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KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés:
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AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________
Azonosító kód____________________
Építési beruházás x
Árubeszerzés
Szolgáltatás
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata
Postai cím: Fő u. 11.
Város/Község: Mosonmagyaróvár
Postai irányítószám: 9200
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Vida Zsuzsanna közbeszerzési referens
Telefon: 36-96/577-817
E-mail: vida.zsuzsanna@mosonmagyarovar.hu
Fax: 36-96/217-406
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mosonmagyarovar.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 a következő címen szerezhető be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat 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
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
Vállalkozási szerződés – belterületi utak útburkolatának kivitelezése,
csapadékvízelve-zetés, illetve kapcsolódó közterület rendezés tárgyában.
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
Magyarország, Győr-Moson-Sopron megye, 9200 Mosonmagyaróvár város
belterülete
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 x
Dinamikus 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
Belterületi utak (Szigetföldi, Háromhíd, és Patkó utca – I. rész, illetőleg Vadvirág
és Ladik utca – II. rész) útburkolatának kivitelezése, csapadékvízelvezetés, illetve
kapcsolódó közterület rendezés az ajánlattételi dokumentációban meghatározottak
szerint (vállalkozási szerződés).
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233220-7
További
tárgyak:

45232452-5

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)
Mosonmagyaróvár Város egyes belterületi útjai (Szigetföldi, Háromhíd, Patkó,
Vadvirág és Ladik utca) útburkolatának kivitelezése, csapadékvízelvezetés, illetve
kapcsolódó közterület rendezés, városi környezetben, a közúti forgalom korlátozott
fenntartása mellett, a következő fő mennyiségekkel.
I. rész – Szigetföldi, Háromhíd és Patkó utca útburkolatának kivitelezése
A Szigetföldi, a Háromhíd és a Patkó utcák teljes hosszán, 545,24 méteren,
valamennyi utca esetében 5 méter szélesen aszfalt burkolattal való ellátása, egy
sebességcsökkentő borda elhelyezésével, a burkolatok felületére jutó csapadékvíz
elvezetéséről való gondoskodás mellett. A Szigetföldi és a Háromhíd utcák
csomópontjában az 1,2 méter szélességű járda folytonosságának biztosítása, a
mellette található 0,5 méter padka füvesítésével együtt.
II. rész – Vadvirág és Ladik utca útburkolatának kivitelezése
A Vadvirág és Ladik utcákban mindösszesen 155 méter hosszan, 4 méter
szélességben aszfalt burkolat kivitelezése, a kapcsolódó csapadékvíz elvezetési
feladatokkal.
Az egyes részekkel összefüggő további részletes követelményeket az ajánlattételi
dokumentáció (terv-dokumentáció, költségvetési kiírás) tartalmazza.
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 2010/10/22 (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)



Ajánlattevő valamennyi rész tekintetében a teljesítés (megvalósítás) és jóteljesítés
(jótállás) biztosítékaként a szerződésben (dokumentációban) foglaltak szerint köteles
teljesítési és jótállási biztosítékot nyújtani. A nyertes ajánlattevővel megkötendő
szerződésben kikötött teljesítési és jótállási biztosíték mértéke valamennyi
rész tekintetében az adott rész vonatkozásában az ajánlattevő által ajánlott
ellenszolgáltatás (ajánlati ár) 5 %-ának megfelelő mértékű összeg. A biztosíték
teljesíthető az ajánlatkérő OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11737076-15367400 számú
bankszámlájára befizetéssel vagy utalással, továbbá bankgarancia biztosításával
vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó
– kötelezvénnyel, a nyertes ajánlattevő választása szerint. A teljesítési biztosítéknak
a fentieknek megfelelően rendelkezésre kell állnia a szerződéskötés időpontjára
és érvényesen fenn kell állnia a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének
időpontjáig. A jóteljesítési biztosítéknak a fentieknek megfelelően rendelkezésre kell
állnia a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontjától a jótállási időszak
végéig. [Kbt. 53. § (6)]
A nyertes ajánlattevőnek valamennyi rész tekintetében garanciát (jótállást) kell
vállalnia a kivitelezés (megvalósítás) minden hibájára, amelynek időtartama a
műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontjától számított minimum 36
hónap időtartamra azzal, hogy a jótállási idő bírálati részszempontnak minősül.
Ajánlattevő(k) késedelmes vagy hibás teljesítés esetén valamennyi rész
tekintetében kötbér fizetésére köteles(ek) a szerződésben részletezettek szerint.
A napi kötbér összege az I. rész tekintetében 300.000,- Ft, a II. rész tekintetében
125.000,- Ft. A teljesítés ajánlattevőnek (vállalkozónak) felróható meghiúsulása
esetén valamennyi rész tekintetében kötbér fizetésére köteles a szerződésben
részletezettek szerint. A meghiúsulási kötbér összege az ajánlattevő által az adott
rész tekintetében ajánlott ellenszolgáltatás (ajánlati ár) 5 %-a.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
Fizetés a vállalkozási szerződés(ek)ben rögzítettek szerint, a pénzügyi-műszaki
ütemtervhez igazodva, teljesítésigazolás alapján kiállított számla ellenében, a
szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítéstől számított
30 napon, illetőleg az ajánlattevő által ajánlott fizetési határidőn belül figyelemmel
arra, hogy az előírthoz képest hosszabb fizetési határidő bírálati részszempontnak
minősül. [Kbt. 305. § (3)]
Az Ajánlatkérő előleget és részszámlázási lehetőséget nem biztosít. Műszaki
előteljesítés lehetséges.
Fizetési feltételekre vonatkozó jogszabályai rendelkezések: Kbt. 305. §, az építőipari
kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szabályai, az
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
A közös ajánlattevő nyertesek gazdasági társaság létrehozására nem kötelesek,
de a közös ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget kell vállalniuk a szerződés
teljesítése során, továbbá közös ajánlattétel esetén az ajánlatban rögzíteni kell, hogy
a szerződés megkötésére melyikük bír felhatalmazással. [Kbt. 52. §]
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,
akivel szemben a Kbt. 60. § (1) a)-h) pontokban foglalt kizáró okok bármelyike
fennáll. Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő akivel szemben, illetőleg akinek a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójával vagy a számára erőforrást nyújtó szervezettel szemben a Kbt. 62. §
(1) bekezdésében szereplő kizáró okok valamelyike fennáll.
Az ajánlattevő(k)nek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k)nak, illetve az ajánlattevő számára
erőforrást nyújtó szervezet(ek)nek a Kbt. 249. § (3) bekezdésének megfelelően az
ajánlatában nyilatkoznia kell a kizáró okok hatálya alatt nem állásról.
A kizáró okok hatálya alatt nem állás igazolása tekintetében a Közbeszerzési
Értesítő 2009. évi 80. számában (2009. VII. 10.), illetőleg a 2009. évi 111. számában
(2009. IX. 23.) megjelent Közbeszerzések Tanácsa útmutatóira tekintettel kell eljárni.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
1. Ajánlattevő (a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó) valamennyi számlavezető pénzintézetétől származó, az
ajánlattételi határidőt megelőző 20 napnál nem régebbi nyilatkozat arról, hogy mióta
vezeti ajánlattevő (a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó) számláját, és volt-e számláján az ajánlattételi határidő
időpontját megelőző 36 hónapban sorban állás vagy rendezetlen tétel, és ha igen
akkor az időpont és időtartam megjelölésével; [Kbt. 66. § (1) a)]
2. az elmúlt három évre (2007., 2008., 2009.) vonatkozóan az ajánlattevő (a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó) számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolójának benyújtása
egyszerű másolatban (mérleg, eredmény-kimutatás és kiegészítő mellékletek,
könyvvizsgálói jelentéssel együtt, amennyiben az ajánlattevő szervezet
könyvvizsgálatra kötelezett); [Kbt. 66. § (1) b)]
3. cégszerűen aláírt nyilatkozat az elmúlt három év (2007., 2008., 2009.) teljes és
közbeszerzés tárgya szerinti forgalmáról; [Kbt. 66. § (1) c)]
4. a közbeszerzés tárgyára vonatkozó, az egyes részek tekintetében előírt mértékű,
az ajánlattevő javára szóló pénzintézeti feltétel nélküli hitel-ígérvény(ek) vagy
bankgarancia nyilatkozat(ok) eredeti példánya(i) vagy hiteles másolata(i), vagy a
rendelkezésre álló saját forrás igazolása. [Kbt. 66. § (1) d)]
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó pénzügyi és gazdasági szempontból
1. valamennyi rész tekintetében, ha bármelyik számláján az ajánlattételi határidő
időpontját megelőző 36 hónapban 30 napot meghaladó sorban állás vagy
rendezetlen tétel volt;
2. valamennyi rész tekintetében, ha az elmúlt három év (2007., 2008., 2009.)
valamelyikében a mérleg szerinti eredménye negatív volt vagy az éves beszámoló
könyvvizsgálói záradéka korlátozó, vagy elutasító volt, amennyiben az ajánlattevő
szervezet könyvvizsgálatra kötelezett;



3. akinek az I. rész vonatkozásában a közbeszerzés tárgya szerinti (útépítésre
és/vagy útfelújításra irányuló irányuló) éves nettó árbevétele az elmúlt három évben
(2007., 2008., 2009.) összességében nem érte el a nettó 45 millió Ft-ot, illetőleg
a teljes forgalma a nettó 90 millió Ft-ot; a II. rész vonatkozásában a közbeszerzés
tárgya szerinti (útépítésre és/vagy útfelújításra irányuló irányuló) éves nettó
árbevétele az elmúlt három évben (2007., 2008., 2009.) összességében nem érte el
a nettó 16 millió Ft-ot, illetőleg a teljes forgalma a nettó 32 millió Ft-ot;
4. nem rendelkezik a közbeszerzés tárgyára vonatkozóan az I. rész
vonatkozásában legalább 40 millió Ft összegű, a II. rész vonatkozásában 15 millió Ft
összegű saját forrással vagy feltétel nélküli hitel-ígérvénnyel vagy bankgaranciával.
Közös ajánlattétel vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
bevonandó alvállalkozó igénybe vétele esetén az 1-2. pontokban meghatározott
feltételeknek külön-külön kell megfelelni. [Kbt. 69. § (4)]
A Kbt. 4. § 3/E. pontjára figyelemmel az 1-3. pontokban előírt pénzügyi és
gazdasági alkalmassági feltételek erőforrást nyújtó szervezet igénybe vételével nem
igazolhatók, kivéve, ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a
Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevő műszaki, illetőleg szakmai alkalmasság igazolható:
1. Az elmúlt öt évben (2005., 2006., 2007., 2008., 2009.) befejezett, az alkalmassági
feltétel igazolása tekintetében előírt útépítési/útburkolat javítási munkák bemutatása,
megjelölve a szerződést kötő másik fél (megrendelőt) nevét, címét, elérhetőségét, az
ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés helyét és idejét. [Kbt. 67. § (2) a)]
A fenti referencia munkák igazolására a Kbt. 68. § (2) bekezdésének megfelelően
csatolni kell az alkalmassági feltételnek való megfeleléshez szükséges számú
referencia igazolást, amelyben meg kell adni legalább az ellenszolgáltatás összegét,
a teljesítés idejét és helyét, a munka műszaki tartalmát oly módon, hogy az előírt
alkalmassági követelmény megléte megállapítható legyen (különös tekintettel a
városi környezet és a forgalom fenntartására vonatkozó feltételek tekintetében),
továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és szerződésnek
megfelelően történt-e.
2. Az ajánlattevő, illetőleg vezető tisztségviselője képzettségének és végzettség
ismertetése. [Kbt. 67. § (2) c)]
3. A teljesítésbe bevonni kívánt, a munkát közvetlenül irányító, illetőleg teljesítő
szakemberek végzettségének és képzettségének ismertetésével (a teljesítésben
részt vevő szakemberek létszámadatai végzettség, illetve képzettség szerinti
bontásban, illetve a felelős műszaki vezető szakember vonatkozásában önéletrajz
és diplomamásolat, valamint az ajánlat benyújtásakor hatályos 244/2006. (XII.
5.) Korm. rendeletben előírt feltételek igazolására a felelős műszaki vezetők
névjegyzékben való szereplésről szóló igazolás vagy határozat másolatának
csatolásával). [Kbt. 67. § (2) e)]
4. Teljesítéshez rendelkezésre álló munkagépek, berendezések, műszaki
felszereltség részletes leírása, a dokumentációban előírtak szerint. [Kbt. 67. § (2) b)]
5. Az útépítés során felhasznált aszfalt szállításához hatóságilag engedélyezett
telephely rendelkezésre állásának igazolása a használati jogosultság igazolásával
és az aszfaltkeverő telep hatósági engedélyének csatolásával, a dokumentációban
meghatározottak szerint. [Kbt. 67. § (2) b)]



6. Az ajánlattevőnek az előírt környezetirányítási szabványnak való megfelelősége
igazolásához az MSZ EN ISO 14001 tanúsítványának, illetve az azzal
egyenértékű más szabványának/tanúsítványának csatolása, vagy a hivatkozott
környezetirányítási rendszerekkel egyenértékű környezetvédelmi intézkedéseinek
leírása. [Kbt. 67. § (2) f)]
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki, illetőleg szakmai szempontból, ha
1. az elmúlt öt évben (2005., 2006., 2007., 2008., 2009.) nem rendelkezik az egyes
részek tekintetében összességében legalább 3-3 darab, az I. rész vonatkozásában
egyenként legalább nettó 25 millió Ft értékű, a II. rész vonatkozásában egyenként
legalább 15 millió Ft értékű, városi környezetben, a közúti forgalom korlátozott
fenntartása mellett, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően teljesített (ennek megfelelő pozitív tartalmú igazolással
tanúsított), útépítésre és/vagy útfelújításra irányuló referencia munkával;
2. valamennyi rész tekintetében, ha legalább egy vezető tisztségviselője nem
rendelkezik szakirányú (útépítő vagy mélyépítő mérnöki/üzem-mérnöki) felsőfokú
végzettséggel és 5 év szakirányú (útépítési) szakmai gyakorlattal;
3. valamennyi rész tekintetében, ha nem von be a teljesítésbe legalább 1 fő, a
munkát közvetlenül irányító szakembert, akinek a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet
szerinti „MV-KÉ/A” kategóriás felelős műszaki vezetői jogosultsága van (vagy
korábbi szabályozás szerint ennek megfelelő), és legalább 3 év felelős műszaki
vezetői gyakorlattal rendelkezik;
4. ha a teljesítés során nem rendelkezik az I. rész tekintetében legalább 10 fő,
illetőleg a II. rész tekintetében legalább 4 fő útépítő szakmunkással, akik legalább 3
év útépítési szakmai gyakorlattal rendelkeznek;
5. valamennyi rész tekintetében, ha nem rendelkezik legalább az alábbi, a
szerződés teljesítéséhez szükséges munkagépekkel, berendezésekkel:
- 2 db szállítójárművel,
- 1 db döngölőbékával,
- 1 db lapvibrátorral vagy azzal egyenértékű tömörítő berendezéssel,
- 1 db homlok-, vagy forgórakodó (földmű, ill. tükör készítésére, valamint rakodásra),
- 1 db aszfaltfinisher (aszfaltbeton, ill. Ckt. terítésére alkalmas)
- 1 db vibró-funkcióval ellátott úthenger,
- 1 db aszfaltvágó,
- 1 db árokásó gép,
- 1 db szintező műszer;
6. valamennyi rész tekintetében, ha nem rendelkezik a teljesítés helyétől számított
legfeljebb 40 km távolságon belül hatóságilag engedélyezett aszfaltkeverő
telephellyel, ahonnan az útépítés során felhasználandó aszfalt szállításra kerül;
7. valamennyi rész tekintetében, ha nem rendelkezik MSZ EN ISO 14001
tanúsítvánnyal vagy azzal egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált,
a közbeszerzés tárgya szerinti érvényességi területre kiterjedő/érvényben lévő
környezetirányítási rendszerrel.
Közös ajánlattétel vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
bevonandó alvállalkozó igénybe vétele esetén a műszaki alkalmassági feltételeknek
együttesen kell megfelelni. [Kbt. 69. § (4)]
A Kbt. 4. § 3/E. pontjára figyelemmel előírt 1. és 7. pontokban meghatározott
műszaki, illetőleg szakmai alkalmassági feltételek erőforrást nyújtó szervezet



igénybe vételével nem igazolhatók, kivéve, ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó
szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn.
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
Ajánlati ár 15
Jótállási idő vállalása az előírt mértéken
felül (minimum 36 hónap, maximum 72
hónap)

4

Az előírthoz képest hosszabb fizetési
határidő (minimum 30 nap, maximum 90
nap)

8

Minőségbiztosítási és organizációs terv
értékelése

4

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: 2010/07/29 (év/hó/nap )
Időpont: 10.00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): I. rész tekintetében bruttó 100.000,- Ft, II.
rész tekintetében bruttó 50.000,- Ft
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció ellenértéke megfizethető átutalással vagy befizetéssel az
ajánlatkérő OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11737076-15367400 számlájára (az
átutaláson/ befizetés során az eljárás számát fel kell tüntetni). A dokumentáció
árának megfizetését követően a dokumentációt az ajánlatkérő elektronikus úton
bocsátja rendelkezésre (adja át) az I.1) pontban meghatározott helyen, minden
héten keddi és csütörtöki napon 9.00-11.00 óra között (az ajánlattételi határidő
lejártának napján 9.00-10.00 óra között) vagy írásban a dokumentáció postai
megküldése kérhető. [Kbt. 54. § (4)]
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/07/29 (év/hó/nap) Időpont: 10.00
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: 2010/07/29 (év/hó/nap)
Időpont: 10.00
Helyszín : Mosonmagyaróvár Város önkormányzat Polgármesteri Hivatal, 9200
Mosonmagyaróvár, Fő u. 11., II. emeleti tárgyaló
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
Ajánlatkérő képviselői, ajánlattevők, az általuk meghívott személyek. [Kbt. 80. § (2)]
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:
Az eredményhirdetés időpontja az ajánlatok felbontását követő tizennegyedik
napon 10.00 órakor lesz. Az eredményhirdetés helye: Mosonmagyaróvár Város
Önkormányzata, Polgármesteri Hivatal 9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11., II. emeleti
tárgyaló. Amennyiben az itt megjelölt nap nem munkanap, úgy az eredményhirdetés
napja a következő munkanap (ugyanazon hely és idő).
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
Szerződéskötés az írásbeli összegezés eredményhirdetésen történő átadását
vagy megküldését követő naptól számított huszadik napon 10.00 órakor az
eredményhirdetés helyszínén lesz. Amennyiben az itt megjelölt nap nem munkanap,
úgy a szerződéskötés napja a következő munkanap (ugyanazon hely és idő).
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)
Az érvényes ajánlattétel feltétele az ajánlattételi dokumentáció megvásárlása. Az
ajánlathoz másolatban csatolni kell a dokumentáció megvásárlásának igazolását. A
dokumentáció másra át nem ruházható és közzé nem tehető, de közös ajánlattétel
esetén elegendő, ha a dokumentációt az egyik ajánlattevő megvásárolja.
A dokumentáció ellenértékének megfizetéséről és a dokumentáció rendelkezésre
bocsátásáról lásd a felhívás IV.3.3) pontját.
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:
A bírálat során adható pontszám valamennyi részszempont esetén: 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:
Az ajánlatkérő az 1. részszempontot olyan módon értékeli, hogy a legjobb
ajánlati tartalmi elemre a maximális, a többi ajánlatra pedig arányosan kevesebb
pontszámot, de legalább a minimális pontszámot adja, az értékarányosítás (fordított
arányosítás) módszere szerint. Az ajánlatkérő a 2-4. részszempontokat a pontozás
módszerével értékeli a dokumentációban meghatározott értéktartomány (értékelési
elvek) szerint. Az ajánlatkérő a pontszámokat – törtek esetén – két tizedes jegyre
kerekíti.
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:
a) Az ajánlatra vonatkozó formai előírások
- Az ajánlatot részenként 3 példányban (1 eredeti és az arról készült 2 másolati
példány), kötött vagy fűzött formában, zárt borítékban (dobozban), „Ajánlat –
belterületi utak útburkolatának kivitelezése, csapadékvízelvezetés, illetve kapcsolódó
közterület rendezés – csak az ajánlattételi határidő lejártakor hivatalos eljárás



keretében bontható fel!” megnevezéssel kell benyújtani. Amennyiben az egyes
példányok között eltérés van, az eredeti példány az irányadó.
- Az ajánlat valamennyi példányát sérülésmentesen megbonthatatlan módon,
zsinórral átfűzve és átkötve kell benyújtani. A benyújtott eredeti ajánlati példány
minden oldalát az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselőjének kézjegyével kell
ellátnia. Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve
az ajánlattevő által tett hiba-kiigazításokat, mely esetben az ilyen kiigazításokat
az ajánlatot aláíró személynek vagy személyeknek kézjegyükkel kell ellátniuk.
Az ajánlat oldalait folyamatos sorszámozással kell ellátni, illetőleg az ajánlathoz
a számszerűsíthető ajánlati elemeket megjelenítő felolvasólapot és tételes
tartalomjegyzéket kell csatolni. Az ajánlattal kapcsolatos részletes formai előírások
az ajánlattételi dokumentációban kerülnek meghatározásra.
- Az ajánlatkérő a 249/2009.(XII.3.) Kt. számú határozatával vállalta, hogy a
beszerzéseit a “zöld közbeszerzésekre” vonatkozó szakmai irányelvek szerint
bonyolítja, ennek megfelelően kerültek meghatározásra az ajánlattételi felhívás
III.2.3) pontja 6-7. alpontjában meghatározott alkalmassági feltételek.
- Az ajánlathoz valamennyi rész tekintetében minőségbiztosítási tervet és
organizációs tervet (építési projekttervet) kell csatolni, amelyben részletesen be
kell mutatni, hogy milyen anyaghasználati és további műszaki megoldásokkal
kívánják az előírthoz képest magasabb minőséget biztosítani (minőségbiztosítási
terv), illetőleg a kivitelezésre vonatkozó térbeli organizációt (a felvonulási terület
kialakításán túl a teljes projektre vonatkozó építési helyszín berendezésének
tervezett módját), tervezett időütemezést (a kivitelezés egyes fázisai időigényének
és sorrendjének tervezése hálótechnikai alapokon), a teljesítéshez rendelkezésre
álló, és az alkalmassági feltételek körében meghatározottakon túl esetleg szükséges
gépi- és humán erőforrások tervét. A tervek megalapozottsága, kidolgozottsága
bírálati részszempontnak minősül, amelyet az ajánlatkérő független szakember
bevonásával értékel.
- Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a felelősségvállalásról szóló
nyilatkozatot, a hatáskörök bemutatását, a meghatalmazásokat, valamint a közös
ajánlattevők egymás közötti jogviszonyát tanúsító együttműködési megállapodást.
- Az eredeti példányban valamennyi dokumentumot eredetiben vagy egyszerű
másolatban kell benyújtani.
- Az érvényes ajánlattétel feltétele, hogy az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozzon a
Kbt. 70. § (2) bekezdésére vonatkozóan.
- Az ajánlatban a Kbt. 71. § (1) bekezdésének megfelelően meg kell jelölni a
közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót
vesz igénybe; az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat,
valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítésében a
megjelölt alvállalkozók közreműködnek; továbbá az ajánlattevő részére a szerződés
teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetet.
- Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, valamint a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója nyilatkozatát
a jelenleg vezetett, illetve az ajánlattételi határidőt megelőző 36 hónapban
megszüntetett bankszámlákról. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy az



ajánlattevő (alvállalkozó) a megjelölt pénzintézeteken kívül más pénzintézetnél
bankszámlát nem vezet.
b) Cégkivonat és aláírási címpéldány csatolásának kötelezettsége
Az ajánlattevőnek a saját vonatkozásában, a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, illetve az erőforrást
nyújtó szervezet tekintetében csatolnia kell az ajánlathoz az ajánlatot aláíró,
kötelezettségvállalásra jogosult személy(ek) (az ajánlattételi határidőt megelőző 60
napnál nem régebbi keltezésű) aláírási nyilatkozatát, gazdasági társaság esetén
az aláírási címpéldányának és 60 napnál nem régebbi keltezésű cégkivonatának
(folyamatban lévő változásbejegyzési kérelmének, ha van ilyen) eredeti vagy hiteles
másolati példányát.
c) Helyszíni bejárás biztosítása
Az ajánlatkérő az ajánlattevők számára helyszíni bejárást biztosít, amelynek
időpontja: az I. rész tekintetében 2010. július 16., 10.00 óra – a találkozó helyszíne:
9200 Mosonmagyaróvár, Sigetföldi utca-Háromhíd utca sarok, a II. rész tekintetében
2010. július 16., 10.30 óra – a találkozó helyszíne: 9200 Mosonmagyaróvár, Vadvirág
és Ladik utca sarok.
d) Felelősségbiztosítással kapcsolatos előírás
A nyertes ajánlattevő(k)nek a szerződéskötés időpontjára a Kbt. 306.
§ (2) bekezdésének megfelelően a tevékenységre vonatkozó megfelelő
felelősségbiztosítási szerződéssel kell rendelkeznie, amely felelősségbiztosítás
kötvényének másolatát a kötendő szerződéshez csatolni kell.
e) Ajánlati biztosíték előírása
Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti,
amelynek mértéke az I. rész tekintetében 600.000,- Ft, a II. rész tekintetében
300.000,- Ft. Az ajánlati biztosítékot legkésőbb az ajánlattételi határidőig kell
teljesíteni, a teljesítés történhet az ajánlatkérő nevére szóló, feltétel nélküli és
visszavonhatatlan bankgaranciával, biztosítási szerződés alapján kiállított –
készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel, vagy az ajánlatkérő
11737076-15367400 számú bankszámlájára történő átutalással/befizetéssel,
a közlemény rovatban az eljárás számának feltüntetésével. Az ajánlat eredeti
példányához csatolni kell a bankgarancia eredeti példányát, a biztosítási szerződés
alapján kiállított kötelezvényt, vagy átutalás esetén az átutalási bizonylat eredeti
példányát. [Kbt. 59. § (1)-(2)]
A nyertes ajánlattevő, valamint a Kbt. 91. § (2) bekezdésének alkalmazása
esetén a következő legkedvezőbb ajánlatot tevő részére az ajánlati biztosíték a
szerződéskötést követő 10 napon belül, kamatmentesen kerül visszautalásra, a
nem nyertes ajánlattevőnek az ajánlatkérő az ajánlati biztosítékot a Kbt. 59. § (5)
bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően fizeti vissza.
f) Az ajánlattétellel kapcsolatos egyéb információk
- Az ajánlatkérő a Kbt. 83. §-ának megfelelően a hiánypótlás lehetőségét teljes
körben, a törvényben meghatározottak szerint lehetővé teszi.
- Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatos összes költség az
ajánlattevőt terheli. Az ajánlatkérőtől a benyújtott ajánlatok nem igényelhetők vissza,
azokat az ajánlatkérő bizalmasan kezeli és a Kbt. 7. § (2) bekezdése alapján őrzi
meg.
- Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Nem magyar nyelvű dokumentum
csatolása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak nem hiteles



magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani, amelynek egyezőségét (teljes
szöveghűségét) cégszerű aláírással kell ellátni, illetőleg igazolni. A fordítás
tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős.
- Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a következő
legkedvezőbb ajánlatot tevővel kötheti meg a szerződést, ha ezt az
eredményhirdetéskor megnevezte. [Kbt. 91. § (2)]
- A Kbt. 56. §-a szerinti tájékoztatási igény esetén az ajánlattevők kérdéseiket
kizárólag írásban tehetik fel az I.1) pontban meghatározott címre telefaxon küldött
vagy ajánlott postai, illetőleg személyesen kézbesített küldeményben. A kérdések
az ajánlattételi határidőt lejárta előtt legkésőbb 10 nappal tehetők fel. Az ajánlatkérő
az esélyegyenlőség biztosítása érdekében minden kiegészítő tájékoztatást (választ)
megküld az összes ajánlattevő részére. A kiegészítő tájékoztatás(ok) nyújtása
elektronikus úton történik.
- Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt.
előírásai és a Közbeszerzések Tanácsa tájékoztatói és ajánlásai szerint kell eljárni.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/07/05 (év/hó/nap)
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:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:



Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
 
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1
meghatározás Szigetföldi, Háromhíd és Patkó utca útburkolatának kivitelezése
1) A rész meghatározása
Belterületi utak útburkolatának kivitelezése, csapadékvízelvezetés, illetve
kapcsolódó közterület rendezés – Szigetföldi, Háromhíd és Patkó utca
útburkolatának kivitelezése.
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233220-7
További
tárgyak:

45232452-5

3) Mennyiség vagy érték
Mosonmagyaróvár Város egyes belterületi útjai (Szigetföldi, Háromhíd, és Patkó
utca) útburkolatának kivitelezése, csapadékvízelvezetés, illetve kapcsolódó
közterület rendezés a következő fő mennyiségekkel.
A Szigetföldi, a Háromhíd és a Patkó utcák teljes hosszán, 545,24 méteren,
valamennyi utca esetében 5 méter szélesen aszfalt burkolattal való ellátása, egy
sebességcsökkentő borda elhelyezésével, a burkolatok felületére jutó csapadékvíz
elvezetéséről való gondoskodás mellett. A Szigetföldi és a Háromhíd utcák
csomópontjában az 1,2 méter szélességű járda folytonosságának biztosítása, a
mellette található 0,5 méter padka füvesítésével együtt.
Az I. résszel összefüggő további részletes követelményeket az ajánlattételi
dokumentáció (terv-dokumentáció, költségvetési kiírás) tartalmazza.
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 2010/10/22 (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 Vadvirág és Ladik utca útburkolatának kivitelezése
1) A rész meghatározása



Belterületi utak útburkolatának kivitelezése, csapadékvízelvezetés, illetve
kapcsolódó közterület rendezés – Vadvirág és Ladik utca útburkolatának
kivitelezése.
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233220-7
További
tárgyak:

45232452-5

3) Mennyiség vagy érték
Mosonmagyaróvár Város egyes belterületi útjai (Vadvirág és Ladik utca)
útborkola-tának kivitelezése, csapadékvízelvezetés, illetve kapcsolódó közterület
rendezés a következő fő mennyiségekkel.
A Vadvirág és Ladik utcákban mindösszesen 155 méter hosszan, 4 méter
szélességben aszfalt burkolat kivitelezése, a kapcsolódó csapadékvíz elvezetési
feladatokkal.
A II. résszel összefüggő további részletes követelményeket az ajánlattételi
dokumentáció (terv-dokumentáció, költségvetési kiírás) tartalmazza.
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 2010/10/22 (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------


