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AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
Építési beruházás
x
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
Azonosító kód_______________________________________
Árubeszerzés
Szolgáltatás
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: EDU-RÉGIÓ Szakképzési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
Postai cím: Szabadság tér 1.
Város/Község: Jászberény
Postai irányítószám: 5100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Balogh Ferenc
Telefon: 06-52-415-709
E-mail: baloghferenc@citromail.hu

Fax: 06-52-532-121
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb x
I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
xOktatás
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? nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Tanműhely átépítése Debrecenben
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
Debrecen : 4027, Böszörményi út 23-27. Hrsz: 20164/1.
NUTS-kód Hu
b) Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c) Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása xDinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma VAGY, adott esetben, maximális
létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban:
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és
pénznem):
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire
lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Tanműhely átépítése vállalkozási szerződés keretében.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45210000-2
További tárgyak: 45214200-2
45214210-5
71320000-7
45111100-9
45215100-8
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a
részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több
példány használható) nem
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre
valamennyi részre
II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
A debreceni telephelyen meglévő épületek belső, külső átalakításával hozunk létre kb. 244 m2
fodrász, kozmetikai tanműhelyt. Kb. 200m2 autófényező tanműhelyt, kb. 170 m2 karosszéria
lakatos tanműhelyt. Az autófényező tanműhely egy kész fényező konténer, melynek csak
alapozási és közműcsatlakozási és kiépítési feladatai vannak.
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 2009/08/01 (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés 2009/10/15 (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)
- Késedelmi kötbér mértéke a végteljesítési határidőre: 200.000,- Ft/nap
- Meghiúsulási kötbér mértéke: 15.000.000,- Ft.
- Jótállás, melynek mértéke valamennyi részfeladat vonatkozásában minimum 2év maximum 8
év.
- Vállalkozó a szerződéskötéskor a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásáig a nettó
vállalkozási díj 5%-ának megfelelő összegű jóteljesítési biztosítékot kell nyújtania a Kbt. 53.§
(6) bekezdés a) pontja alapján, melyet a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követően a
jótállás időtartamára szükséges meghosszabbítani jótállási biztosítékként a nettó vállalkozási
díj 5%-ának megfelelő összegben.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre
- Vállalkozó 2 részszámla és 1 végszámla benyújtására jogosult a kivitelezés 30; 30; 100%-os

készültségi foka szerinti ütemekben.
- A számla ellenértékét Ajánlatkérő a Kbt. 305.§. (3) bekezdésének megfelelően minimum az
igazolt teljesítéstől számított 60 napos átutalással teljesíti.
- Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a kifizetések vonatkozásában az Adózás
rendjéről szóló törvény (Art.) 36/A.§ szerint kell eljárnia. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az
alábbi alkalmazandó jogszabályokra: 255/2006. (XII.8.) Kormányrendelet, 16/2006. (XII. 28.)
MeHVM-PM együttes rendelet, valamint a 281/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott
esetben)
III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben)
nem Ha igen, a különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet az, akinek
esetében a Kbt. 60. §(1) bekezdése a)-h) pontjában felsorolt kizáró okok fennállnak.
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó - illetőleg a 61.§ (1)d.) pont tekintetében alvállalkozó - vagy
erőforrást nyújtó szervezet az, akinek esetében a 61.§ (1) bekezdés a)-d) és a 62. § (1)
bekezdése szerinti kizáró okok fennállnak
Megkövetelt igazolási mód:
- Az ajánlattevő ill. a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozója vagy az erőforrást nyújtó szervezet ajánlatában a Kbt. 249.§. (3)
bekezdés szerinti módon kell nyilatkoznia, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
a.) Ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó az előző kettő lezárt üzleti évre (2007, 2008) vonatkozó számviteli
jogszabályoknak megfelelően elkészített beszámolójának benyújtása.
b.) valamennyi számlavezető pénzintézetének az ajánlattételi határidőtől számított 60 napnál
nem régebbi nyilatkozata arról, mióta vezeti a számlá(ka)t, és azo(ko)n kiállítás időpontját
megelőző 12 hónapban 30 napot meghaladó sorban állás előfordult-e
c.) Ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó az előző két év (2007, 2008) forgalmáról szóló nyilatkozata.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
a.) Az éves beszámolók alapján az előző kettő (2007, 2008) lezárt üzleti év bármelyikében a
mérleg szerinti eredmény nem negatív
b) Bankszámlája bármelyikén a nyilatkozat kiállítása napját megelőző 12 hónapban 30 napot
meghaladó sorban állás nem fordult elő.
Fenti két pontnak Ajánlattevőnek és 10 % feletti alvállalkozójának külön-külön kell
megfelelnie.
c) Rendelkezik 2007. és 2008. években évente 50 millió forint nettó árbevétellel.
Ajánlattevőnek és 10 % feletti alvállalkozónak együttesen kell megfelelnie.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevő csatolja a következőket az ajánlatban:
a.) az elmúlt 3 év (2006-2008.) építési referenciáinak bemutatása megadva a teljesítés idejét, a
szerződést kötő fél nevét, a szolgáltatás tárgyát, az ellenszolgáltatás összegét, a Kbt. 68. § (2)
bekezdésében előírtak szerint. Csatoljon a fentiek szerinti referenciát, amelynek ellenértéke a

bruttó 33.000.000,- Ft-ot meghaladja, legalább 1 db olyan tanműhely vagy oktató kabinet,
vagy azzal egyenértékű épület komplexum (szakmai gyakorlati oktatásra és szolgáltatásra is
alkalmas) építésére vagy felújítására, átépítésére vonatkozik, melynek értéke eléri vagy
meghaladja a nettó 25 millió forintot.
b.) Az ajánlattevő a Kbt. 67. § (2) bekezdés d.) pontja alapján tett nyilatkozattal mutassa be az
előző év (2008.) átlagos statisztikai létszámáról készített kimutatását.
c.) Azon szakemberek, illetve vezetők megnevezése, képzettségük ismertetése és igazolása,
akiket be kíván vonni a teljesítésbe {Kbt. 67. § (2) bekezdés c) pont}A teljesítése bevonandó
felelős műszaki vezetők végzettségének és képzettségének ismertetése (bizonyítvány másolat),
valamint a felelős műszaki vezetői névjegyzékbe való felvételről szóló hatósági határozatok
másolatának benyújtása. A nem főállású alkalmazott szakemberek esetében csatolni kell a
teljesítésben való közreműködésre vonatkozó az adott szakember által aláírt
szándéknyilatkozatot.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
a.) Az elmúlt 3 évben (2006-2008.) rendelkezik összesen legalább 5 db műszaki átadásátvétellel befejezett építési beruházási referenciával, amelyből legalább egynek az ellenértéke
meghaladja a bruttó 33.000.000,- Ft-ot, legalább 1 db olyan tanműhely vagy oktató kabinet,
vagy azzal egyenértékű épület komplexum (amelyben folyamatos gyakorlati oktatási és
egyszerre folyamatos szolgáltatási tevékenység folyik) építésére vagy felújítására, átépítésére
vonatkozik, melynek értéke eléri vagy meghaladja a nettó 25 millió forintot.
b) ha a teljes munkaidős éves átlagos statisztikai állományi létszáma az előző évben (2008.)
meghaladja meg a 10 főt;
c) Rendelkezik a 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti - a munkát közvetlenül irányító legalább egy fő, 3 éves magasépítési felelős műszaki vezetői gyakorlattal rendelkező
szakemberrel, aki rendelkezik szakterületén "A" kategóriás érvényes felelős műszaki vezetői
jogosultsággal.
A fenti feltételeknek ajánlattevőnek önállóan kell megfeleljen.
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
1. Ajánlati ár
25
2. Garancia időtartama (években) 20
3. Fizetési határidő (max 120 nap): 5
IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e?
nem
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2009/07/16 (év/hó/nap ) Időpont: 10.30 óra
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 50.000,- Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció ára az általános forgalmi adót nem tartalmazza, nettó összegben került
megadásra. Az ellenérték megfizetését a dokumentáció átvételét megelőzően kell teljesíteni,
átutalással az ajánlatkérő képviseletében eljáró GRESS-ING Kft. MKB Bank
10300002-20613329-00003285 számú bankszámlájára,vagy készpénz-fizetéssel a GRESSING Kft. székhelyén (1055 Budapest, Vajkay u. 1) a dokumentáció igénylését megelőzően.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2009/07/16 (év/hó/nap) Időpont: 10.30
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: 2009/07/16 (év/hó/nap) Időpont: 10.30
Helyszín : GRESS-ING Kft. székhelyén (1055 Budapest, Vajkay u. 1.)
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80.§ (2) bekezdésében meghatározott 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:
TIOP 3.1.1/08/1-2008-0005, EDU-RÉGIÓ Nonprofit Kft. infrastrukturális fejlesztése a

fenntartható és piacorientált szakképzés érdekében.
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2009.07.23. 10.30 óra
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2009.07.31. 10.30 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)
A dokumentáció átvételének feltétele az írásos igénylés, valamint a dokumentáció árának
befizetését igazoló bizonylat telefaxon történő megküldése Ajánlatkérő részére. Az írásos
igénylésnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
- ajánlattevő neve
- székhelyének címe
- levelezési címe
- az eljárásban kapcsolatot tartó személy neve
- telefonszáma
- telefaxszáma
- email címe.
A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Személyesen történő átvétel
munkanapokon 9-12:00 óráig, az ajánlattételi határidő napján 9-10.30 óráig, vagy postán
történő megküldéssel.
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:
1-10
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:
valamennyi szempont vonatkozásában a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú ajánlása
III.A fejezet 1.b. pontja szerinti értékarányosítással történik.
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:
- Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdés tekintetében (a nemleges
nyilatkozatok is csatolandók).
- Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 71. § (1) bekezdés a) b) és c) pontja, valamint (3)
bekezdés tekintetében (a nemleges nyilatkozatok is csatolandók).
- Ajánlattevő nyújtsa be az ajánlattételi határidőhöz képest 60 napnál nem régebbi
cégkivonatát.
- Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője aláírási
címpéldányának egyszerű másolatát, továbbá, ha a cégjegyzésre jogosult és a
kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó
meghatalmazás eredeti példányát.

- Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatot a kötelezettségvállalásra jogosultak cégszerű
aláírásával, zárt csomagolásban 3 (1 eredeti és kettő, az eredetivel megegyező másolati)
példányban kell benyújtani. Az ajánlati példányon fel kell tüntetni, hogy "eredeti" vagy
"másolati" példány. Az ajánlat lezárt csomagolását a következő felirattal kell ellátni: "Ajánlat:
Tanműhely átépítése Debrecenben" Az ajánlat minden tartalommal bíró oldalát
sorszámozással és a cégszerű aláírásra ogosult személy szignálásával kell ellátni. Az
ajánlathoz tartalomjegyzéket kell csatolni. Az ajánlat első lapja a felolvasólap legyen, a
dokumentációban megadott minta szerint. Az ajánlatot roncsolás nélkül nem bontható
kötésben kell beadni.
- Az ajánlatkérő az eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevőt is
meghatározza, a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén ezzel az ajánlattevővel köthet
szerződést.
- Az ajánlatok közvetlenül vagy postai úton nyújthatók be az ajánlattételi határidő lejártáig.
Postai feladás esetén az ajánlatnak a megjelölt ajánlattételi határidő lejártáig igazolható módon
meg kell érkeznie.
- Az ajánlat összeállításának költségei az ajánlattevőt terhelik.
- Ajánlatkérő helyszíni bejárást biztosít ajánlattevők részére: 2009.06.29, 10.00 a beruházás
helyszínén.
- Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 48.§ (2) (3) bekezdésekben foglaltakra
tekintettel arra, hogy tárgyi beruházás kapcsán támogatásra irányuló pályázatot nyújtott be, és
a Kbt. 82.§-ban; 99.§ (3) bekezdésben és a 303.§-ban írt okoknak, illetőleg körülményeknek
minősül a támogatási szerződés meghiúsulása.
V.8) E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/06/18 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be
Hivatalos név: Gress-Ing Területfejlesztési Mérnökiroda Kft.
Postai cím: Vajkay u. 1
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Ling Antalné
Telefon: 06-1/374-0500
E-mail: gress@pantelweb.hu
Fax: 06-1/374-0501
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név: Gress-Ing Területfejlesztési Mérnökiroda Kft.
Postai cím: Vajkay u. 1
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Ling Antalné
Telefon: 06-1/374-0500
E-mail: gress@pantelweb.hu
Fax: 06-1/374-0501
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani

Hivatalos név: Gress-Ing Területfejlesztési Mérnökiroda Kft.
Postai cím: Vajkay u. 1
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Ling Antalné
Telefon: 06-1/374-0500
E-mail: gress@pantelweb.hu
Fax: 06-1/374-0501
Internetcím (URL):

