töltse ki az „A” I. mellékletet: X
A dokumentáció a következ címen szerezhet be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal:
Ha attól eltér , kérjük töltse ki az „A”II. mellékletet: X
Az ajánlatokat a következ címre kell benyújtani:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal:

Ha attól eltér , kérjük töltse ki az „A”III. mellékletet: X
I.2.) AZ AJÁNLATKÉR TÍPUSA
Központi szint :
Közszolgáltató:
Regionális/helyi szint : X
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]:
Közjogi szervezet:
Egyéb:
I.3.) AZ AJÁNLATKÉR TEVÉKENYSÉGI KÖRE
I.3.1) A KBT. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉR K ESETÉN
Általános közszolgáltatások: X
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció:
Védelem:
Szociális védelem:
Közrend és biztonság:
Szabadid , kultúra és vallás:
Környezetvédelem:
Oktatás:
Gazdasági és pénzügyek:
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy:
I.3.2) A KBT. VII. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉR K ESETÉN
Víz:
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia:
[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont]
Gáz- és h energia termelése, szállítása és elosztása:
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és k olaj feltárása és kitermelése:
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzel anyagok 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]
Repül téri tevékenység:
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kiköt i tevékenységek:
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások:
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]
I. 4.) Az ajánlatkér más ajánlatkér k nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást?
igen:
nem: X
II. SZAKASZ: A SZERZ DÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS

II.1.1 ) Az ajánlatkér által a szerz déshez rendelt elnevezés: Egyek, meglév Móra
Ferenc Általános Iskola épülettömb és Napköziotthonos Óvoda eszközbeszerzése
II.1.2) A szerz dés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát
válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább
megfelel a szerz dés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a)Építési beruházás:
Kivitelezés:
Tervezés és kivitelezés:
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkér által meghatározott
követelményeknek megfelel en:
Építési koncesszió:
A teljesítés helye:
NUTS-kód:
b) Árubeszerzés: X
Adásvétel: X
Lízing:
Bérlet:
Részletvétel:
Ezek kombinációja/Egyéb:
A teljesítés helye: - Móra Ferenc Általános Iskola 4069 Egyek, F u. 1. (Hrsz.: 1.)
- Napköziotthonos óvoda 4069 Egyek, Óvoda u. 4. (Hrsz.: 1662.)
NUTS-kód: HU 321
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 következ k valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása: X
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása:
Keretmegállapodás megkötése:
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattev vel:
A tervezett keretmegállapodás résztvev inek keretszáma VAGY, adott esetben,
maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattev vel:
A keretmegállapodás id tartama: Id tartam év(ek)ben:

vagy hónap(ok)ban:

A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes id tartama alatt (csak
számokkal és pénznem):
A keretmegállapodás alapján megkötend szerz dések értéke és gyakorisága
(amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerz dés meghatározása/tárgya: szállítási (adás-vételi) szerz dés az Egyek
összevont intézményeinek - Móra Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda eszközbeszerzésére
vonatkozóan az ÉAOP-4.1.1/2F-2f-2009-0009 jel
projekt
megvalósításának keretén belül.
Az ajánlatkér részére iskolai, óvodai bútorok és irodai bútorok, h t gépek és orvosi ágy
beszerzése és berendezési tárgyakkal való felszerelése (szállítással, ezen belül a megjelölt
helyiségekbe történ beszállítással, összeállítással, felszereléssel)
A további részletezés a Részletes kiírásban található.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
F szójegyzék
Kiegészít szójegyzék
F tárgy: 39100000-3
További tárgyak: 39160000-1, 39161000-8, 39130000-2, 39162000-5, 39162100-6,
39162110-9, 39162200-7, 39221000-7, 39291000-8, 39292000-5, 39311000-5, 39500000-7,
39711000-9, 39715300-0, 39515000-5
II.1.7) Részekre történ ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. mellékletb l szükség szerint több példány használható)
igen:
nem: X
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)?
igen:
nem: X
II. 2) SZERZ DÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, és opciót beleértve):
Móra Ferenc Általános Iskola eszközlista:
Öltöz pad 6 személyes, 6 db akasztóval 6 db,
Asztal, fém váz 15 db,
Szék, fém váz, m anyag ül felület (több színben) 60 db,
Szekrény, középen osztott, mindkét részben négy-négypolcos zárható szekrény 24 db,
1 személyes számítógépasztal, 1 db ház és 1 db klaviatúratartóval szerelve 50 db,
2 személyes tanulói asztal 185 db,
Tanulói szék, rétegelt lemez ül - és háttámla 260 db,
Tanári asztal, polcos zárható szekrénnyel 24 db,
Állítható magasságú tanulói szék 110 db,
Hat ajtós szekrény laminált bútorlap 1 db,
Fémvázas médiakocsi 1db,
Kábelcsatorna egy f re 50 db,
Forgószék 24 db,
Forgószék 50 db,
Irodai forgószék 2 db,
Tanári szorobán számolóeszköz 2 db,
Tanulói szorobán számolóeszköz 30 db,
Képességfejleszt logikai játék 30 db,
ABC tábla kisbet 8 db,
ABC tábla nagybet 8 db,
Kétkarú mérleg 2 db,
Súlysorozat 2 db,
Fólia óra 30 db,
M.o. domb. térképe 4 db,
M.o. közig. térképe 4 db,
Térképtartó állvány 6 db,
Terepasztal 2 db,
rmértékkészlet 15 db,
Matematikai törtes dominó 15 db,
Magyar írók, költ k arcképcsarnoka 1 db,
Világirodalmi arcképcsarnoka 1 db,
Irodalomtörténeti térkép 2 db,
Magyar nemzeti jelképek 2 db,
Irodalomtörténeti atlasz 30 db,
Nyelvtani szókártyák táblasorozat 1 db,
Magyar néprajzi térkép 2 db,
Diafilmek 4 db,
Videofilmek 11 db,
Tanári mikroszkóp 2 db,
Tanulói mikroszkóp 4 db,
Botanikai metszetvázlat 1db,

Zoológiai metszetkészlet 1 db,
Hisztológiai metszetkészlet 1 db,
Általános biológiai metszetkészlet 1 db,
Hagemann botanikai oktatótáblák 20 db,
Klett anatómiai fali tabló Légzés és vérkeringés 1 db,
Klett anatómiai fali tabló A szem 1 db,
Klett anatómiai fali tabló Nyelv, orr, b r 1 db,
Klett anatómiai fali tabló N i nemi szervek 1 db,
Klett anatómiai falitabló Magzati kifejl dés 1 db,
Klett anatómiai falitablók Férfi nemi szervek 1 db,
Klett anatómiai falitablók 21 db,
Életközösségek-oktatótáblák 1 db,
Iskolai modellkészlet 1 db,
Matematikai tablósorozat I. 1 db,
Matematikai tablósorozat II. 1 db,
Geometriai tablósorozat 1 db,
Geometriai tablósorozat 1 db,
Algebrai fóliasorozat 1 db,
rmérték készlet 5 db,
Babylon térépít készlet 5 db,
Tanári mágneses euró kassza 1 db,
Tanulói euró kassza 10 db,
Színes abakusz 5 db,
Geometriai készlet 15 db,
M anyag mérleg 15 db,
Kockasúly készlet 5 db,
Számoló léc törtszámokkal 15 db,
Téglalap fólia törtekhez 10 db,
Négyzet fólia törtekhez 10 db,
Kör fólia törtekhez 10 db,
Osztályszalag 5m; 1000-es 2 db,
Tanulói szalag készlet 3 db,
Nagy számoló keret 2 db,
Tízes számrendszer készlet 15 db,
Számoló állvány 15 db,
Polyáron midi készlet 10 db,
Polyáron óriás készlet 2 db,
Polyáron geometriai készlet 2 db,
Polyáron multipack készlet 2 db,
Iskolai geo készlet 1 db,
Iskolai geo készlet 1 db,
Fóliamappa készlet 1 db,
Normál falitérképek 17 db,

Domborzati terepasztal körbe üvegezve 1 db,
Tellárium 1db,
Tellárium világítás nélkül 1 db,
Ásvány- és k zetgy jtemény 1 db,
Ásvány- és k zetgy jtemény (tanulói) 4 db,
Hordozható id járáselemek 5 db,
Kézilabda 20 db,
Focilabda 20 db,
Kosárlabda 20 db,
Gumilabda 30 db,
Röplabda 20 db,
Ugrókötél 30 db,
Gátugró bója szett 5 db,
Koordinális rács 2 db,
Állítható magasságú fémgát 80 cm széles 5 db,
Állítható magasságú fémgát 100 cm széles 5 db,
Floorball szett 1 db,
Florrball kapuk 115x90 cm 2 db,
Feny tornapad 4 m 4 db,
Gy r 2 db,
Egyensúlyozó eszk. (egyszemélyes) 1 db,
Egyensúlyozó eszk. (egyensúlyozó korong) 1 db,
Egyensúlyozó eszk. (egyensúlyozó lábtámasszal) 1 db,
Egyensúlyozó eszk. (egyensúlyozó dob) 1 db,
Egyensúlyozó eszk. (2 személyes egyensúlyozó) 1 db,
Rajtgép 2 db,
Mászókötél (4 m) 2 db,
Streetball szett 2 db,
Asztaltenisz asztal 2 db,
Árpád házi királyok 1 db,
Habsburgok, Jagellók 1 db,
Fóliasorozat skor, Ókor 1 db,
Fóliasorozat Középkor, Koraújkor 1db,
Fóliasorozat Újkor 1 db,
A modern kor állítható magasságú térkép, térkép bemutató állvány (Modern kor- történelmi
fóliasorozat 8. o.) 1 db,
Állítható magasságú térképbemutató állvány 1 db,
Laminált bútorlapból készült 5 szintes polcozással tálalószekrény, zárható ajtóval 1 db,
Rozsdamentes munkaasztal alsó polccal 2 db,
Rozsdamentes semleges zsámoly 3 db,
Rozsdamentes munkaasztal alsó polccal 2 db,
Gázüzem f z zsámoly, rozsdamentes piezo gyújtóval 1 db,
Háztartási h t fagyasztó nélkül 159 literes 1 db,

Hárommedencés rozsdamentes mosogató 1 db,
Hárommedencés mosogatóhoz illeszthet csepegtet asztal 1 db,
Rozsdamentes munkaasztal alsó polccal 1 db,
Rövidajtós öltöz szekrény, bútorlapból, 8 ajtóval 40 db.
Napköziotthonos Óvoda eszközlista:
Óvodai asztal 36 db,
Óvodai szék -30cm 60 db,
Óvoda szék -34 cm 40 db,
Bölcsis szék 12 db,
Óvodai fektet 100 db,
Bölcs dei fektet 12 db,
Leped óvodai fektet höz 150 db,
Leped bölcs dei fektet höz 24 db,
Ágynem 24 db,
Óvodai görg s (fektet ) tároló 6 db,
Bölcs dei görg s (fektet ) tároló 1 db,
Etet szék 1db,
Tükörfal 1db,
Játéktároló szekrény - 6 polcos 5 db,
Játéktároló szekrény - 5 polcos 5 db,
Könyves szekrény 5 db,
Irattartó szekrény 2 db,
Pelenkázó szekrény 1db,
Babaágy 2 db,
Járóka 1 db,
Feln tt asztal 7 db,
Öltöz szekrény - 6 személyes 15 db,
Óvodai pad 4 db,
Kárpitozott óvón i szék 15db,
Fogas - 6 db akasztóval 18 db,
Sz nyeg 5 db,
Sötétít függöny 30 db,
Asztalterít 100 db,
Gyermektörülköz 240 db,
Él sarok állvány 4 db,
Akvárium 4 db,
T zhely/szerepjátékhoz 4 db,
Mosogató/ szerepjátékhoz 4 db,
Konyhaszekrény fels rész/ szerepjátékhoz 4 db,
Konyhaszekrény alsórész/ szerepjátékhoz 4 db,
Fiókos szekrény/ szerepjátékhoz 4 db,
Ágy szivacsbetéttel 4 db,
Fésülköd / szerepjátékhoz 2 db,

Elárusító pult/szerepjátékhoz 2 db,
Játszósz nyeg 4 db,
Universal modul szett 1 db,
Bábtartó 2 db,
Homokozó-vizez terepasztal 2 db,
T zoltóautó 4 db,
Kétoldalú fest állvány 4 db,
Fújd óvatosan! lottó 4 db,
Bábparaván 2 db,
Játékautó készlet+repül k 3 db,
Forogjanak a kerekek 2 db,
Nagy szerel készlet 2 db,
Fa épít kocka 1db,
Lego duplo 2 db,
Lego vödrös 2 db,
Lego alaplap 4 db,
Lego kiegészít elemek 4 db,
Játék babakocsi 5 db,
Játék baba 2 db,
Játék baba 3 db,
Mászó párna hemperg 2 db,
Baby csúszda szobai 1 db,
Alagút hernyó 1 db,
Baby libikóka szobai 1 db,
Tandem táblák 1db,
Közlekedési lámpák stop táblával 1db,
Tapintsd és számolj! 2 db,
Formás dominó 1 db,
Érzékel dominó 1 db,
Hang memória 2 db,
Vonalvezetés a falon pillangó 2 db,
Vonalvezetés a falon hullám 2 db,
Homoksziget 4 db,
Homok a szigethez 8 db,
Zörg épít kocka 1 db,
Hangzó kockák 1 db,
Tapintós doboz 1 db,
Súlyhengerek 1 db,
Talpérzékel korongok 1 db,
Érzékel labda 25db,
Érzékel labda 75cm 1 db,
Fiziolabda 105 cm 1 db,
Fiziolabda 95cm 1 db,
Ül labda 5 db,
Csörg labda 10 db,
Háromkerek mini roller 5 db,
Trambulin kapaszkodóval 1 db,
Egyensúlyozó korong 1 db,
Egyensúlyozó libikóka 1 db,
Óriás billen rácshinta 1 db,

Rugós deszka 2 db,
Hullámos érzékel ösvény 1 db,
Egyensúlyozó korong 1db,
Kéz és lábnyom készlet érdes 1 db,
Óvodai bordásfal 10 db,
Testhenger család 3 db,
Kígyópálya készlet 1 db,
Óvodai tornaszekrény 2 db,
Tornazsámoly 2 db,
Tornapad 4 m 2 db,
Óvodai talajgerenda 2 db,
Tornasz nyeg 200x140 2 db,
Tornasz nyeg 200x100 2 db,
Egyensúlyozó út íves 2 db,
Bújókacs 2 db,
Íves mászóka 1 db,
Medicinlabda 1 kg-os 6 db,
Medicinlabda 2 kg-os 4 db,
M anyag labda 25 db,
M anyag labda 18cm 25 db,
Futball labda 3-as 3 db,
Kosárlabda 3-as 4 db,
Trambulin 98 cm 1 db,
Óvodai beltéri kosárállvány 1 db,
Magasugró sportkészlet 1 db,
Roll labda 1 db,
Puha gumikarika 25 db,
Ejt erny 3,5 m 1 db,
Buzogány 25 db,
Bója 10 db,
Tüskelabda pumpával 25db-os 1 db,
LUNA csomag 1 db,
Mászófal 1 db,
Folyami kövek 1 db,
Ételszállító kocsi 90x60 1 db,
Tároló állvány 1 db,
Tároló állvány 1 db,
H t szekrény 240 l 1 db,
H t szekrény 300 l 1 db,
Tolóajtós szekrény, pulttal 1 db,
Tolóajtós szekrény, pulttal 4 db,
Fali polc + tartó sín + konzol 2 db,
Munkaasztal alatta polccal 1 db,
Munkaasztal hulladék ledobó nyílással 2 db,
Háztartási t zhely 2 db,
Konyhaszekrény munkapulttal 1 db,
Zsúrkocsi 70x50-es 2 polcos 5 db,
Zárt ételhulladék tároló 1 db,
Mosógép 1 db,
Szárítógép 1 db,

Szekrényajtó 5 db,
Vízimalom 20 db,
Tenger 4 db,
Teherautó 29 cm 8 db,
Teherautó 31 cm 4 db,
Markoló 4 db,
Gabi épít 2 db,
Képeskönyvek 10 db,
Montessori torony 5 db,
Labda 10 db,
Keszty báb 10 db,
Homokozó vödrök, lapátok 20 db,
Csörg 5 db,
Greiswald I. b vített 1 db,
Füleslabda 25 db,
Utánfutós traktor 14 db,
Hajó 15 cm 4 db,
Hajó 33 cm 4 db,
Játszókend k 10 db,
Hordó sorok 6 db,
Meseládikó 1 db,
Ételszállító edény 1 db,
Ételszállító edény szigetelt 2 db,
Mikrohullámú süt 1 db,
Mosogató 1 db,
Elszívó kürt 1 db,
Konyhai robotgép 1 db,
Gyors mérleg 2 db,
Turmixgép 1 db,
Ruhaszárító 2 db,
Vasaló 1 db,
Csúszásgátló gumisz nyeg 2 db,
Gyógyszerszekrény 1 db,
Els segély doboz 1db.
Az eszközlista tételes, részletes jegyzéke az ajánlattételi felhívási dokumentációban található
Részletes kiírás mellékletét képezi. A Részletes kiírásban az adott tárgy jellegének
egyértelm meghatározása érdekében történt megnevezés esetében jelen Ajánlattételi
felhívás V.7) 11. pontjában leírtak az irányadóak.
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)
igen:
nem: X
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban:
vagy napokban:
(a szerz dés megkötését l számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
vagy:
és
között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétl d
jelleg szerz dések esetében kérjük feltüntetni a további szerz dések tervezett
idejét:

hónapokban: vagy napokban: (a szerz dés megkötését l számítva)
II.3) A SZERZ DÉS ID TARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS
HATÁRIDEJE
Az id tartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerz dés megkötését l számítva)
VAGY: kezdés
befejezés

/
/
ÉS/VAGY
2010/07/30

(év/hó/nap)
(év/hó/nap)

III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1) A szerz désre vonatkozó feltételek
III.1.1) A szerz dést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben):
Késedelmi kötbér: 50.000 Ft/nap
Jótállási id : 1 év
Teljesítési biztosíték a szerz dés maradéktalan teljesítésére: 3.000.000,- Ft
Jóteljesítési biztosíték a jótállási id teljes id tartamára: 2.000.000,- Ft
Meghiúsulási kötbér a megajánlott ajánlati díj nettó értékének 15%-a.
A megajánlott biztosítékokat a Kbt. 53. § (6) bekezdés a) pontja szerint teljesítheti ajánlattev ,
a részletes kiírásban rögzítettek figyelembevételével.
III.1.2) F finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre:
A beruházás utófinanszírozott. A finanszírozást ajánlatkér részben az ÉAOP4.1.1/2F-2f-2009-0009 sz. pályázati projektben igényelt támogatásból, részben pedig
önkormányzati saját er b l kívánja az ellenszolgáltatást fedezni.
Ajánlatkér el leget nem fizet.
Az ajánlatkérés, szerz déskötés, és kifizetések pénzneme: Ft.
Számla benyújtására az alábbiak szerint van lehet ség:

2 db részszámla és 1 db végszámla.
o 1. sz. részszámla bocsájtható ki, az általános iskola bútorzatainak hiánymentes
leszállítását követ en a szerz dés nettó összegére vetített 35%-ában 2010.
március 10-ig.
o 2.sz. részszámla bocsájtható ki, a Napköziotthonos Óvoda eszközbeszerzésének
hiánymentes leszállítását követ en a szerz dés nettó összegére vetített 35%ában 2010. március 30-ig.
o Végszámla bocsájtható ki, a szállítási (adás-vételi) szerz désben rögzítettek
teljes kör hiánymentes teljesítését követ en a szállítási szerz désben rögzített
ajánlati díj (1. sz. részszámla és 2. sz. részszámlában még el nem számolt) még
fennmaradó díjkülönbözetére 2010. július 30-ig.
A számlázás további feltételeit a Részletes kiírás határozza meg.
A teljesítést megtörténtét a m szaki ellen r és az ajánlatkér képvisel je igazolja,
mely a számla benyújtásának feltétele.
A teljesítés igazolás után a benyújtott számla kiegyenlítése a szerz désben és a
dokumentációban a meghatározott eljárás szerint a teljesítést l, illetve a számla
befogadásától számított 60 naptári napon belül átutalással történik.
A jelen eljárásban alkalmazandó a Kbt. 305. §. (3) bekezdésben el írtak is.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben): nem követelmény.
Közös ajánlattétel esetén az ajánlatkér a nyertes ajánlattev t l együttm ködési szerz dés
kötését kéri, egyetemleges felel sségvállalás mellett, az ajánlati dokumentációban
meghatározott tartalommal.

Az együttm ködési szerz dést az ajánlathoz csatolni kell.
Meg kell határozni a közös ajánlattev k nevében a jognyilatkozat tételre jogosult képvisel
nevét, beosztását.
III.1.4) Vonatkoznak-e a szerz dés teljesítésére egyéb különleges feltételek?
(adott esetben)
igen:
nem: X
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása:
III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattev személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok),
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történ bejegyzésre vonatkozó
el írásokat is
Az ajánlatkér által el írt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattev , alvállalkozó vagy er forrást nyújtó szervezet,
akinek az esetében a Kbt. 60. § (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 61. § (1) bekezdés d)
pontban meghatározott kizáró ok fennáll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattev vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy er forrást nyújtó szervezet, akinek az
esetében a Kbt. 61. § (1) bekezdés a) - c) pontjaiban, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdésében
meghatározott kizáró ok fennáll.
Ajánlattev nek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozónak, valamint az er forrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 63.§ (1) - (6)
bekezdések értelmében – ideértve a Kbt. 249. § (3) bekezdésben leírtakat is – nyilatkoznia kell
arról, hogy nem tartoznak a felsorolt kizáró okok hatálya alá.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A Kbt. 66.§ (1) bek. a), és b) pontjai alapján ajánlattev és a Kbt. 71.§ (1) bek. b)
pontja szerinti alvállalkozója csatolja az alábbiakat:
a.) Valamennyi számlavezet pénzügyi intézményét l származó, az ajánlattételi
határid lejártától számított 60 napnál nem régebbi egyszer másolati formájú
nyilatkozatot az alábbi kötelez tartalommal:
mióta vezeti a bankszámláját,
fizetési kötelezettségeinek id ben eleget tesz-e,
volt-e 30 napnál hosszabb sorban álló tétel a számláján az elmúlt két (2007.,
2008.) évben, ha igen, mikor és mennyi ideig,
b.) a 2007. és 2008. gazdasági évek számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának
mérlegét.
Amennyiben az ajánlattev más szervezet er forrására kíván támaszkodni az adott
alkalmassági igazolás(ok) mellett a Kbt. 65. §-ának (4) bekezdés a-b) pontja szerint
kell a rendelkezésre állást is igazolnia - figyelembe véve a Kbt.4.§-ának 3./E pontját.
Az alkalmasság minimumkövetelménye (i):
Pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmatlan az ajánlattev , illetve a Kbt. 71.§
(1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója:
a.) amennyiben fizetési kötelezettségeinek nem tesz eleget id ben, vagyis
számláján az el z két évben (2007., 2008) több mint egy alkalommal 30 napnál
hosszabb ideig sorban állás volt,
b.) amennyiben a 2007. és 2008. gazdasági évek bármelyikében a mérleg szerinti
eredménye negatív volt.

Az alkalmasság feltételeit ajánlattev nek és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pont
szerinti alvállalkozójának a Kbt. 66. § (1) bekezdésének a) és b) pontja szerinti
alkalmassági követelmények tekintetében önállóan kell igazolnia.
III.2.3) M szaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A Kbt. 67.§ (1) bek. a), d), és e) pontja alapján ajánlattev illet leg a Kbt. 71.§ (1)
bek. b) pontja szerinti alvállalkozója csatolja:
- az el z két év (2007., 2008.) a beszerzés tárgyában nyújtott, legjelent sebb szállításainak
ismertetését, meghatározva legalább a teljesítés idejét, a szerz dést köt másik fél nevét,
címét, a szállítás tárgyát, az ellenszolgáltatás összegét vagy a szállítás mennyiségi adatait a
Kbt. 68. § (1) bekezdés szerinti igazolással vagy az ajánlattev nyilatkozatával.
- valamennyi megajánlott termék színes fényképét, vagy katalógust, és a bútoroknál a
szabványnak megfelel mérettáblázatot. A képek eredetiségét az ajánlatkér felhívására
igazolni kell.
- nyilatkozatot, hogy a megajánlott bútorok az MSZ EN 1729-1 (oktatási intézmények
bútoraira vonatkozó) szabványnak megfelelnek.
- a szerz dés maradéktalan teljesítéséért felel s személy megnevezését (neve, szakirányú
(kereskedelmi) iskolai végzettsége, gyakorlati ideje) az iskola végezettséget igazoló okirat
másolatát, gyakorlati id igazolását pedig az ajánlattev cégszer aláírásával ellátott
nyilatkozattal kell igazolni.

Amennyiben az ajánlattev más szervezet er forrására kíván támaszkodni az adott
alkalmassági igazolás(ok) mellett a Kbt. 65. §-ának (4) bekezdés a-b) pontja szerint kell a
rendelkezésre állást is igazolnia - figyelembe véve a Kbt.4.§-ának 3./E pontját.
Az alkalmasság minimumkövetelménye (i)
M szaki, illetve szakmai szempontból alkalmatlan az ajánlattev , ha az ajánlattev vagy a
Kbt. 71.§ (1) bek. b) pontja szerinti alvállalkozója, illetve közös ajánlat esetén a közös
ajánlattev k együttesen nem rendelkeznek:
- a szállítás tárgyában az el z 2 évben (2007-2008.) összesen legalább az ajánlattev által
ajánlatában megajánlott szerz déses ellenérték 70 % -át elér összegben a beszerzés
tárgyában teljesített szállítással a Kbt. 68. § (1) bekezdés szerint igazoltan.
M szaki, illetve szakmai szempontból az ajánlattev alkalmatlan, ha jelen közbeszerzés
tárgyára vonatkozólag benyújtott színes fényképekb l, mérettáblázatból, vagy katalógusból
egyértelm en megállapítható, hogy nem felel meg az el írt m szaki követelményeknek.
M szaki, illetve szakmai szempontból az ajánlattev alkalmatlan, ha a megajánlott bútorok
nem felelnek meg az MSZ EN 1729-1 (oktatási intézmények bútoraira vonatkozó)
szabványnak.
- a megjelölt személy nem rendelkezik legalább középfokú szakirányú (kereskedelmi) iskolai
végzettséggel, min. 3 év szakmai gyakorlattal.
Az alkalmasság feltételeit ajánlattev nek és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pont szerinti
alvállalkozójának együttesen kell igazolnia.

III.2.4) Fenntartott szerz dések
A szerz dés védett foglalkoztatók számára fenntartott
igen:
nem: X
A szerz dés a Kbt. 253. § szerint fenntartott
igen:
nem: X
III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZ DÉSEKRE
VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez)
van-e kötve?
igen:
nem:
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történ 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 megfelel t jelölje meg)
A legalacsonyabb összeg ellenszolgáltatás: X
VAGY
Az összességében legel nyösebb ajánlat az alábbiak szerint:
Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat
súlyozással kell megadni)
Részszempont
Súlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e?
igen:
nem: X
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésr l (ha szükséges):
IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkér által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben):
IV.3.2) Az adott szerz désre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?
igen:
nem: X
Igen válasz esetén
El zetes 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: 2009/12/21
(év/hó/nap)
Id pont: 10.00 óra
Kell-e fizetni a dokumentációért?
igen: X
nem:
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 25.000,- Ft + ÁFA Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció ára (25.000,- Ft + ÁFA) átutalással teljesíthet , az összeget az Egyek
Nagyközségi
Önkormányzat
Tiszafüred
és
Vidéke
Takarékszövetkezetnél
(4069 Egyek, Hunyadi u. 59.) vezetett 70100121-11072834-00000000 számú számlájára kell
befizetni. Az átutaláson a közlemény rovatban „tenderdokumentáció kiváltási díj”
megjelölése szükséges.
IV.3.4) Az ajánlattételi határid
Dátum: 2009/12/21
(év/hó/nap)

Id pont: 10.00 óra

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi
jelentkezések benyújthatók
ES: CS: DA: DE: ET: EL: EN: FR: IT: LV: LT: HU: X MT: NL: PL: PT: SK: SL: FI: SV:
Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális id tartama (tárgyalás nélküli eljárás
esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban:
vagy napokban: 60 nap
(az ajánlattételi határid
lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum: 2009/12/21

(év/hó/nap)

Id pont: 10.00 óra

Helyszín: Egyek Nagyközségi Önkormányzat 4069 Egyek, F u. 3. földszinti tárgyalóterem.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: a Kbt. 80. § (2) bekezdésben
meghatározott személyek lehetnek jelen.
V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍT

INFORMÁCIÓK

V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTL D JELLEG -E? (adott esetben)
igen:
nem: X
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) A SZERZ DÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL
ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
igen: X
nem:
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb hivatkozási alapot:
„az Egyeki Móra Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda épületeinek felújítása,
bölcs de kialakítása a kompetencia-alapú oktatás és egészséges életmódra nevelés, fejlesztés
érdekében”cím ÉAOP-4.1.1/2F-2f-2009-0009 számú pályázatban igényelt támogatásból és
saját er b l finanszírozva.
V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett id pontja: 2010/01/13
V.3.2) A szerz déskötés tervezett id pontja: 2010/01/25

10.00 óra.

10.00 óra.

V.3. 3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkér által el írt alapvet
szabályai, az els tárgyalás id pontja :(kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli):
V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való
részvétel feltétele? (adott esetben)
igen: X
nem:

V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további
információk: (adott esetben): Ajánlattev k az átutalásról szóló igazolás bemutatása
ellenében vehetik át a dokumentációt az A. MELLÉKLET II.) pontban megjelölt címen,
munkanapokon 9-14 óra között, az ajánlattételi határid lejártának napján 8-10 óra között.
Ha az ajánlattev a Kbt. 54. § (4) bekezdés alapján a dokumentáció megküldését kéri, akkor
az ellenérték megfizetésének igazolása után ajánlatkér azt részére postai úton megküldi
ajánlattev költségére.
V.3.5.1) Az összességében legel nyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati
szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek
értékelése során adható pontszám alsó és fels határa:
V.3.5.2) Az összességében legel nyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati
szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkér
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 el írt igazolási módja a
min sített ajánlattev k hivatalos jegyzékébe történ felvétel feltételét képez
min sítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e?
igen: X
nem:
V.7) Egyéb információk:
1. Ajánlatkér az összes ajánlattev részére a Kbt. 83. § (2) bekezdés szerint biztosítja a
hiánypótlási lehet séget. Ajánlatkér felhívja a figyelmet a Kbt. 83. § (6)
bekezdésében kötelez en el írtak betartására.

2. Ajánlatkér a megfelel ajánlattétel el segítése érdekében helyszíni bejárással
egybekötött konzultációt biztosít:
Ideje: 2009/12/14 9.30 óra.
Találkozás helye: Egyek Nagyközségi Önkormányzat 4069 Egyek, F u. 3. földszinti
tárgyalóterem.
3. Az ajánlati dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele.
A dokumentáció másra át nem ruházható.
Az ajánlattev a dokumentációval kapcsolatban a Kbt. 56. § (3) bekezdésben foglaltak
szerint kérhet tájékoztatást, a tájékoztatást tartalmazó dokumentum az ajánlati
dokumentáció részévé válik, de a tájékoztatás nem eredményezheti az ajánlati
felhívásban és a dokumentációban foglaltak módosítását.
4. Ajánlattev nek a Kbt. 71. § (1) bekezdés a), b) és c) pontjaiban foglaltakról
nyilatkoznia kell, figyelemmel a Részletes kiírásban el írtakra is - amennyiben a
„nyilatkozat” nemleges akkor is csatolandó -.
5. Ajánlattev nek ajánlatához nyilatkozatot kell csatolnia arra vonatkozóan, hogy a
teljesítési biztosítékot és a jótállási biztosítékot milyen formában kívánja biztosítani,
figyelembe véve a Részletes kiírásban rögzítetteket is.
6. Ajánlattev ajánlata részeként a Kbt. 70. § (2) bekezdés szerinti teljességi
nyilatkozatot tartozik benyújtani.

Ajánlattev nek nyilatkoznia kell továbbá, hogy elfogadja az ajánlattételi felhívási
dokumentációban található ajánlatkér által készített szerz dés-tervezetet.
7. Ajánlattev
pénzügyi
helyzetére
vonatkozó
pénzintézeti
igazolásoknak,
nyilatkozatoknak egyértelm választ kell adni a felhívásban megfogalmazott
alkalmassági feltételek teljesülésére.
8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a jelen Ajánlattételi felhívás III.1.2) pontjában
rögzített számlázási ütemtervvel összhangban szállítási ütemtervet.
9. Ajánlatkér csak az eljárás nyertesével, vagy az eljárás nyertesének bármilyen okból
történ visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során (a 81. § (4) bekezdés) a
következ legkedvez bb ajánlatot tev nek min sített szervezettel köti meg a szerz dést,
amennyiben ezt ajánlatkér az eredményhirdetés alkalmával meghatározta.
10. A leszállításra kerül eszközök elhelyezésére és szerelésére szükséges munkaterületet
ajánlatkér az el zetes egyeztetések eredményeként megállapított id pontban
bocsájtja rendelkezésére ajánlattev nek.
11. Az eszközlistában ahol típus, gyártmány vagy eredet meghatározása szükségessé vált
az egyértelm meghatározás érdekében, ott az azzal egyenérték , a m szaki leírással
megegyez dolog szerepeltetése lehetséges. Ebben az esetben ajánlattev nek igazolnia
kell a dolog egyenérték ségét, a dologra vonatkozó gyártói adatlap másolatának az
ajánlatban történ csatolásával.

12. Ajánlattev cég adatainak igazolásához csatolni kell 90 napnál nem régebbi érvényes
cégkivonat egyszer másolatát, a cégjegyzésre jogosult és az ajánlatban aláíróként
szerepel személy(ek) aláírási címpéldánya egyszer másolatát, a folyamatban lév
változás-bejegyzési kérelem egyszer másolatát.
13. Ajánlattev köteles írásban nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy valamennyi
pénzforgalmi számlájáról becsatolta az ajánlattételi felhívásban pénzügyi alkalmasság
igazolására el írt tartalommal bíró banki nyilatkozatot.
14. Az ajánlatokat példányonként roncsolásmentesen nem bontható zárt kötésben a
cégjegyzésre jogosultak által cégszer en aláírva és minden írott oldalt sorszámozva és
szignóval ellátva kell elkészíteni.
Az ajánlatokat 3 példányban (egy eredeti és az eredetivel teljes egészében megegyez
két másolat), minden példányt külön-külön zárt borítékban elhelyezve kell benyújtani.
A 3 borítékon ajánlattev és az ajánlatkér nevén és címén kívül jól olvashatóan
kérjük feltüntetni: „Egyek, Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda
eszközbeszerzése” valamint „nem felbontandó” és a boríték tartalmának megfelel en
az „eredeti” vagy „másolat” megjelölést.

A 3 borítékot egy zárt dobozban vagy egy nagy borítékban kell elhelyezni, és a bels
borítékokkal egyez en megcímezni ajánlattev nevének, címének és „eredeti”,
„másolat” megjelölések elhagyásával. Ugyanezen borítékban vagy dobozban kell
elhelyezni a négypéldányos SZÁLLÍTÁSI SZERZ DÉS-TERVEZETET egy önálló zárt
borítékban, a borítékra rá kell írni „Szállítási szerz dés”.
Amennyiben az ajánlattev a dokumentáció megküldését kéri, úgy azt az átutalás
tényét igazoló bizonylat ellenében ajánlatkér a Kbt. 54. § (4) bekezdés szerint
ajánlattev költségére megküldi.
V.8) E hirdetmény feladásának dátuma:

2009/11/19

(év/hó/nap)

……………………………………………
BERÉP-TERV Kft. Debrecen
Elek József ügyvezet igazgató

A. MELLÉKLET
TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK
I) További információk a következ címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhet k be
Hivatalos név: „BERÉP-TERV” Beruházó, Épít és Tervez Kft.
Postai cím: Simonffy u. 34-36.
Város/Község: Debrecen
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Elek József ügyvezet igazgató
Telefon: 06-52-346-131; 06-30-9839-815
E-mail: berepterv@freemail.hu
Fax: 06-52-346-131
Internetcím (URL):
II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ
BESZEREZHET
Hivatalos név: „BERÉP-TERV” Beruházó, Épít és Tervez Kft.
Postai cím: Simonffy u. 34-36.
Város/Község: Debrecen
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Elek József ügyvezet igazgató
Telefon: 06-52-346-131; 06-30-9839-815
E-mail: berepterv@freemail.hu
Fax: 06-52-346-131
Internetcím (URL):
III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVÁ AZ AJÁNLATOKAT
KELL BENYÚJTANI
Hivatalos név: Egyek Nagyközség Önkormányzata
Postai cím: F u. 3. sz. fszt. Polgármesteri titkárság
Város/Község: Egyek
Postai irányítószám: 4069
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Bóta Barbara önkormányzati irodavezet
Telefon: 06-52-378-028
E-mail: egyek.onkiroda@bicomix.hu
Fax: 06-52-378-028
Internetcím (URL):

