
5  . melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez  

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja
1024 Budapest, Margit krt. 85.  
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének 
dátuma____________________

KÉ nyilvántartási 
szám_________________________________

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

Hivatalos név:
Kazincbarcika Város Önkormányzata
Postai cím:
Fő tér 4.
Város/Község:
Kazincbarcika

Postai 
irányítószám: 
3700                 

Ország:
Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Szitka Péter polgármester

Telefon:48/514-731

E-mail:
kozbeszerzes@kazincbarcika.hu 

Fax:48/514-733

Internet cím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
www.kazincbarcika.hu
A felhasználói oldal címe (URL): 

További információk a következő címen szerezhetők be: 
 Azonos a fent említett kapcsolattartási 

ponttal/pontokkal
X Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet

A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre 
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: 

 Azonos a fent említett kapcsolattartási 
ponttal/pontokkal
X Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
 Azonos a fent említett kapcsolattartási 

ponttal/pontokkal
X Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

I.2) Az ajánlatkérő más ajánlatkérő(k) nevében folytatja le a közbeszerzési eljárást?              igen 
nem X

mailto:kozbeszerzes@kazincbarcika.hu


II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) MEGHATÁROZÁS

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

Vállalkozási szerződés köztéri játszótér felújítási és bővítési munkáira 

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) Építési beruházás                        X b) Árubeszerzés c) Szolgáltatás                           

Kivitelezés

Tervezés és kivitelezés

Kivitelezés, bármilyen 
eszközzel, módon, az 
ajánlatkérő által 
meghatározott 
követelményeknek 
megfelelően

X Adásvétel

Lízing

Bérlet

Részletvétel

Ezek kombinációja/Egyéb

Szolgáltatási kategória            
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat  
lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) 

Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió           

A teljesítés helye
Kazincbarcika 3352 hrsz-ú ingatlan 
NUTS-kód                               HU311

A teljesítés helye 

NUTS-kód                  

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 létszáma    ���  
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): 

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges): 

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

Vállalkozási szerződés köztéri játszótér felújítási és bővítési munkáira a Kazincbarcika, Csónakázó-tó melletti 
ingatlanon 



II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő tárgy 45.21.21.10-0     ���� - �       ���� - �

További 
tárgy(ak)

    ���� - �       ���� - �
    ���� - �       ���� - �
    ���� - �       ���� - �

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből  
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) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR 

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt és opciót beleértve, adott esetben):

1650 m2 területen a dokumentációban részletezettek szerint:
16 db játszóeszköz , 12 db parki berendezési tárgy:
1 db FlexiBilo AAKL.0 – Rugós katicabogár (Betty Bug)
1 db FlexiBilo AAKM.0 – Rugós szitakötő (Lucky Libel)
1 db FlexiBilo ABKA.0 – Dupla rugós kutyus (Whipet Whip)
1 db FlexiBilo ADKN.0 – Egytornyú játszóvár csúszdával, kötélmászó fallal, nyújtott podeszttal, íves 
mellvéddel (Kabouter Klauter 13)
1 db FlexiBilo AFKH.0 – Homokozó asztal ülőkével (Sandy Speeltafel)
1 db Perpeto 11110 – Kétüléses hinta bébiüléssel
1 db Super-Sport PHS000 – Világítótorony
1 db Super-Sport 12031 – Kéttornyú kombinált játszóvár csúszdával, függő és íves híddal, mászókákkal
2 db Perpeto 11110 - Kétüléses hinta lapüléssel
1 db Super-Sport RPS000 – Ülő forgó mérleghinta
1 db FlexiBilo FAKC.1 – Háromelemes nyújtósor, acélbetéttel (Duikelrek Triple)
1 db FlexiBilo FHSA.1 – Spirál alakú körforgó kötélháló betéttel (Dizzy Spider)
1 db FlexiBilo AEKH.1 – Fészek hinta
1 db FlexiBilo FAKU.0 – Lépegető 5 elemes (Stap Steps)
1 db Perpeto 13330 – Polip mászóka

Burkolatok: 835,1 m2
Ütéscsillapító műfű burkolat 180 cm esésmagasságig 99,7 m2
Ütéscsillapító gumi burkolat 180 cm esésmagasságig 46,9 m2
Ütéscsillapító gyöngykavics burkolat szegélyezve 329,9 m2
Homokozó feltöltése homokkal 22,9 m2
Műfű burkolat építése 100 cm esésmagasságig 195,7 m2
Térkő burkolat építése kerti szegély megtámasztással 140 m2

Homokozó építése homokozó asztal körül 17,5 fm



Parki berendezések:
8 db Super-Sport Patmos – Ülőpad támlával
3 db Super-Sport Ares – Fém hulladékgyűjtő
1 db Kerékpártároló 8 beállással

Fa léckerítés építés 120 cm magasságban 2 db kapuval 164 fm

Kertészeti munkák: 17 db lombos fa ültetése
Terület előkészítés, bontás, tereprendezés
Játszótér minősítés

A játszótéri felszerelések megnevezése, a beszerzendő tárgy jellegének meghatározása érdekében történt, és 
mindenhol "vagy azzal egyenértékű"-t kell érteni.Az ajánlatkérő ezzel azonos műszaki paraméterű (minőségű, 
azonos értékű) felszerelésre vonatkozó ajánlatot is elfogad.

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 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 2009/01/12 (év/hó/nap) 
befejezés 2009/04/30 (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)

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre 

A Kbt. 305. § szerint. 

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott  
esetben)

Nem követelmény. 



III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?  (adott esetben)              igen 
nem X
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása 

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), 
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is 

Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az eljárásban nem lehet 
- ajánlattevõ, alvállalkozó és nem vonható be a Kbt. 60.§ (4) bekezdésében meghatározott szervezet, aki a Kbt. 
60.§ (1) bekezdés a)-i) pontjának hatálya alá esik
- továbbá ajánlattevõ, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozó akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-c)pontjaiban és a 62. § (1) bekezdés a)-b) pontjaiban 
meghatározott kizáró okok fennállnak.
Az ajánlattevõ, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és a 
Kbt. 60. § (4) bekezdésében meghatározott szervezet a Kbt. 63. § szerint köteles az igazolásokat, 
nyilatkozatokat benyújtani, ill. megtenni. 

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód:

Ajánlattevő, közös ajánlattevő és 10 %-ot 
meghaladóan igénybe venni kívánt alvállalkozója 
csatolják:
G1: az utolsó kettő lezárt üzleti évre vonatkozó, a 
letelepedése szerint irányadó számviteli jogszabályok 
szerinti beszámolók másolati példányát. [Kbt. 66. § 
(1) bek. b)]
G2: valamennyi számlavezető pénzintézetük 
valamennyi vezetett számlájukra vonatkozó 30 napnál 
nem régebbi keltezésű nyilatkozatát, az alábbi 
kötelező tartalommal:
- vezetett bankszámlák száma,
- mióta vezeti a bank a bankszámláját,
- az ajánlati felhívás megjelenését megelőző 2 évben 
(24 hónapban) volt-e 30 napot meghaladó sorban 
állása 
[Kbt. 66. § (1) bek. a)]
G3: nyilatkozatot a 2006- 2007. évekre vonatkozóan a 
közbeszerzés tárgya szerinti (játszóterek felújítása, 
játszótéri eszközök telepítésével tevékenységből 
származó) forgalmáról [Kbt. 66. § (1) bek. c)] 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott 
esetben): 
Ajánlattevő, közös Ajánlattevő és 10 %-ot 
meghaladóan igénybe venni kívánt alvállalkozója a 
G1-G2 esetében önállóan, G3 esetében együttesen 
alkalmatlan) [Kbt. 69. § (4) és (5) bekezdés],
G1: ha az utolsó kettő lezárt üzleti évre vonatkozó, a 
letelepedése szerint irányadó számviteli jogszabályok 
szerinti beszámolói alapján valamelyik évben a mérleg 
szerinti eredménye negatív.
G2: ha bármely pénzintézeti számlájával szemben az 
erről szóló nyilatkozat alapján az ajánlati felhívás 
megjelenését megelőző 2 évben (24 hónapban) 30 
napot meghaladó sorbanállás fordult elő.
G3: ha a közbeszerzés tárgyából (játszóterek 
felújításából, játszótéri eszközök telepítésével) 
származó forgalmuk a 2006-2007. években összesen 
átlagosan nem érte el a nettó 30 millió Ft-ot.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) 
(adott esetben):



Ajánlattevő, közös ajánlattevő és 10 %-ot 
meghaladóan igénybe venni kívánt alvállalkozója 
valamennyi rész tekintetében csatolják:
M1: az elmúlt két év (az ajánlati felhívás megjelenését 
megelőző 24 hónap) M1 szerinti szerződéseinek 
ismertetését, valamint a hozzá kapcsolódó Kbt. 68. § 
(2) bekezdés szerinti referenciaigazolást.

M2: a névjegyzékbe való bejegyzésről szóló határozat, 
vagy a játszótéri eszközök szabványosítási szakértői 
képesítést igazoló okirat egyszerű másolati példányát 
[Kbt. 67. § (2) bek. e.)] 

Alkalmatlan (együttesen) az Ajánlattevő, Közös 
Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozó(k), ha nem rendelkeznek
M1: az elmúlt két évben (az ajánlati felhívás 
megjelenését megelőző 24 hónapban) összesen 
legalább 2 db nettó 10.000.000,- Ft értékű játszótér 
építési és játszótéri eszközök telepítési munkáira 
vonatkozó teljesített szerződéssel. 

M2: legalább 1 fő, a 244/2006. (XI. 5.) Korm. rendelet 
„A” kategóriája szerinti végzettségű, a feladat 
megvalósítását szakmailag irányító felelős műszaki 
vezetővel vagy legalább 1 fő a Magyar Szabványügyi 
Testület által kiadott játszótéri eszközök 
szabványosítási szakértői képesítéssel rendelkező 
szakemberrel. .

III.2.4) Fenntartott szerződések  

A szerződés védett műhelyek számára fenntartott?                                                   igen            nem X  

III. 3) SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos  foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?    igen                 nem 

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: 

III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő 
személyek nevét és képzettségét?                                                                                    igen           nem 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA



IV.1.1) Az eljárás fajtája 

Nyílt X 

Meghívásos

Gyorsított meghívásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: 

Tárgyalásos                                     Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, 
megjelölése?                    igen                        nem 

Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és  
címét a VI.3., További információk rovatban kell megadni 

A tárgyalásos eljárás jogcímének megjelölése: 

Gyorsított tárgyalásos                   A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:

Versenypárbeszéd                          

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma 
(meghívásos és tárgyalásos eljárás, illetve keretmegállapodás esetén)

Létszám       ���   
VAGY: minimum     ���  és, adott esetben, maximum   ���  
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

IV.1.3)  Az  ajánlattevők  létszámának  csökkentése  a  tárgyalás  vagy  a  versenypárbeszéd  során 
(tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) (adott esetben)
Igénybe veszik-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó 
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát?                                             igen            nem 

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

           az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni)

Részszempont

1. ajánlati ár 

2. vállalt teljeskörű garancia (hónap) 

3. teljesítési határidő 

4. kötbér mértéke 

Súlyszám

60

20

10

10

Részszempont Súlyszám

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e?                                                             igen       nem X

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?      igen         nem X

Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató                         Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény       
A hirdetmény száma a KÉ-ben: (év/hó/nap)

Ajánlati/részvételi felhívás                          VAGY                  Egyszerűsített ajánlattételi felhívás (DBR)  
A hirdetmény száma a KÉ-ben:

Egyéb korábbi közzététel               
A hirdetmény száma a KÉ-ben:

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők (versenypárbeszéd 
esetében) beszerzésének feltételei

A dokumentáció beszerzésének határideje 
Dátum: 2008/12/03   (év/hó/nap )                                                        Időpont: 11,00 óra
Kell-e fizetni a dokumentációért?                                                                                      igen  x          nem 
Igen válasz esetén, Ár (számokkal): 50000 + Áfa              Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja: 
Az összeget ajánlatkérő OTP Bank NyRT-nél vezetett 11734152-15350057számlájára kell 
átutalni a jogcím megjelölésével 

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő 
Dátum: 2008/12/03 (év/hó/nap)                                                                      Időpont: 11,00 óra

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert) 
(meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén)



Dátum:      ���� /  �� /  ��    (év/hó/nap )

IV.3.6) 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   MT   NL   PL   PT   SK   SL    FI    SV    

                                                            X                                    

Egyéb: 

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén; kivéve a közbeszerzési törvény 
254. §-a szerinti tárgyalás kezdeményezése esetében)

     ���� /   �� /  �� -ig   (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban:     ���  vagy napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei 
Dátum: 2008/12/03 (év/hó/nap)                                                                     Időpont: 11,00 óra

Helyszín: Polgármesteri Hivatal Kazincbarcika Fő tér 4. II. emeleti Tanácskozó 

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek 

Kbt. 80.§(2) bekezdés szerint 



VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK 

VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ  JELLEGŰ-E? (adott esetben)                    igen          nem X

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 

VI.2) A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? 
igen             nem X
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb 
hivatkozási alapot: 

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)

VI. 3.1) A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása 

              Ajánlatkérő hiánypótlás lehetőségét egyszer biztosítja 

A hiánypótlás biztosítása esetén a hiánypótlás köre          Ajánlatkérő a Kbt. 83. § (1) 
bekezdése szerinti hiánypótlási lehetőséget biztosít egy alkalommal teljes körűen.

VI.3.2.) Nyílt eljárás esetén az eredményhirdetés időpontja  2008. december 19. 13,00 óra 

VI.3.3.) Nyílt eljárás esetén a szerződéskötés tervezett időpontja 2009. január 06. 11,00 óra 

VI.3.4.) Két szakaszból álló eljárások esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei 

Dátum:         ���� /  �� /  ��    (év/hó/nap)                                                         Időpont: 

Helyszín: 

A részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek 

VI.3.5.) Két szakaszból álló eljárások esetén a részvételi szakasz eredményhirdetési időpontja 

VI.3.6.) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, 
az első tárgyalás időpontja (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli) 

VI.3.7.1.) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? 

                                                                         igen X          nem 

VI.3.7.2.) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk 

Dokumentáció átvehető személyesen vagy meghatalmazott útján munkanapokon 8,00 és 
10,00 óra között, illetve a Kbt. 54.§ (4) bekezdése szerint postai úton is megigényelhető. A 
dokumentáció másra nem ruházható át, annak megvásárlása az érvényes ajánlattétel 
feltétele. 

VI.3.8.1.) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén 
az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám 
alsó és felső határa

1-10

VI.3.8.2.) A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja aVI.3.8.1) 
szerinti ponthatárok közötti pontszámot 



Részszemponton belül a legkedvezőbb ajánlat a maximális 10 pontot kapja, az utána 
következő ajánlatok a legjobb ajánlathoz viszonyítva felülről történő egyszerű arányosítás 
alapján kevesebb pontszámot, de legalább 1 pontot kapnak. 

VI.3.9.) 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 X           nem 

VI.3.10.) Meg kell jelölni az ajánlatban 

a) az  ajánlattevő  által  a  szerződés  teljesítéséhez  a  közbeszerzés  értékének  tíz  százalékát 
meghaladó  mértékben  igénybe  venni  kívánt  alvállalkozókat? 
igen X         nem 

b)  a  közbeszerzésnek  azt  a  részét,  amellyel  összefüggésben  az  ajánlattevő  harmadik 
személlyel  szerződést  fog  kötni,  e  szervezet  (személy)  meghatározása  nélkül? 
igen X           nem 

VI.3.11.) Egyéb információk: 

1. Az ajánlatok összeállításával kapcsolatos összes költség az ajánlattevőt terheli.
2. Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 70.§ (1) bekezdésében foglaltakra 
vonatkozóan.
3. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b) pontjára, valamint a (3) 
bekezdésére vonatkozóan.
4. Az ajánlatokat cégszerűen aláírva, minden írott oldalát folyamatos oldalszámozással, 
minden írásos oldalt az aláírásra jogosult szignálásával, egy eredeti és egy másolati 
példányban, zárt iratként elkészíteni. A csomagoláson fel kell tüntetni a következőket 
„Köztéri játszótér ajánlat – csak a bontási eljárás keretében bontható fel!”
5. Az ajánlat postai benyújtásából eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
6. Csatolandó mind az ajánlattevő, mind az alvállalkozó(k) 90 napnál nem régebbi eredeti 
vagy hiteles másolat cégkivonata és a cégjegyzésre jogosult(ak) eredeti vagy hiteles másolat 
aláírási címpéldánya. Amennyiben ezen okmányok nem tartalmazzák a beszerzéssel 
összefüggő tevékenységi kört, ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja. 
7. A dokumentáció másra át nem ruházható.
8. Az ajánlati felhívással kapcsolatban további információ a Kbt. 56. §-a szerint kérhető és 
adható. 
9. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásakor a Kbt. 90. § (2) bekezdésében foglaltakat is 
alkalmazza.
10. Ajánlatkérő az eredményhirdetés során a második legkedvezőbbnek minősített 
ajánlattevőt is meghatározza. A Kbt. 91. § (2) bekezdés alapján az első helyezett 
visszalépése esetén szerződéskötésre a második legkedvezőbb érvényes ajánlatot benyújtó 
ajánlattevőt kéri fel. 

VI.4) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:   2008/09/29 (év/hó/nap)



A. MELLÉKLET

TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK
I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐK BE

Hivatalos név:
Polgármesteri Hivatal 
Postai cím:
Fő tér 4.
Város/Község:
Kazincbarcika

Postai 
irányítószám:
3700 

Ország:
Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok): 
Címzett: Pogány György 

Telefon: 48/514-798

E-mail: pogany.gyorgy@kazincbarcika.hu Fax: 48/514-706

Internetcím (URL):

II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A KIEGÉSZÍTŐ IRATOK (A VERSENYPÁRBESZÉDRE ÉS A 
DINAMIKUS BESZERZÉSI RENDSZERRE VONATKOZÓK IS) BESZEREZHETŐK 

Hivatalos név:
Polgármesteri Hivatal 
Postai cím:
Fő tér 4.
Város/Község:
Kazincbarcika

Postai 
irányítószám:
3700

Ország:
Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok): 
Címzett: Pogány György 

Telefon: 48/514-798

E-mail: pogany.gyorgy@kazincbarcika.hu Fax: 48/514-706

Internetcím (URL):

III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVÁ AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET KELL BENYÚJTANI

Hivatalos név:
Polgármesteri Hivatal 
Postai cím:
Fő tér 4.
Város/Község:
Kazincbarcika

Postai 
irányítószám:
3700

Ország:
Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok): 
Címzett: Pogány György 

Telefon: 48/514-798

E-mail: pogany.gyorgy@kazincbarcika.hu Fax: 48/514-706

Internetcím (URL):
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