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AJÁNLATI FELHÍVÁS
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Mórahalom Város Önkormányzata
Postai cím: Millenniumi sétány 2.
Város/Község: Mórahalom
Postai irányítószám: 6782
Ország: Magyarország
Címzett: Polgármesteri Hivatal
Telefon: 62/281-022
E-mail: info@morahalom.hu
Fax: 62/281-244
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.morahalom.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
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:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége vagy tevékenységei
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális és
helyi szerveik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
xRegionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi szervezet
Európai intézmény/hatóság vagy nemzetközi szervezet
Egyéb
(nevezze meg):
xÁltalános közszolgáltatások
Védelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás

Oktatás
Egyéb
(nevezze meg):
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
A Mórahalmon létesítendő Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdőben gyermekfürdő és
szaunavilág kivitelezésére vállalkozói szerződés.
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak egy kategóriát
válasszon – árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a
szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a) Építési beruházás x
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés x
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
A teljesítés helye
Mórahalom, Szent László park 4.
NUTS-kód HU33305
b) Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c) Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a 2004/18/EK irányelv II. mellékletében)
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 résztvevőineklétszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:
vagy hónap(ok)ban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a megállapodás időtartama meghaladja a
négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke (csak számokkal):

Becsült érték ÁFA nélkül:
Pénznem:
VAGY:
és között
Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága
(amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
A Mórahalmon létesítendő Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdőben gyermekfürdő és
szaunavilág kivitelezése.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45215110-1

További
tárgyak:
II.1.7)
A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? igen
II.1.8) 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.1.9)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve)
Mórahalmon létesítendő Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdőben gyermekfürdő és
szaunavilág, melynek összes hasznos alapterülete 2336 m2.
A fejlesztés főbb rendeltetési egységei:
- Szaunavilág, több szaunafülkével és önálló szaunarecepcióval
- Termálfürdő az idősebb korosztálynak, ülőmedencével és Kneipp medencével
- Gyermekfürdő a többszintű, aktív szórakozást és vízi élményt biztosító
gyermekmedencével
- Emeleti galéria a gyermekfürdőhöz kapcsolódó nagy alapterületű
pihenőfelületekkel
- Felső szaunavilág alternatív és elkülönült szaunázási lehetőséggel, önálló zárt
tetőterasszal
- Emeleti napozóteraszok, több kijárattal és lejárókkal illetve bekapcsolva a meglévő
nyári öltöző napozóteraszának vérkeringésébe.
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):
Pénznem:
VAGY:
és között
Pénznem:
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: hónapokban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
vagy:
és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy 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 (nap/hó/év)
befejezés 2010/09/30 (nap/hó/év)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozófeltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Késedelmi kötbér: amennyiben a vállalkozó elmulasztja a szerződésben
foglalt kötelezettségeinek határidőre történő teljesítését, úgy a megrendelő a
szerződésszegésből fakadó egyéb kárrendezésekre vonatkozó igényein túl
késedelmi kötbérre jogosult. Mértéke: 300.000,- Ft/nap.
Teljesítési garancia: ajánlatkérő a teljesítés biztosítékaként írja elő. A vállalkozási
szerződés aláírásától a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követő 30 napig kell
felhasználnia.
Ajánlatkérő a teljesítési garancia mértékét a nettó ajánlati ár 4 %-ában állapítja meg.
Jótállási garancia: ajánlatkérő a jótállási garancia mértékét a nettó ajánlati ár 2
%-ában állapítja meg. A jótállási garanciának a műszaki átadás-átvétel napjától az
ajánlattevő által ajánlatában vállalt garancia teljes időtartama alatt fenn kell állnia.
Meghiúsulási kötbér: a teljesítés vállalkozó hibájából történő meghiúsulása esetére
megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult. A meghiúsulási kötbér mértéke
5.000.000,- Ft.
A fenti - szerződést biztosító mellékkötelezettségeket - a szerződést kötő nyertes
ajánlattevő a Kbt. 53. § bekezdés (6) bekezdés a) pontjában meghatározottak
szerint köteles az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a
vonatkozójogszabályirendelkezésekre
A beruházás pénzügyi fedezetét a DAOP-2.1.1/A-2008-0003 azonosító számú, „Az
Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő fejlesztése” című pályázati konstrukcióból nyújtott
támogatás, valamint a Mórahalom Város Önkormányzata költségvetéséből biztosított
forrás biztosítja. Az ajánlatkérő előleget nem folyósít. Az elfogadott megvalósítási és
számlázási ütemterv alapján, a készültségi fok arányában részszámlázásra kerülhet
sor. Kéthavonta 1 db részszámla (összesen 5 db) és a sikeres műszaki átadást
követően 1 db végszámla nyújtható be, amelynek összege a megajánlott vállalkozási
díj 10 %-ánál kevesebb nem lehet.
A beruházás ellenértékének kiegyenlítése forintban (HUF), az ajánlattevő által
kiállított számla alapján, a szerződésben meghatározott feltételek szerint történik.

Az ajánlatkérő a számlát csak teljesítésigazolás alapján fogadja el. Az ajánlatkérő a
szerződés teljesítésének igazolása és az ellenszolgáltatás teljesítése során a Kbt.
305. §-ban foglaltak alapján jár el.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság,
illetve jogi személy (adott esetben)
III.1.4)
Vonatkozónak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? nem (adott
esetben)
Ha igen, akülönleges 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 ajánlattevő, vagy alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó
szervezet akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-h) pontjaiban, valamint a 61.
§ (1) d) pontjában meghatározott kizáró okok fennállnak. Az eljárásban nem lehet
ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó, valamint erőforrást nyújtó szervezet akivel szemben a Kbt. 62.
§. (1) bekezdés, továbbá a 61. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott kizáró
okok fennállnak.
Az ajánlatkérő a Kbt. 63. § szerint meghatározott és a Közbeszerzések Tanácsa
érvényes tájékoztatójában szereplő igazolási módokat fogadja el.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat
az ajánlattevőknek (közös ajánlat esetén minden tagnak) és a teljesítésben a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó(i)nak külön-külön kell csatolni:
1. valamennyi számlavezető pénzintézettől származó, az ajánlattételi határidő
lejártát megelőző 60 napnál nem régebbi nyilatkozat az alábbi tartalommal:
- a vezetett bankszámla száma
- a számlavezetés kezdete
- az ajánlattevő számláján a nyilatkozat kiadását megelőző egy éven belül 60 napon
túli sorban állás jelentkezett-e.
2. megelőző 2 évi lezárt (2007., 2008.), a számviteli jogszabályok szerinti
beszámolójának egyszerű másolata.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben):
Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozója alkalmas, ha:
1. bármely számlavezető pénzintézettől származó, az ajánlattételi határidő
lejártát megelőző 60 napnál nem régebbi nyilatkozat alapján bármely számláján
a nyilatkozat kiállítását megelőző egy éven belül 60 napon túli sorbanállás nem
jelentkezett.
2. A 2007. és 2008. évi beszámolója alapján a mérleg szerinti eredménye egyik
évben sem volt negatív.

3. Az ajánlattevő saját tőkéjének összege a 2007., 2008. években (külön-külön) eléri
vagy meghaladja a 300.000.000,- Ft-ot.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A műszaki és szakmai alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat
az ajánlattevőknek (közös ajánlat esetén minden tagnak) és a teljesítésben a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó(i)nak külön-külön kell csatolni:
1. Az előző 4 évben (2005-2008.) teljesített (befejezett) fürdő épület vagy tanuszoda
építési referenciamunkák ismertetése a Kbt. 67. § (2) bekezdés a) pontja szerint a
Kbt. 68. § (2) bekezdés szerint igazolva.
2. A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezése, általuk aláírt szakmai
önéletrajz csatolása, továbbá a fenti szakemberek képzettségét, végzettségét
igazoló diplomák egyszerű másolatának és a műszaki vezetői jogosultságot igazoló
okirat csatolása.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben):
Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozója alkalmas (együttes megfelelés), ha:
1. A 2005-2008. években összességében rendelkezik minimum 3 db megkezdett és
befejezett fürdő épület vagy tanuszoda építési referenciamunkáival, melyből 1 db,
minimum nettó 1600 m2 beépített alapterületű és nettó 500.000.000,- kivitelezési
költségű. A 3 db megjelölt kivitelezésből 2 db-nak referenciánként minimum nettó
300 m2 vízfelületű medencefelületet kell tartalmazniuk. A megjelölt referenciából
minimum 1 db-nak tartalmaznia kell termálvíz hasznosítással kapcsolatos munkákat,
valamint minimum 1 db-nak tartalmazni kell megújuló energiát hasznosító fűtési vagy
HMV rendszert (hőszivattyús fűtési rendszer vagy napkollektoros HMV rendszer).
2. Rendelkezik legalább 1 fő a teljesítésbe bevonni kívánt, legalább 5 éves szakmai
gyakorlattal rendelkező, a 244/2006.(XII.5.) Korm. r. előírásainak megfelelő műszaki
vezetővel.
III.2.4)
Fenntartott szerződések (adott esetben) nem
A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
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:
III.3.2)
A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen
közreműködő személyek nevét és képzettségét?
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fejtája
Nyílt x
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:

Tárgyalásos
Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése?
Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3.,
További információk rovatban kell megadni
Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása:
Versenypárbeszéd
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy
keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd esetén)
Létszám
VAGY: minimum
és, adott esetben, maximum
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a
versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok
számát?
IV. 2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás x
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy –
ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell
megadni)
a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban
illetve az ismertetőben meghatározott szempontok
Szempont
Súlyszám
IV.2.2)
Elektronikus árverést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árverésről (ha szükséges)
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1)
Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a HL-ben: /S
(nap/hó/év)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a HL-ben: /S
(nap/hó/év)
Hirdetmény száma a HL-ben: /S

(nap/hó/év)
IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők
(versenypárbeszéd esetében) beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2009/08/24 (nap/hó/év)
Időpont: 10.00 óra
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (számokkal): bruttó 60 000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció árát a hirdetmény megjelenésének napjától az ajánlattevő
átutalással az OTP és Ker. Bank Rt-nél vezetett 11735115-15354477 sz. számlára
fizetheti meg.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
Dátum: 2009/08/24 (nap/hó/év)
Időpont: 10.00 óra
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha
ismert) (m eghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: (nap/hó/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén)
-ig (nap/hó/év)
VAGY hónap(ok)ban:
vagy nap(ok)ban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2009/08/24 (nap/hó/év )
Időpont: 10.00 óra
Hely (adott esetben): Mórahalom Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal, 6782
Mórahalom, Millenniumi sétány 2., tárgyalóterem
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben) igen
A Kbt. 80. § (2) bekezdése szerint.
VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.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 használható hivatkozási alapot:
DAOP-2.1.1/A-2008-0003 azonosító számú, „Az Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő
fejlesztése” című pályázat.
VI.3) További információk (adott esetben)

Ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be a Dél-alföldi Operatív
program keretében meghirdetett egészségturisztikai fejlesztések megvalósítása.
A pályázat címe: „Az Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő fejlesztése” A pályázat
kódszáma: DAOP-2.1.1/A-2008-0003.
Ha a támogatásra irányuló igényt nem fogadják el, ez a tény előre nem látható
oknak minősül a Kbt. 82 §, 99 § (3) bekezdése, valamint a 303 § alkalmazása
szempontjából.
1. Ajánlatkérő 2.000.000 Ft ajánlati biztosíték vállalását írja elő. Az ajánlati biztosíték
teljesíthető:
- a Mórahalom Város Önkormányzata 11735115-15354477 számú számlájára, az
ajánlattétel határidejének lejártáig beérkezőleg történő befizetésével,
- az ajánlati kötöttség lejártáig érvényes bankgarancia nyújtásával,
- biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel.
Az ajánlati biztosíték visszafizetésére a Kbt. 59. § (5) és (6) bekezdései az
irányadóak.
Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén az azt követő
legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést, ha az eredményhirdetéskor
megnevezte.
2. Ajánlattevő sorolja fel, hogy mely pénzintézeteknél vezet számlát, nyilatkozzon
arról, hogy más egyéb pénzintézeteknél számlával nem rendelkezik.
3. Ajánlatkérő a II.3. pontban meghatározott befejezési határidőnél korábbi
teljesítést is elfogad.
4. Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdésében
foglaltakra.
5. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 71. § (1) bekezdés,
valamint (3) bekezdésére vonatkozóan.
6. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes
költség az ajánlattevőt terheli.
7. Az ajánlathoz csatolni kell: az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 60 napnál
nem régebbi cégkivonatot, az aláírni jogosultak aláírási címpéldányát eredeti
formában, vagy hiteles másolatban.
8. Az ajánlatokat cégszerűen aláírva és minden oldalt szignálva, tartalomjegyzékkel
ellátva, sérülés nélkül nem bontható kötésben, zárt borítékban, a borítékon „Erzsébet
Mórahalmi Gyógyfürdőben gyermekfürdő és szaunavilág létrehozása” „Nem
bontható fel az ajánlatok felbontására összehívott hivatalos értekezlet megkezdése
előtt!” megjelöléssel 3 példányban (1 eredeti, 2 másolat) kell benyújtani. A példányok
esetleges eltérése esetén az eredeti példány számít mértékadónak.
9. Ajánlatkérő egy alkalommal teljeskörű hiánypótlást biztosít.
10. Az eredményhirdetés időpontja: 2009. augusztus 31. 14.00 óra.
11. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2009. szeptember 9. 10.00 óra.
12. A dokumentáció megvásárlása és átvétele az eljárásban való részvétel feltétele.
13. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Mórahalom Város
Önkormányzata, 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 2. Munkanapokon 9.00-11.00
óráig, az ajánlat benyújtásának napján 8.00-10.00 óráig, az átutalásról szóló
bankszámlakivonat-másolat bemutatása ellenében kerül átadásra. A dokumentáció
a Kbt. 54. §-a szerint is átvehető.

14. A III.2.2.) és a III.2.3.) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező
minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
15. Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (2) bekezdésére tekintettel meghatározza, hogy az
ajánlattétel nyelve a magyar nyelv. Vita esetén a magyar nyelv az irányadó.
A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt.
előírásai szerint kell eljárni.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Margit krt. 85.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Telefon: 00-36-1-336-77-76
E-mail:
Fax: 00-36-1-336-77-78
Internetcím (URL):
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.4.2. rovatot VAGY
szükség esetén a VI.4.3. rovatot)
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 323. § szerint
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő
szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Margit krt. 85.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Telefon: 00-36-1-336-77-76
E-mail:
Fax: 00-36-1-336-77-78
Internetcím (URL):
VI.5)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/06/30 (nap/hó/év)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
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:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket
kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):

