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KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
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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: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Fő tér 1.
Város/Község: Sopron
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Dr. Sárvári Szabolcs
Címzett: Dr. Fodor Tamás
Telefon: 99/515-100
E-mail: -
Fax: 99/320-939
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 x
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén



xÁltalános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]
I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési
eljárást? nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
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
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területe



NUTS-kód HU221
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
Vállalkozási szerződés(ek) épületfelújításokra
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
További
tárgyak:

45453000-7

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre x
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)
I. rész
Hermann Alice óvoda felújítása
II. rész



Balfi tagóvoda felújítása
III. rész
Kék óvoda felújítása
IV. rész
Király J. úti bölcsőde felújítása
V. rész
Szarvkői bölcsőde felújítása
VI. rész
Deák téri bölcsőde felújítása
VII. rész
Lackner iskola felújítása
VIII. rész
Központi gyerekkonyha felújítása
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 (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés 2009/08/31 (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, meghiúsulási kötbér.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
A díj megfizetése a nyertes ajánlattevő általi teljesítést, és az ajánlatkérő által ennek
elismeréseként kiállított teljesítésigazolás kézhezvételét követően kiállított számla
ellenében átutalással történik a Kbt. 305. §. (3) bekezdése figyelembe vételével a
teljesítéstől számított 30 napon belül.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
nem követelmény
III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott
esetben) nem Ha igen, a különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve
a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet,
aki a Kbt. 60. § (1) bekezdésének hatálya alá esik.



Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel
szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdésének a)-c) pontjaiban meghatározott kizáró
okok fennállnak, illetve nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó
szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdésének d) pontjában foglalt kizáró
ok fennáll.
Az eljárásból kizárásra kerül azon ajánlattevő, akivel, illetőleg akinek a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójával vagy a számára erőforrást nyújtó szervezettel szemben a Kbt. 62. §
(1) bekezdés a)-b) pontokban felsorolt kizáró okok fennállnak.
Az előírt kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek, a közbeszerzés
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez
erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 249. § (3) bekezdése alapján nyilatkoznia kell.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő, ill. a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó által benyújtandó igazolások:
P.1. A Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja alapján az összes számlavezető pénzügyi
intézménytől származó az ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi
keltezésű nyilatkozat, az alábbi tartalommal:
- számlanyitás dátuma
- számláján 2007. január 1. után sorban álló tétel mutatkozott-e?
P.2. A Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja alapján, az utolsó két lezárt üzleti év
számviteli jogszabályok szerinti beszámolója.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, vagy a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, akinek:
P1. Bármelyik számlavezető pénzintézetétől származó nyilatkozata alapján
bármelyik számláján 2007. január 1. után sorban álló tétel mutatkozott.
P.2 Utolsó két lezárt üzleti év bármelyikében a mérleg szerinti eredménye negatív.
Ajánlattevőnek, és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának, a P.1 és a P.2 pontban foglalt alkalmassági
követelményeknek külön - külön kell megfelelniük.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1. A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember(ek) megnevezése,
valamint a műszaki vezetői jogosultságot igazoló okirat egyszerű másolatának a
benyújtása.
M2. A Kbt. 67. § (2) a) pontja alapján Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának az
ajánlattételi felhívás megjelenését megelőző 3 évben a közbeszerzés tárgya szerinti
(magasépítés, épületfelújítás) beruházásainak ismertetése (az ellenszolgáltatás
összege, a teljesítés ideje és helye megjelölésével, valamint a szerződést kötő
másik fél megnevezésével), mely beruházások teljesítésére vonatkozóan a Kbt.
68. § (2) bekezdésében meghatározott igazolást kell csatolni az ott meghatározott
tartalommal.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):



Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, valamint a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha:
M1. együttesen nem rendelkeznek legalább 1 fő a teljesítésbe bevonni
kívánt, legalább 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkező a 244/2006. (XII.5.)
kormányrendelet előírásainak megfelelő "MV-Ép/B" kategóriás felelős műszaki
vezetővel magasépítés területén.
M2. az ajánlattételi felhívás megjelenését megelőző 3 évben összességében
nem rendelkeznek együttesen legalább 2 db, minimum nettó 1 millió forint értékű
magasépítésre vagy épületfelújításra vonatkozó referenciával.
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott igen
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 x
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással
kell megadni)

Szempont Súlyszám
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: 2009/07/20 (év/hó/nap ) Időpont: 12.00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 36.000.- Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció ellenértékét (30.000.- Ft + Áfa) a PRO-VITAL 2000 Kft. K&H Bank
Rt-nél vezetett 10400126-49575052-53551002 számú bankszámlájára kell befizetni.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2009/07/20 (év/hó/nap) Időpont: 12.00
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban: vagy napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától
számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2009/07/20 (év/hó/nap) Időpont: 12.00
Helyszín : PRO–VITAL 2000 Kft., 1118 Budapest, Késmárki u. 8.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti személyek.
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) a szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos?
nem
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb hivatkozási alapot:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2009. július 22. 15.00 óra helyszíne: a Pro-Vital 2000 Kft. hivatalos helyiségében
(1118 Budapest, Késmárki u. 8.)
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
az eredményhirdetést követő naptól számított 8. napon
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 rendelkezésre bocsátásának módja: az ajánlatkérő képviseletében
eljáró Pro-Vital 2000 Kft. a dokumentáció vételárának átutalását tanusító igazolás,
valamint a kérelmező email címét tartalmazó dokumentáció megküldésére
vonatkozó kérelem fax (322-17-23) útján történő megküldését követően gondoskodik
a dokumentáció elektronikusan történő megküldéséről munkanapokon 10-14 óráig,



az ajánlattételi határidő lejártának napján 9-12 óráig a Kbt. 251. § (2) bekezdésének
megfelelően.
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:
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:
V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező
minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e?
igen
V.7) Egyéb információk:
1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak az alábbi iratait:
- Ajánlattételi határidő időpontjánál 30 napnál nem régebbi cégkivonat másolata,
amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, az
esetleges változásbejegyzési kérelem a cégbíróság érkeztető bélyegzőjével ellátott
példánya másolata;
- egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány hitelesített másolata;
- Az ajánlatot aláíró valamennyi személy érvényes aláírási címpéldánya, másolati
példánya.
2. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges
felelősségvállalásról szóló megállapodás eredeti vagy hitelesített másolati példányát
(konzorciális szerződést), amely tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési
eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a
konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők
nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell,
hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi
kötelezettség teljesítéséért minden egyes ajánlattevő készfizető kezesként együttes
és egyetemleges felelősséget vállal.
3. A ajánlatokat cégszerűen aláírva, folyamatos lapszámozással és
tartalomjegyzékkel ellátva, nem bontható kötésben, lezárva, 1 eredeti és 2 másolati
példányban kell benyújtani. A példányok esetleges eltérése esetén az eredeti
példány számít mértékadónak. Az eredeti példány minden tartalommal rendelkező
oldalát szignálni kell. A borítékokat az alábbi felirattal kell ellátni:
„Sopron – Többrészes felújítás - Tilos felbontani a határidő lejártáig.” - ezen kívül
feltüntetendő a megajánlott rész száma!
Az „eredeti” ajánlatban szereplő valamennyi nyilatkozatnak eredetinek kell lennie,
az egyéb dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatóak.
4. Minden ajánlattevőnek és a teljesítésben 10%-ot meghaladó mértékben
közreműködő alvállalkozónak a cégkivonattal egyezően kell nyilatkoznia arról, hogy
bankszámláit mely pénzintézetek vezetik és arról, hogy a megnevezetteken kívül
más pénzintézet nem vezet részükre bankszámlát. Amennyiben a cégkivonatban
még szerepelnek olyan bankok, amelyeknél a számlavezetés már megszűnt, de
a változás bejegyzése a 30 napnál nem régebbi keltezésű cégkivonat kiadásának
időpontjáig nem történt meg, úgy szükséges a bank felé megküldött felmondó



levél vagy a bank - számlavezetés megszűnésének időpontjára vonatkozó -
nyilatkozatának becsatolása is.
5. A pénzintézeti igazolások a különböző bankok gyakorlatának megfelelően eltérő
formájúak és tartalmúak lehetnek, de mindegyiknek egyértelmű választ kell adnia a
felhívásban megfogalmazott pénzügyi alkalmassági követelmények teljesülésére.
6. Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozóknak nyilatkozniuk kell, hogy az ajánlattételi
határidő lejártát megelőző 30 napnál nem régebbi cégkivonat kiállításának időpontja
óta változásbejegyzést kezdeményeztek-e.
7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdése szerinti ajánlattételi
nyilatkozatot, a Kbt. 71. § (1) bekezdés a), b) és c) pontja, valamint a (3) bekezdés
szerinti nyilatkozatot.
8. Jelen ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott
kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény az irányadó.
9. Az ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárásban való részvétel jogát fenntartja az
éves nettó egymilliárd forint árbevételt el nem érő ajánlattevők számára.
10. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83. § (2) bekezdése szerint
biztosítja.
11.) Ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevő nyilatkozatát a dokumentáció
mellékletét képező formanyomtatványon arról, hogy az ajánlattétel során
figyelembe vette-e a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre, valamint az
akadálymentesítésre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket a Kbt.
72. § előírásai szerint.
V.8) E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/06/30 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: Pro-Vital 2000 Kft.
Postai cím: Késmárki u. 8.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Császár Dániel
Telefon: +36-1-479-0094
E-mail: dcsaszar@provital2000.hu
Fax: +36-1-322-1723
Internetcím (URL): nincs
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név: Pro-Vital 2000 Kft.
Postai cím: Késmárki u. 8.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Császár Dániel
Telefon: +36-1-479-0094
E-mail: dcsaszar@provital2000.hu



Fax: +36-1-322-1723
Internetcím (URL): nincs
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név: Pro-Vital 2000 Kft.
Postai cím: Késmárki u. 8.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Császár Dániel
Telefon: +36-1-479-0094
E-mail: dcsaszar@provital2000.hu
Fax: +36-1-322-1723
Internetcím (URL): nincs
 
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1 meghatározás vállalkozási szerződés
1) A rész meghatározása
Hermann Alice óvoda felújítása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453000-7
További
tárgyak:

45453100-8

3) Mennyiség vagy érték
Hermann óvoda ablakcsere
1. Bontott ablakok elszállítása
5 m3
2. Vakolat pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 10 cm szélességig
283,7 m
3. Szegélyek, párkány könyöklő bontása 100 cm kiterített szélességig
111 m
4. Ablak- vagy szemöldökpárkány fedése horganylemezből vagy Plótiszol lemezzel,
bármilyen kiterített szélességgel
Ablakpárkány egyvízoros 0,65 mm H, 15 cm kit.szél
111 m
5. Fa nyílászáró szerkezet bontása. Ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m2 között
193 m2
6. Nyílászáró és falszerkezet közötti hézag tömítése poliuretán habbal, 0,0007
m3/m kikeményedett habtérfogattal, külső – belső oldalon
Rögzítés poliuretán habbal (500 ml-es)
284 m
7. Műanyag ablak elhelyezése falazással egyidejűleg vagy kihagyott nyílásba,
(szerelvényezéssel, illesztéssel) 4,00 m kerület felett
sorolva, 8x160x177 cm üveg k=1,1. 5 kamrás fehér
2 db



8. Műanyag ablak elhelyezése falazással egyidejűleg vagy kihagyott nyílásba,
(szerelvényezéssel, illesztéssel) 4,00 m kerület felett
sorolva 4x160x180 cm üveg k=1.1, 5 kamrás, fehér
6 db
9. Műanyag ablak elhelyezése falazással egyidejűleg vagy kihagyott nyílásba,
(szerelvényezéssel, illesztéssel) 4,00 m kerület felett
sorolva 2x160x180 cm üveg k=1.1, 5 kamrás, fehér
9 db
10. Műanyag ablak elhelyezése falazással egyidejűleg vagy kihagyott nyílásba,
(szerelvényezéssel, illesztéssel) 4,00 m kerület felett
sorolva 300x110 cm üveg k=1.1, 5 kamrás, fehér
2 db
11. Nyílászárók beépítésénél lécek, kiegészítők elhelyezése
Takaróléc 70x3 mm
284 m
12. Műanyag-diszperziós festés új vagy régi lekapart, lemosott felületen, vakolaton
két rétegben, fehér vagy színes festékkel, sima felületen javítás
71 m2
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés 2009/08/20 (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 2 meghatározás vállalkozási szerződés
1) A rész meghatározása
Balfi tagóvoda felújítása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453000-7
További
tárgyak:

45453100-8

3) Mennyiség vagy érték
Balfi óvoda tetőcsere
1. Kéményfalazó állvány készítése ferde tetőn, pallóterítéssel, korláttal,
lábdeszkával, 5 m2/db munkaszint felületig
3 db
2. Törmelék konténerbe rakása, szállítással 6 km-re
16 m3
3. Betonacél-szerelés: 8-10 mm átmérőig
Betonacél B60.50 10 mm, szálban
0,3 t



4. Vasbeton koszorú (gerendák) készítése, bármely keresztmetszettel, KK vagy K
konzisztenciájú betonnal
C 16/20-24/KK kavicsbeton keverék CEM 42,5 portlandcementtel, m=6,2
X0 környezeti osztályú
4 m3
5. Kémények, bármely kürtő belméretig, falazott kémény pillér, km. téglából,
cementes mészhabarcsból tetőn kívül
1,8 m3
6. Párkányzat bontása
58 m
7. Koszorú hőszigetelés és zsaluzás (rögzítés külön tételben kiírva), függőleges
felületen, felületen, födémperemeken km. téglából
12 m2
8. Koszorú hőszigetelése hőszigetelő elemekkel (rögzítéssel együtt), függőleges
felületen, födémperemeken
24 m2
9. Falazott kéménypillér kályhafűtéshez, kisméretű téglából, 750 cm2 kürtő
belméretig, falazó, meszes cementhabarcsba falazva, tetőn kívül hézagolva
Kisméretű tömör tégla 25x12x6,5 cm I.o Hf30-cm, falazó, meszes cementhabarcs
1,2 m3
10. Fa tetőszerkezet bontása, 0,036 m3/m2 famennyiségig
184 m2
11. Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából, 0,026-0, 030
m3/m2 bedolgozott famennyiség között
Fűrészelt gerenda 150x200x-300x300 mm 3-6.5 m I.o.
240 m2
12. HUNGISOL A fóliaterítés és- felerősítés 10 cm-es átfedéssel
240 m2
13. Tetőlécezés hornyolt cserépfedés alá
Fenyő tetőléc 3-6.5 m hosszú 24x50 mm építő
240 m2
14. Deszkázás ereszdeszkázás, ereszlemez alá, zsaludeszkával
36 m2
15. Deszkázás homlokdeszka léctagozattal, gyalulva, 30 cm szélességig
36 m
16. Vakolat leverése, oldalfalról vagy mennyezetről 1,5 cm vastagságig, falazó,
cementes mészhabarcs
36 m2
17. Vakolat leverése, homlokzatról 2,5 cm vastagságig
18 m2
18. Oldalfalvakolás belső, vakoló cementes mészhabarccsal, téglafelületen
Hvb4-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal és Hs60-cm, felületképző
(simító), meszes cementhabarccsal
18 m2
19. Homlokzatvakolat készítése sima kivitelben, két rétegben, függőleges és
vízszintes felületen
Hvh5-mc, külső, vakoló cementes mészhabarccsal
18 m2



20. Homlokzati nemesvakolat felsőréteg készítése, 5 mm vastagságban, dörzsölt
felülettel a meglévővel azonos színben
30 m2
21. Vakolatjavítás oldalfalon, tégla-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a
meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5-25 % között
Hvb4-mb, belső, vakoló cementes mészhabarccsal
20 m2
22. Vakolatjavítás homlokzaton, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével,
durva, sima kivitelben, hiánypótlás 5% alatt
Hvh-5mc, külső, vakoló cementes mészhabarccsal
8 m2
23. Vakolatjavítás mennyezeten, sík vasbeton téglabetétes, téglatálcás födémen,
íves boltozaton vagy építőelemen a meglazult, sérült vakolat leverésével,
hiánypótlás 5% alatt
Hvb4-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal
16 m2
24. Cserépfedés bontása (bármely rendszerű)
120 m2
25. Hornyolt cserépfedés égetett agyagcseréppel, normál kivitelben, 35-45 fok
tetőhajlásszögig
TATAI hornyolt piros tetőcseré, hegyesvágású, 40x21 cm
240 m2
26. Taréjgerinc készítése égetett agyagcseréppel, száraz kúpelemmel
TATAI sima piros gerinccserép, 40x17,5x8 cm
32 m
27. Fém hófogó, hóvágó elhelyezése mindenféle fedésbe, hótehertől függően 1,4
db – 2,5 db/m2
120 db
28. Függő ereszcsatorna bontása 50 cm kiterített szélességig
64 m
29. Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig
12 m
30. Függő ereszcsatorna szerelése félkör szelvényű, bármilyen kiterített
szélességben, horganyzott acéllemezből
Függő ereszcsatorna 0,55 mm HA, félkör szelvényű, 33 cm kit.szél.
64 m
31. Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel,
horganyzott acéllemezekből
Lefolyócső 0,55 mm HA, kör szelvényű, 33 cm kit.szél
12 m
32. Kéményszegély szerelés kéményhéjalású tetőhöz, horgonyzott acéllemezből,
25-33 cm kiterített szélességgel
Fal- és kéményszegély 0,55 mm HA, 33 cm kit.szél.
6 m
33. Tetőkibúvó szerelése kéményhajlású tetőn, horganyzott acéllemezből
Tetőkibúvó, 0,55 mm HA, 50x60 cm
1 db



34. Talajnedvesség elleni utólagos falszigetelés szakaszosan, bitumenes
csupaszlemezzel, két rétegben ragasztással, mázolással
DUNABIT GV-4 üvegfátyolbetétes bitumenes lemez
15 m2
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés 2009/08/31 (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 3 meghatározás Vállalkozási szerződés
1) A rész meghatározása
Kék óvoda felújítása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453000-7
További
tárgyak:

45453100-8

3) Mennyiség vagy érték
Kék óvoda ablakcsere
1. Bontott anyagok konténerbe rakása elszállítása lerakóhelyre
6 m3
2. Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 10 cm szélességig
250 m
3. Szegélyek, párkány könyöklő bontása 100 cm kiterített szélességig
250 m
4. Ablak- vagy szemöldökpárkány fedése horganylemezből vagy Plótiszol lemezzel,
bármilyen kiterített szélességgel
Ablakpárkány egyvízoros 0,65 mm H, 15 cm kit.szél
40 m
5. Fa nyílászáró szerkezet bontása. Ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m2 között
100 m2
6. Nyílászáró és falszerkezet közötti hézag tömítése poliuretán habbal, 0,0007
m3/m kikeményedett habtérfogattal, külső-belső oldalon
Rögzítés poliuretán habbal (500 ml-es)
280 m
7. Hőszigetelt, fokozott légzárású műanyag erkélyajtó elhelyezése (szerelvényezve,
finom beállítással), előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés
nélkül, 6,01-10,00 m kerület között fehér, 5 kamrás, üveg: 1.1, 155x285 cm
3 db
8. Hőszigetelt, fokozott légzárású műanyag bejárati ajtó elhelyezése
(szerelvényezve, finom beállítással), előre kihagyott falnyílásba, utólagos



elhelyezéssel, tömítél nélkül, 6,01-10,00 m kerület között 5 kamrás, fehér bejárati
ajtó, sz: 300 cm, m: 220 cm
6 db
9. Hőszigetelt, fokozott légzárású műanyag felülvilágító elhelyezése, bejárati vagy
erkélyajtó fölé, előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül, 4,00 m kerületig fehér,
üveg: 1.1
6 db
10. Műanyag ablak elhelyezése kihagyott nyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel)
4,00 m kerület felett
műanyag 5 kamrás, üveg 1.1, középen nyíló ablak, fehér 155x175 cm
25 db
11. Nyílászárók beépítésénél lécek, kiegészítők elhelyezése
Takaróléc 70x3 mm
25 m
12. Nyílászárók beépítésénél lécek, kiegészítők elhelyezése
Sorolóprofil 3 mm-es
25 m
13. Nyílászárók beépítésénél lécek, kiegészítők elhelyezése
Sorolóprofil 90 fokos, acélbetéttel
25,5 m
14. Műanyag-diszperziós festés új vagy régi lekapart, lemosott felületen, vakolaton
két rétegben, fehér vagy színes festékkel, sima felületen
Diszperzit belső falfesték, fehér 100
26 m2
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés 2009/08/31 (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 4 meghatározás Vállalkozási szerződés
1) A rész meghatározása
Király J. úti bölcsőde felújítása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453000-7
További
tárgyak:

45453100-8

3) Mennyiség vagy érték
Király J. úti bölcsőde
1. Föld és törmelék szállítása 6 km-re
6 m3
2. Földkitermelés helyben mozgatással



35 m3
3. Föld felrakása szállítóeszközre
35 m3
4. Homokos kavics ágyazat készítése és tömörítése
17 m3
5. Lépcsőszerkezetek bontása, vasbeton lépcső
2,2 m3
6. Betonaljzatok és betonanyagú burkolatok bontása, aljzatbeton vagy salakbeton
10 cm vastagságig
120 m2
7. Tükörkészítés, tömörítéssel
170 m3
8. CTt jelű stabilizált szemcsés talaj
15 m3
9. Kerti szegély építése
120 m
10. Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből soros, halszálka, parketta
vagy kazettás kötésben, homokágyazatba fektetve, 20x10x8 cm-es, 20x10x6 cm-es
méretű vagy 20x10x4 cm idomkővel
AB Hasáb útburkoló 20x10x8 cm-es, szürke
150 m2
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés 2009/08/31 (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 5 meghatározás Vállalkozási szerződés
1) A rész meghatározása
Szarvkői bölcsőde felújítása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453000-7
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
Szarvkői úti bölcsőde
1. Koszorúzsaluzás párkány nélkül
3 m2
2. Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely
konzisztenciájú talajban, dúculás nélkül, 2,0 m2 szelvényig, IV. talajosztály
3 m3
3. Fejtett föld felrakása szállítóeszközre kézi erővel, talajosztály I-IV.



3 m3
4. Beton- sávalap készítése darus technológiával,
C 8/10-32/FN kavicsbeton keverék CEM 32,5 portlandcementtel, m=6,8
3 m3
5. Betonacél-szerelés, 8-10 mm átmérőig
Betonacél B60.50 10 mm, szálban
0,1 t
6. Vasbeton koszorú (gerendák) készítése, bármely keresztmetszettel, KK vagy K
konzisztenciájú betonnal
C 16/20-24/KK kavicsbeton keverék CEM 42,5 portlandcementtel, m=6,2
X0 környezeti osztályú
0,5 m3
7. Szerelőbeton készítése 5-10 cm vastagsági
C 8/10-16/FN kavicsbeton keverék CEM 32,5 portlandcementtel, m=6,2
1 m3
8. Aljzatbeton kavicsbetonból 6 cm vastagságig, a felület vassimítóval eldolgozva,
cementszórással
C 12/15-24/KK kavicsbeton keverék CEM 32,5 portlandcementtel, m=6,8
X0 környezeti osztályú
1 m3
9. Előregyártott vasbeton és kerámiazsalus vasbeton gerenda, kiváltó vagy áthidaló
beemelése és elhelyezése tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül,
0,71-1,00 t/db tömeg között 125-ös
2 db
10. Falazat YTONG kézi falazóelemből, falazó, cementes mészhabarcsba vagy
falazó, meszes cementhabarcsba falazva (fugavastagság 10 mm), 600x200x300
mm-es elemekkel
P4-0,6 jelű, 600x200x300 mm méretű elemekből, Hf10-mc, falazó, cementes
mészhabarcs
25 m2
11. koszorú hőszigetelés és zsaluzás (rögzítés külön tételben kiírva), függőleges
felületen, födémperemeken
YTONG koszorúelem, Pke-9 (50+40) jelű, 600x200x90 mm méretű elemekből
1,6 m2
12. Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából, 0,020 m3/m2
bedolgozott famennyiségig
Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m. I. o.
10 m2
13. HUGNISOL A fóliaterítés és- felerősítés 10 cm-es átfedéssel
15 m2
14. Oldalfalvakolás, YTONG beltéri mész-cement vakolóhabarccsal, YTONG
pórusbeton felületen, 10 mm vastagságban
YTONG beltéri vakolóhabarcs, fehér
38 m2
15. Baumit hőszigetelő alapvakolat készítése, kézi felhordással, 1 cm vastagságban
25 m2
16. Gipszkarton burkolás hézagolással mennyezeten
15 m2



17. Padlóburkolat mozaiklapból, 30x30 cm-es
Mozaiklap 30x30 cm, szürke
10 m2
18. Függő ereszcsatorna szerelése félkör szelvényű, bármilyen kiterített
szélességben, horganyzott acéllemezből
Függő ereszcsatorna 0,55 mm HA, félkör szelvényű, 33 cm kit.szél.
7 m
19. Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel,
horganyzott acéllemezből
Lefolyócső 0,55 mm HA, kör szelvényű, 33 cm kit.szél.
3 m
20. Hőszigetelt, fokozott légzárású műanyag bejárati ajtó elhelyezése
(szerelvényezve, finom beállítással), előre kihagyott falnyílásba, utólagos
elhelyezéssel, tömítés nélkül, 6,00 m kerületig
1 db
21. Fa lambéria elhelyezése, szerelése beépített éklécekre, egyenes
Fenyő lambéria 1,00 m-ig
3 m2
22. Homlokzati műanyag alapú felület lekaparása
28 m2
23. Műanyag-diszperziós festés új vagy régi lekapart, lemosott felületen, vakolaton
két rétegben, fehér vagy színes festékkel, sima felületen
fehér 100
28 m2
24. Talajnedvesség elleni szigetelés, oxidált bitumenes hegeszthető lemezzel, egy
rétegben, vízszintes felületen
10 m2
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés 2009/08/31 (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 6 meghatározás Vállalkozási szerződés
1) A rész meghatározása
Deák téri bölcsőde felújítása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453000-7
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
Deák téri bölcsőde



1. Törmelék felrakás szállítás 6 km-re
5 m3
2. Födémfeltöltések bontása, homokfeltöltés
5 m3
3. Betonaljzatok és betonanyagú burkolatok bontása, aljzatbeton vagy 10 cm
vastagsági
100 m2
4. Betonacél-szerelés, előszerelt (hegesztett) armatúra beszerelése
Hegesztett acélháló 6x2,4 méteres, 50x150 mm-es osztás, 5,0x4,6 mm-es átmérő
0,3 t
5. Aljzatbeton kavicsbetonból 6 cm vastagságig, a felület fasimítóval eldolgozva
C 16/20-16/KK kavicsbeton keverék CEM 42,5 portlandcementtel, m=6,4 X0
környezeti osztályú
5 m3
6. Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, fapadló burkolatok,
csaphornyos vagy mozaikparketta, 22 mm vastag vakpadlóra szegezve
100 m2
7. Parkettafektetés kiegyenlített aljzatra, szalagparkettából, úsztatott padlóként
ragasztva
Szalagparketta 3mx137x15 mm, tölgy fedőréteggel, I.o. MUREXIN 579 D3
faenyvvel ragasztva
100 m2
8. Parkettaburkolat gépi csiszolása, parkettalak rendszer felhordása
BONA TRAFFIC poliuretán vízbázisú parkettalakk, extrém igénybevételhez,
EAN: 7312790002410
100 m2
9. Falszegélyezés keményfából, szegezve
Tölgy szegélycél (székléc) 27x15 mm I.o.
80 m
10. Melegburkolat alatti aljzatbetonra párazáró réteg felhordása, egy rétegben
MUREXIN EP 70 BM epoxi gyanta, Termékkód: 0 7645 2
100 m2
11. Felület előkészítése, részmunkák belső festéknél, előfestés, bármilyen padozatú
helyiségben
2,6 100 m2
12. Felület előkészítése, részmunkák belső festéseknél, felület glettelése
műanyag kötőanyagú készítményekkel (simítóanyaggal), teljes vakolt, tagolt
felületen
Supralux Tilatex beltéri glett, törtfehér, EAN: 5992452378057
13. Műanyag-diszperziós festés új vagy régi lekapart, lemosott felületen, vakolaton
két rétegben, fehér vagy színes festékkel, tagolt felületen
CAPAROL Caparol Extra diszperziós belső falfesték, színes I.
260 m2
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés 2009/08/10 (év/hó/nap)



5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 7 meghatározás Vállalkozási szerződés
1) A rész meghatározása
Lackner iskola felújítása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453000-7
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
Lackner iskola ablakcsere
1. Bontott anyagok konténerbe rakása elszállítása lerakóhelyre
6 m3
2. Vakolat pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 10 cm szélességig
480 m
3. Szegélyek, párkány könyöklő bontása 100 cm kiterített szélességig
150 m
4. Ablak- vagy szemöldökpárkány fedése horganylemezből vagy Plótiszol lemezzel,
bármilyen kiterített szélességgel
Ablakpárkány egyvízoros 0,65 mm H, 15 cm kit.szél
150 m
5. Fa nyílászáró szerkezet bontása, faablak
288 m2
6. Nyílászáró és falszerkezet közötti hézag tömítése poliuretán habbal, 0,0007
m3/m kikeményedett habtérfogattal, külső – belső oldalon
Rögzítés poliuretán habbal (500 ml-es)
470 m
7. Műanyag ablak felhelyezése kihagyott nyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel)
4,00 m kerület felett
műanyag 5 kamrás, üveg=1,1 középen nyíló ablak, fehér 128x177 cm
108 db
8. Műanyag ablak elhelyezése kihagyott nyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel)
4,00 m kerület felett műanyag 5 kamrás, üveg=1,1 középen nyíló ablak, fehér
152x177 cm
15 db
9. Nyílászárók beépítésnél lécek, kiegészítők elhelyezése
Takaróléc 70x3 mm
155 m
10. Nyílászárók beépítésénél lécek, kiegészítők elhelyezése
Sorolóprofil 3 mm-es
90 m
11. Műanyag-diszperziós festés új vagy régi lekapart, lemosott felületen, vakolaton
két rétegben, fehér vagy színes festékkel, sima felületen



Diszperzit belső falfesték, fehér 100
50 m2
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés 2009/08/31 (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 8 meghatározás Vállalkozási szerződés
1) A rész meghatározása
Központi gyerekkonyha felújítása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453000-7
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
1. Kalorifer csere, kazán kiépítésével együtt
1.1 Fűtési rendszer leürítése 1 klts
1.2. Meglévő fűtési vezeték és szerelvény elbontása NA20-NA100 méretek között,
15 kg
1.3. Meglévő HOKA 2x2-20-5-G hőcserélő kalorifer kibontása légtechnikai
vezetékből, mérete:1200x1000x180 mm, 1 db
1.4. kalorifer beépítése régi helyére átalakító idomokkal,vízoldali ellenállásmax
3500Pa, teljesítménye: 198kW, légtérfogatáram:13.800 m3/h, 1 db
1.5. Kazán beépítése200kW teljesítényben, kalorifer kiszolgálásra 1 klts
1.6 Elektromos szerelés, vezérlés kialakítása kazán és szellőzés szabályozásához
1 klts
1.7. Gázvezeték kiépítése konyhából kazán ellátására,elzárók beépítésével,
meglévő vezetékre való rákötéssel, régi vezeték gáztalanításával 1 klts
1.8. Gázterv készítése,engedélyeztetése 1 klts
1.9 Szerelési munkálatok utáni kőműves javító munkálatok 1 klts
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés 2009/08/31 (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------


