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3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez 
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: 
http://www.kozbeszerzes.hu 
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: Tivadar Község Önkormányzata 
Postai cím: Petőfi u. 24 
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Város/Község: Tivadar 
Postai irányítószám: 4921 
Ország: HU 
Kapcsolattartási pont(ok): 
Címzett: Danó Sándor Polgármester 
Telefon: 45/702-261 
E-mail: tivadar@szamospart.hu 
Fax: 45/702-375 
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tivadar.hu 
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] 
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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 
1. részajánlat: Látogató központ építése Kisar Községben
2. részajánlat: Tisza bemutatóház kialakítása Tivadar Községben
3. részajánlat: Ökoház építése Kisar Községben
4. részajánlat: Kilátó és esőbeálló építése Tarpa Községben
5. részajánlat: Gyalogoshíd építése Tákos Községben
6. részajánlat: Filagória építése Vámosatya Községben 
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 
1. részajánlat: Kisar, Tisza u. 41., hrsz. 395, 397.
2. részajánlat: Tivadar, Petőfi u., hrsz. 57/3.
3. részajánlat: Kisar, Árpád u. 26., hrsz. 122/1.
4. részajánlat: Tarpa, hrsz. 2831; 2832 és 2653.
5. részajánlat: Tákos, hrsz. 08.
6. részajánlat: Vámosatya-külterület hrsz. 022/8. 
NUTS-kód HU3, HU323 
b) 
Árubeszerzés 
Adásvétel 
Lízing 
Bérlet 
Részletvétel 
Ezek kombinációja/Egyéb 
A teljesítés helye 
NUTS-kód 
c) 
Szolgáltatás 
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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 
Vállalkozási szerződés, melynek tárgya: 
„Természeti értékekre alapozott turisztikai fejlesztések a Szatmár-Beregi Natúrpark területén” 
c. pályázat keretén belül megvalósítandó létesítmények az alábbi részajánlatok szerint:
1. részajánlat: Látogató központ építése Kisar Községben
2. részajánlat: Tisza bemutatóház kialakítása Tivadar Községben
3. részajánlat: Ökoház építése Kisar Községben
4. részajánlat: Kilátó és esőbeálló építése Tarpa Községben
5. részajánlat: Gyalogoshíd építése Tákos Községben
6. részajánlat: Filagória építése Vámosatya Községben 
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45210000-2

45221113-7
45262700-8
45212310-2

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) 
1. részajánlat: Látogató központ építése:
1179 m2 hasznos alapterületen földszinti és tetőteres épület építése személyfelvonó 
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létesítésével, valamint parkoló építésével. A megépülő létesítményben a táj élővilága, 
kulturális értékei kerülnek bemutatásra, az épített örökség bemutatására alkalmas kiállítótér, 
turisztikai információ szolgáltatásához, a kutatómunkához, a mindennapi operatív 
munkavégzéshez szükséges helyiségek, irodák kialakításával és a kapcsolódó 
háttérhelyiségekkel együtt (pl. teakonyha, raktár, tároló, mosdók).
2. részajánlat: Tisza bemutatóház kialakítása
A jelenlegi művelődési ház átalakítása, bővítése 213,04 m2 hasznos alapterületen, melynek 
során interaktív kiállítótér, turisztikai információ szolgáltatásához és a mindennapi operatív 
munkavégzéshez szükséges helyiségek, irodák kerülnek kialakításra a kapcsolódó 
háttérhelyiségekkel együtt (pl. tároló, mosdók). Az épületben a Tisza folyó, annak ártéri és víz 
alatti élővilága kerül majd bemutatásra, a Tisza mellett élő emberek mindennapi életének 
ismertetése mellett. 
3. részajánlat: Ökoház építése
Bemutató és oktató funkciót ellátó Ökoház építése 151 m2 hasznos alapterületen, kiállítótér, 
iroda, konyha és a kapcsolódó háttérhelyiségek létesítésével (pl. tároló, mosdók).
4. részajánlat: Kilátó és esőbeálló építése
20,0 m toronymagasságú, 70,71 m2 hasznos alapterületű kilátó és esőbeálló építése.
5. részajánlat: Gyalogoshíd építése 
A Szipa folyót átívelő fahíd építése: szerkezeti hossz 15,72 m, szélessége 1,2 m.
6. részajánlat: Filagória építése.
Faszerkezetes építésű, szabadidő eltöltésére alkalmas magasépítési munka 19,76 m2 
mennyiségben.
Részletes műszaki adatok a dokumentációban. 
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 2011/10/31 (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) 
Ajánlatkérő késedelmi kötbér, teljes körű jótállás, továbbá a vállalkozási szerződés nettó 
összegére vetített 3-3 %-os mértékű teljesítési biztosíték és jóteljesítési biztosíték vállalását 
írja elő. Ez utóbbi csak az 1., 2., 3., és 4. részajánlat esetében előírás, mely a Kbt. 53.§ (6) a) 
pontja szerint teljesíthető Ajánlatkérő számlájára történő átutalással, bankgarancia nyújtásával 
vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó 
kötelezvénnyel. 
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III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezésekre 
Ajánlatkérő előleget nem folyósít. 
Az 1. részajánlat esetében négy részszámla és egy végszámla benyújtására,
a 2. és 3. részajánlat esetében két részszámla és egy végszámla benyújtására, 
a 4. részajánlat esetében egy részszámla és egy végszámla benyújtására,
az 5. és 6. részajánlatnál egy végszámla benyújtására van lehetőség.
Ajánlatkérő a műszaki ellenőr által jóváhagyott számlát a Kbt. 305.§ (3) bekezdése szerint, a 
teljesítést követő 60 napon belül egyenlíti ki. 
A végszámla benyújtásának feltétele az eredményes műszaki átadás – átvétel lezárása. 

III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott 
esetben) 
Nincs ilyen 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 ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
a) ha ajánlattevő vagy alvállalkozója, vagy erőforrást nyújtó szervezete a Kbt. 60. § (1) 
bekezdésben vagy a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok 
valamelyikének hatálya alatt áll;
b) ha ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe 
venni kívánt alvállalkozója vagy erőforrást nyújtó szervezete a Kbt. 61. § (1) bekezdés a), b), 
c) pontjaiban, vagy a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyikének 
hatálya alatt áll.
A megkövetelt igazolási mód:
A 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 nyilatkoznia kell a Kbt. 249.§ (3) 
bekezdése szerint. A Kbt. 250.§ (3) bekezdésének h) pontja alapján a Kbt. 96.§ (3) 
bekezdésére figyelemmel a nyertes ajánlattevőnek az eredményhirdetést követő nyolc napon 
belül be kell nyújtania a Kbt. 63.§ (2) és (3) bekezdése szerinti igazolásokat.
 
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó alvállalkozónak az alábbiak 
szerint kell igazolni gazdasági és pénzügyi alkalmasságát:
1. Valamennyi számlavezető bankjától, valamennyi számlájára vonatkozó - az ajánlattételi 
határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi – banki nyilatkozatot kell csatolnia egyszerű 
másolatban az alábbi, kötelező tartalommal:
-számlaszáma(i),
-mióta vezeti a bankszámlát,
-volt-e 30 napot meghaladó sorban álló tétel a számláin az igazolás kiállítását megelőző egy 
évben.
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2. Az előző három lezárt üzleti év (2007, 2008, 2009) számviteli jogszabályok szerinti 
beszámolójának egyszerű másolata.

3. Ajánlattevő előző 3 naptári év (2007-2008-2009) közbeszerzés tárgya (az 1., 2., 3., 4., 6. 
részajánlat esetében magasépítés; az 5. részajánlat esetén hídépítés/hídfelújítás) szerinti 
árbevételéről szóló cégszerűen aláírt nyilatkozata eredeti vagy hiteles másolati példányban. 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
Alkalmatlan az ajánlattevő, és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó alvállalkozó:
1. Ha bármely bankszámláján az igazolás kiállítását megelőző egy évben 30 napot meghaladó 
sorban állás fordult elő. (Önálló megfelelés)

2. Ha az előző három lezárt üzleti évében a mérleg szerinti eredménye valamelyik évben 
negatív volt. (Önálló megfelelés) 

3. Ha az ajánlattevő előző 3 naptári évében (2007-2008-2009) az 1., 2., 3., 4., 6. részajánlat 
esetében a közbeszerzés tárgya (magasépítés) szerinti árbevétele nem éri el:
- Az 1. rész esetében a nettó 198 millió Forint/év értéket, 
- A 2. rész esetében a nettó 34 millió Forint/év értéket,
- A 3. rész esetében a nettó 37 millió Forint/év értéket,
- A 4. rész esetében egy évben sem a nettó 11 millió Forint értéket,
- A 6. rész esetében egy évben sem a nettó 750 ezer Forint értéket.
Alkalmatlan az ajánlattevő továbbá, ha az előző 3 naptári évében (2007-2008-2009) az 5. 
részajánlat esetén a közbeszerzés tárgya (hídépítés/hídfelújítás) szerinti árbevétele nem éri el a 
három évben összesen a nettó 2,5 millió Ft értéket 

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőre, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóra vonatkozóan:
1. Az előző 3 év (2007, 2008, 2009) magasépítési, valamint hídépítési, vagy hídfelújítási 
tárgyú referenciamunkáinak bemutatása részajánlatonként cégszerűen aláírt nyilatkozat 
formájában. Az ajánlathoz részajánlatonként csatolni kell egyszerű másolatban a Kbt. 68. § (2) 
bekezdésének figyelembevételével a referenciaigazolásokat az alkalmassági minimum 
követelmény 1. pontjában, részajánlatonként meghatározott tartalommal.
Egy referenciával több részajánlatra meghatározott alkalmassági feltételnek is meg lehet 
felelni. Tehát, amennyiben ajánlattevő pl. két magasépítés tárgyú részre tesz ajánlatot, és 
amennyiben ezen két részhez külön-külön meghatározott alkalmassági feltételt maradéktalanul 
kielégítő, pl. három, nem a részenként előírt hat referenciaigazolással rendelkezik, akkor 
elegendő csak azt a hármat igazolásként csatolni, tehát részajánlatonként ugyanazokat a 
referenciákat is be lehet mutatni és csatolni az ajánlatban részajánlatonként 
referenciaigazolásként. Egyéb esetben részajánlatonként külön-külön kell a 
minimumkövetelménynek mindenben megfelelő referenciákat bemutatni és a 
referenciaigazolásokat csatolni. Az ajánlatkérő számára csak akkor állapítható meg 
egyértelműen az alkalmasság, ha a referenciaigazolások is egyértelműen és maradéktalanul 
tartalmazzák a részajánlatonkénti alkalmassági követelményekben meghatározottakat.

2. A teljesítésben részt vevő felelős műszaki vezetők végzettségének, képzettségének és 
gyakorlati idejének igazolására csatolandó az adott szakember saját kezűleg aláírt önéletrajza, 
végzettségét és képzettséget igazoló dokumentumoknak, valamint a felelős műszaki vezetői 
határozatnak az egyszerű másolata. 
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A teljesítésben részt vevő szakemberek igazolása: Ezen szakemberek létszámadatainak 
ismertetése végzettség, illetve képzettség szerinti bontásban, cégszerűen aláírt nyilatkozat 
formájában.

3. A munkagépek, berendezések leírása annak igazolására, hogy a teljesítéshez rendelkezésre 
állnak, vagy rendelkezésre fognak állni. 
4. Az 1., 2., 3., 4. részajánlat esetében az előírt környezetirányítási rendszer bemutatása annak 
bármely nemzeti rendszerben történő akkreditálását igazoló tanúsítvány egyszerű másolatának 
csatolásával, ennek hiányában a szabványnak megfelelő, azzal egyenértékű környezetvédelmi 
intézkedések egyéb bizonyítékának csatolásával. 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozó együttesen:
1/1. Ha az 1., 2., 3. részajánlat esetében az előző 3 évben (2007, 2008, 2009) nem 
rendelkeznek évente   legalább egy befejezett, magasépítési tárgyú   referenciamunkával, melyek 
értéke egyenként eléri:
- az 1. részajánlat esetében a nettó 198 millió Forint értéket. A referenciamunkák közül 
legalább egy, min. 1100 m2 hasznos területű, kiállítótér, turisztikai információs szolgáltatás 
nyújtásához szükséges helyiség és irodahelyiség kialakítást is tartalmazott a kapcsolódó 
háttérhelyiségek létesítésével együtt (pl. teakonyha, raktár, tároló, mosdó),
- a 2. részajánlat esetében a nettó 34 millió Forint értéket. A referenciamunkák közül legalább 
egy, min. 200 m2 hasznos területű, interaktív kiállítótér, turisztikai információ 
szolgáltatásához szükséges helyiség és irodahelyiség kialakítást is tartalmazott a kapcsolódó 
háttérhelyiségek létesítésével együtt (pl. tároló, mosdó),
- a 3. részajánlat esetében a nettó 37 millió Forint értéket. A referenciamunkák közül legalább 
egy, min. 150 m2 hasznos területű, kiállítótér, irodahelyiség, konyha kialakítást is tartalmazott 
a kapcsolódó háttérhelyiségek létesítésével együtt (pl. tároló, mosdó).
1/2. Ha a 4. és 6. részajánlat esetében az előző 3 évben (2007, 2008, 2009) nem rendelkeznek 
összesen legalább   egy  , befejezett magasépítési tárgyú referenciamunkával a következők 
szerint: 
- a 4. részajánlat esetében min. nettó 11 millió Forint értéket elérő kilátó építése,
- A 6. részajánlat esetében min. nettó 750 ezer Forint értéket elérő faszerkezetes építésű, 
szabadidő eltöltésére alkalmas épület, vagy épületrész, vagy épülettartozék építése.
1/3. Ha az 5. részajánlat esetében az előző 3 évben összesen(2007, 2008, 2009) nem 
rendelkeznek legalább egy   befejezett, hídépítés  , vagy hídfelújítás tárgyú referenciamunkával, 
mely értéke eléri a nettó 2,5 millió Ft értéket.
Egy referenciával több részajánlatra meghatározott alkalmassági feltételnek is meg lehet 
felelni.

2. Ha a teljesítésben részt vevő felelős műszaki vezetőkkel és szakemberekkel kapcsolatosan:
2/1. nem rendelkeznek az 1. rész esetében a 244/2006. (XII.05.) Kormányrendelet szerinti 
szakirányú felsőfokú végzettségű, min. 5 éves kivitelezési gyakorlattal és az alábbi 
szakterületeken korlátozás nélküli jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetőkkel:
1 fő MV-Ép/A, 1 fő MV-ÉP/ÉG és további 1 fő MV-ÉP/ÉV előírásainak megfelelő felelős 
műszaki vezetők.
Alkalmatlanok továbbá, ha nem rendelkeznek az 1. rész esetében legalább 15 fő szak- és 
segédmunkással, akik közül legalább 2 fő kőműves, 2 ács, 2 festő, 2 villanyszerelő és 2 fő 
víz-, gáz- fűtésszerelő, vagy csőhálózatszerelő szakmunkás végzettségű.
2/2. nem rendelkeznek a 2., 3. és 4. rész esetében a 244/2006. (XII.05.) Kormányrendelet 

8



szerinti szakirányú felsőfokú végzettségű, min. 5 éves kivitelezési gyakorlattal rendelkező, és 
az MV-Ép/A szakterületen korlátozás nélküli jogosultsággal rendelkező, részenként 1-1 fő 
felelős műszaki vezetővel. Mindhárom, tehát a 2., 3. és 4. részre történő ajánlattétel esetén 
ugyanazon személy is bemutatható a teljesítésben részt vevő MV-Ép/A kategóriás felelős 
műszaki vezetőként.
Alkalmatlanok továbbá, ha nem rendelkeznek a 2. és 3. rész esetében részenként legalább 5 fő 
szak- és segédmunkással, akik közül legalább 1 fő kőműves, 1 ács, 1 villanyszerelő és 1 fő 
víz-, gáz- fűtésszerelő, vagy csőhálózatszerelő szakmunkás végzettségű.
2/3. nem rendelkeznek a 4. rész esetében - a 2./2. pontban meghatározott felelős műszaki 
vezetőn kívül – legalább további 3 fő szak- és segédmunkással, akik közül legalább 1 fő ács 
szakmunkás végzettségű.
2/4. nem rendelkeznek az 5. rész esetében a 244/2006. (XII.05.) Kormányrendelet szerinti 
szakirányú felsőfokú végzettségű, min. 3 éves kivitelezési gyakorlattal rendelkező 1 fő MV-
KÉ/B szakterületen jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetővel.
Alkalmatlanok továbbá, ha nem rendelkeznek legalább 3 fő szak- és segédmunkással, akik 
közül legalább 1 fő ács szakmunkás végzettségű.
2/5. Ha nem rendelkeznek a 6. rész esetében legalább 3 fő szak- és segédmunkással, akik 
közül legalább 1 fő ács szakmunkás végzettségű.
Az MV-Ép/A kategória szerinti felelős műszaki vezető esetében bemutatott személy abban az 
esetben, ha ajánlattevő több magasépítésre vonatkozó részre, tehát az 1., 2., 3., 4. részek közül 
kettő, három, vagy akár mind a négy részre is ajánlatot kíván tenni, az ajánlattevő és a 
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó 
együttesen már akkor is alkalmas, ha az 1. részajánlathoz külön egy MV-Ép/A kategória 
szerinti felelős műszaki vezetőt, és a 2., vagy 3., vagy 4., vagy ezek közül kettőre, vagy 
mindhárom részre vonatkozó részajánlatához külön egy, az 1. részhez képest más, de a többi 
részek esetében ugyanazon felelős műszaki vezető kerül ismertetésre. Megjelölhető tehát MV-
Ép/A kategóriás felelős műszaki vezetőként ugyanazon személy a részajánlatokban, de azzal a 
feltétellel, hogy az 1. részhez bemutatott személy kivételével a további magasépítési részekben 
bemutatott személy lehet ugyanazon MV-Ép/A kategóriás felelős műszaki vezető.

3. Ha nem rendelkeznek az alábbi, a szerződésszerű teljesítéshez szükséges munkagépekkel, 
berendezésekkel:
az 1., 2., 3. részajánlat esetében részenként:
 1 db min. 5 t teherbírású tehergépjármű,¬ 
 1 db kotrógép,¬
a 4. részajánlat esetében: 
 1 db kotrógép,¬
az 5. részajánlat esetében:
 1 db min. 5¬ t teherbírású tehergépjármű,
a 6. részajánlat esetében
 1 db emelőgép.¬

4. Ha nem rendelkeznek az 1., 2., 3., 4. részajánlat esetében a közbeszerzési eljárás tárgya 
szerinti tevékenységre (magasépítés) vonatkozó ISO 14001 vagy azzal egyenértékű, bármely 
nemzeti rendszerben akkreditált környezetirányítási rendszerrel, vagy a Kbt. 68. § (5) bek. 
szerinti egyéb bizonyíték(ok)kal. Ajánlatkérő ezen követelményt az 5. és 6. részajánlat 
esetében nem vizsgálja 
III.2.4) Fenntartott szerződések 
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem 
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott nem 
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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 
Tárgyalásos x
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
Nettó ajánlati ár (Ft) 60
Késedelmi kötbér (Ft/nap) 20
Ajánlattevő rendelkezik-e magasépítési tárgyra vonatkozó MSZ EN ISO 9001 
vagy azzal egyenértékű szabványnak megfelelő rendszer kialakítását és 
működtetését igazoló érvényes tanúsítvánnyal? (igen/nem)

10

Jótállás időtartama (év) 20
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: 2010/09/13 (év/hó/nap ) 
Időpont: 10:00 
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen 
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 480000 
Pénznem: Ft 
A fizetés feltételei és módja: 
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A dokumentáció részajánlatonkénti bruttó ellenértékét átutalással az önkormányzat 11744065-
15443508 számú bankszámlájára, vagy az önkormányzat házipénztárába készpénz befizetéssel 
lehet teljesíteni 
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő 
Dátum: 2010/09/13 (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: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei 
Dátum: 2010/09/13 (év/hó/nap) 
Időpont: 10:00 
Helyszín : Körjegyzőség székhelyén lévő 1. emeleti tanácsterem (4921 Kisar, Tisza u. 6.) 
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek 
A Kbt. 80. § (2) bekezdés 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? igen 
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely 
egyéb hivatkozási alapot: 
A tárgyi beszerzés az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Alföldi Operatív Program 
keretében elnyert, „Természeti értékekre alapozott turisztikai fejlesztések a Szatmár-Beregi 
Natúrpark területén” c. pályázatból elnyert támogatással valósul meg. Kódszám: ÉAOP-
2.1.1/B-2f-2009-0007 
V.3) További információk (adott esetben) 
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 
2010. 09.16. 16.00 óra
Helyszín : Körjegyzőség székhelyén lévő 1.emeleti tanácsterem (4921 Kisar, Tisza u. 6.) 
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja: 
2010. 10.07. 10.00 óra
Körjegyzőség székhelyén lévő 1. emeleti tanácsterem (4921 Kisar, Tisza u. 6.) 

V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, 
az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli) 
A tárgyalás egy fordulóban, az ajánlatok benyújtásának fordított sorrendjében az egyes 
ajánlattevőkkel külön-külön, egymást követően, azonos napon kerül lebonyolításra.
Az ajánlatkérő írásban értesít valamennyi érvényes ajánlattevőt a tárgyaláson való részvételi 
jogosultságukról. 
Az ajánlatkérő csak az érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevőket hívja fel tárgyalásra.
A tárgyalás arra irányul, hogy az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevővel 
köthessen szerződést, ebből kifolyólag a tárgyalás tárgyát képezi a bírálati részszempontok 
mindegyike.
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Ajánlattevő ajánlatát a tárgyaláson ajánlatkérő számára összességében kedvezőbb irányba 
módosíthatja.
A tárgyalás időpontja: 2010.09.16-án 9.00 órától 
Helye: Körjegyzőség székhelyén lévő 1. emeleti tanácsterem (4921 Kisar, Tisza u. 6.)
A tárgyaláson kizárólag Ajánlatkérő és az Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője, vagy 
meghatalmazottja vehet részt.
Ajánlattevőnek csak azon képviselője vehet részt, illetve tárgyalhat a tárgyaláson, aki igazolja 
személyazonosságát, továbbá kifejezetten a tárgyaláson való részvételről és képviseletről 
szóló, Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselőjétől származó teljes bizonyító erejű 
magánokiratba foglalt – és Ajánlatkérőnek a tárgyalás megkezdését közvetlenül megelőzően 
átadott – meghatalmazással eredeti példányban rendelkezik. 
Fenti okiratok hiányában Ajánlatkérő úgy tekinti, mintha Ajánlattevő nem képviseltetné magát 
a tárgyaláson. Ajánlattevőt a tárgyaláson egy személy képviselheti.
A tárgyalásról a helyszínen jegyzőkönyv készül, melyet a jelenlévő ajánlattevőnek, vagy 
képviselőjének alá kell írnia.
Amennyiben Ajánlattevő nem jelenik meg, vagy nem képviselteti magát a tárgyaláson, úgy az 
eredeti, ajánlattételi határidőig benyújtott ajánlata kerül elbírálásra.
Miután az ajánlattevőkkel befejeződött a tárgyalás, a Bíráló Bizottság összeállítja döntési 
javaslatát a döntéshozó felé. 
A döntés meghozatalát követően Ajánlatkérő nyilvánosan hirdeti ki az eljárás 
eredményét 2010. 09. 16-án 16.00 órakor a tárgyalás helyszínén. 
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 részenkénti bruttó ellenértéke:
1. részajánlat esetében: 200.000,-Ft
2. részajánlat esetében: 100.000,-Ft
3. részajánlat esetében: 100.000,-Ft
4. részajánlat esetében: 50.000,-Ft 
5. részajánlat esetében: 20.000,-Ft
6. részajánlat esetében: 10.000,-Ft
Amennyiben a dokumentáció egy, vagy több részre vonatkozó ellenértéke ajánlatkérő 
számlájára beérkezett, vagy azt készpénzben megfizették, vagy az ajánlattevő az átutalást 
igazoló dokumentum egyszerű másolatát ajánlatkérő részére átadja/megküldi, akkor 
ajánlatkérő az ajánlattevő részére személyesen, vagy a Kbt. 54.§ (4) bek. alapján rendelkezésre 
bocsátja az ajánlattételt elősegítő dokumentációt.
A dokumentáció az I.1) pontban megadott címen átvehető személyesen is, munkanapokon 
8.00-16.00 óráig (az ajánlattétel napján 8.00-10.00 óráig). A dokumentáció nem átruházható. 
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 pont 
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: 
A pontszámok számításának módszere az 1., 2., és 4. bírálati részszempontnál: azon értékelési 
szempont esetén, ahol a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, ott a fordított arányosítás 
módszerét, ahol a legmagasabb érték a legkedvezőbb, ott az egyenes arányosítás módszerét 
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alkalmazza az ajánlatkérő.
A 3. bírálati részszempontnál: 
Az Ajánlatkérő az ajánlatokat abszolút értékelési módszerrel értékeli, oly módon, hogy 
amennyiben Ajánlattevő rendelkezik a bírálati részszempont szerinti MSZ EN ISO 9001 vagy 
azzal egyenértékű szabványnak megfelelő rendszer kialakítását és működtetését igazoló 
érvényes tanúsítvánnyal 10 pontot kap, ha nem, akkor 1 pontot kap.
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az összpontszámok 2 tizedesjegyre történő 
kerekítésével kerül megállapításra. 
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.) Ajánlatkérő a projekt megvalósítására támogatásra irányuló pályázatot nyújtott be, ezért 
felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kbt. 48.§ (3)-(4) bekezdésekben foglaltakra.
2.) Ajánlatkérő a Kbt. 83.§ (2) bekezdése szerint hiánypótlásra lehetőséget biztosít.
3.) Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás céljából - a Kbt. 56. § (1)-(3) bekezdésében 
foglaltakon túlmenően - a Kbt. 56. § (5) bekezdése alapján konzultációt tart. A konzultáció 
időpontja: 2010. 09. 02. 10.00 Találkozó helyszíne a Körjegyzőség székhelye (4921 Kisar, 
Tisza u. 6.).
4.) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdése, 71. § (1) és (3) bekezdése 
szerint. A Kbt. 71. § (1) bekezdés vonatkozásában kérjük a nemleges nyilatkozatot is csatolni!
5.) A kidolgozott ajánlatot zárt csomagolásban, 3 (1 eredeti és 2 másolati) példányban, 
lapszámozva és tartalomjegyzékkel ellátva kérjük benyújtani. Az ajánlatban ajánlattevő saját 
nyilatkozatait cégszerűen kell aláírnia. Minden példányon fel kell tüntetni az "Eredeti" vagy a 
"Másolat" megjelölést. A csomagoláson az alábbiakat kell szerepeltetni: Ajánlat a „Természeti 
értékekre alapozott turisztikai fejlesztések a Szatmár-Beregi Natúrpark területén” c. pályázat 
keretén belül megvalósítandó létesítményekre. Az ajánlattételi határidőig nem bontható fel!". 
6.) Ajánlattevőnek, a Kbt. 71. §. (1) bekezdés b) pontja szerint alvállalkozójának és az 
erőforrást biztosító szervezetnek 60 napnál nem régebbi cégkivonatot és az ajánlat részét 
képező dokumentumokat aláíró cégjegyzésre jogosult, vagy meghatalmazott aláírási 
címpéldányának egyszerű másolatát kell csatolniuk az ajánlatban a benyújtott nyilatkozatok 
cégszerű aláírási módjának ellenőrzése céljából.
7.) A pénzintézeti igazolások a különböző bankok gyakorlatának megfelelően eltérő 
formájúak és tartalmúak lehetnek, de mindegyiknek egyértelmű választ kell adnia a 
felhívásban megfogalmazott vonatkozó pénzügyi alkalmassági követelmény teljesülésére.
8.) A dokumentáció megvásárlása az ajánlat benyújtásának feltétele.
9.) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség 
ajánlattevőt terheli.
10.) Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során a Kbt. 250.§ (3) bekezdésében meghatározottak 
szerint jár el. Ajánlatkérő az eljárás eredményessége vonatkozásában -a Kbt. 251.§ (3) 
bekezdéséből következően - a 92/A. §-ban meghatározott rendelkezést nem kívánja 
tárgyi beszerzés esetén alkalmazni.
11.) Ajánlattevő kötelezettségvállaló nyilatkozatot köteles csatolni ajánlatához, mely szerint 
nyertessége esetén felelősségbiztosítási szerződést köt, vagy a meglévő biztosítási szerződését 
jelen közbeszerzés tárgyára kiterjeszti.
12.) Árfolyamok: Ajánlattevőnek a mérlegadatok esetében a mérleg fordulónapján érvényes, 
a referenciák esetében a teljesítés időpontjának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank 
által meghatározott hivatalos devizaárfolyamokat (http://www.mnb.hu/engine.aspx?
page=napiarfolyamok) kell alkalmaznia a devizák forintra történő átszámításánál. Egyéb 
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esetben az ajánlattételi felhívás megjelenésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által 
meghatározott hivatalos devizaárfolyamokat kell alkalmazni. Amennyiben valamely devizát a 
Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által 
az ajánlattételi felhívás megjelenésének napján érvényes árfolyamon számított euró 
ellenértéket kell átszámítani a fentiek szerint. A fentiek szerinti átszámítás esetén az 
ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozat formájában kell közölnie az általa alkalmazott, 
Magyar Nemzeti Bank által meghatározott hivatalos devizaárfolyamot, az adott 
igazolásban szereplő deviza alapértéket, és az adott igazolás tekintetében az ajánlatkérő által 
az alkalmasság megítélésénél figyelembe veendő átszámított Ft értéket. Ezt a nyilatkozatot az 
ajánlatban közvetlenül az átszámítással érintett igazolás (pl. mérleg, referencia vagy egyéb 
igazolás) mögé kell elhelyezni.
13.) Ajánlattevő 1., 2., 3. részajánlata érvénytelen, amennyiben nem csatolja ezen 
részajánlatokhoz bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezet által kiállított, a 
beszerzés tárgyára (magasépítés) vonatkozó OHSAS 18001 (MSZ 28001) (vagy annak 
megfelelő nemzeti) szabvány szerinti érvényes munkahelyi egészségvédelmi és biztonság 
irányítási rendszer tanúsítványának egyszerű másolatát, vagy az Európai Unió tagállamában 
bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvány egyszerű másolatát, vagy a fent 
jelzett előírások maradéktalan betartására vonatkozó az ajánlattevő által működtetett 
munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási rendszer részletes, tartalmilag a fenti 
szabvány által előírtaknak mindenben megfelelő leírását. 
Jelen ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a 
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény az irányadó. 
V.8) 
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/08/17 (év/hó/nap) 

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok 
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be 
Hivatalos név: Kisar-Tivadar Községek Körjegyzősége 
Postai cím: Tisza u. 6. 
Város/Község: Kisar 
Postai irányítószám: 4921 
Ország: Magyarország 
Kapcsolattartási pont(ok): 
Címzett: Péter Csaba körjegyző 
Telefon: 44/510-255 
E-mail: kisarkorjegyz@t-online.hu 
Fax: 44/510-256 
Internetcím (URL): - 
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető 
Hivatalos név: Kisar-Tivadar Községek Körjegyzősége 
Postai cím: Tisza u. 6. 
Város/Község: Kisar 
Postai irányítószám: 4921 
Ország: Magyarország 
Kapcsolattartási pont(ok): 
Címzett: Péter Csaba körjegyző 
Telefon: 44/510-255 
E-mail: kisarkorjegyz@t-online.hu 
Fax: 44/510-256 
Internetcím (URL): - 
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III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani 
Hivatalos név: Kisar-Tivadar Községek Körjegyzősége 
Postai cím: Tisza u. 6. 
Város/Község: Kisar 
Postai irányítószám: 4921 
Ország: Magyarország 
Kapcsolattartási pont(ok): 
Címzett: Péter Csaba körjegyző 
Telefon: 44/510-255 
E-mail: kisarkorjegyz@t-online.hu 
Fax: 44/510-256 
Internetcím (URL): - 
  
B. MELLÉKLET 
A részekre vonatkozó információk 
A rész száma 1 
meghatározás Látogató központ építése Kisar Községben 
1) A rész meghatározása 
Vállalkozási szerződés, melynek tárgya: 
„Természeti értékekre alapozott turisztikai fejlesztések a Szatmár-Beregi Natúrpark területén” 
c. pályázat keretén belül megvalósítandó létesítmények az alábbi részajánlat szerint:
1. részajánlat: Látogató központ építése Kisar Községben 
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45210000-2

45212310-2
3) Mennyiség vagy érték 
1179 m2 hasznos alapterületen földszinti és tetőteres épület építése személyfelvonó 
létesítésével, valamint parkoló építésével. A megépülő létesítményben a táj élővilága, 
kulturális értékei kerülnek bemutatásra, az épített örökség bemutatására alkalmas kiállítótér, 
turisztikai információ szolgáltatásához, a kutatómunkához, a mindennapi operatív 
munkavégzéshez szükséges helyiségek, irodák kialakításával és a kapcsolódó 
háttérhelyiségekkel együtt (pl. teakonyha, raktár, tároló, mosdók). 
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 2011/10/31 (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 2 
meghatározás Tisza bemutatóház kialakítása Tivadar Községben 
1) A rész meghatározása 
Vállalkozási szerződés, melynek tárgya: 
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„Természeti értékekre alapozott turisztikai fejlesztések a Szatmár-Beregi Natúrpark területén” 
c. pályázat keretén belül megvalósítandó létesítmények az alábbi részajánlatok szerint:
2. részajánlat: Tisza bemutatóház kialakítása Tivadar Községben 
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45262700-8

45212310-2
3) Mennyiség vagy érték 
A jelenlegi művelődési ház átalakítása, bővítése 213,04 m2 hasznos alapterületen, melynek 
során interaktív kiállítótér, turisztikai információ szolgáltatásához és a mindennapi operatív 
munkavégzéshez szükséges helyiségek, irodák kerülnek kialakításra a kapcsolódó 
háttérhelyiségekkel együtt (pl. tároló, mosdók). Az épületben a Tisza folyó, annak ártéri és víz 
alatti élővilága kerül majd bemutatásra, a Tisza mellett élő emberek mindennapi életének 
ismertetése mellett 
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 2011/10/31 (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 Ökoház építése Kisar Községben 
1) A rész meghatározása 
Vállalkozási szerződés, melynek tárgya: 
„Természeti értékekre alapozott turisztikai fejlesztések a Szatmár-Beregi Natúrpark területén” 
c. pályázat keretén belül megvalósítandó létesítmények az alábbi részajánlatok szerint:
3. részajánlat: Ökoház építése Kisar Községben 
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45212310-2

45210000-2
3) Mennyiség vagy érték 
Bemutató és oktató funkciót ellátó Ökoház építése 151 m2 hasznos alapterületen, kiállítótér, 
iroda, konyha és a kapcsolódó háttérhelyiségek létesítésével (pl. tároló, mosdók). 
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 2011/10/31 (év/hó/nap) 
5) További információ a részekről 
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----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) 
---------------------- 

B. MELLÉKLET 
A részekre vonatkozó információk 
A rész száma 4 
meghatározás Kilátó és esőbeálló építése Tarpa Községben 
1) A rész meghatározása 
Vállalkozási szerződés, melynek tárgya: 
„Természeti értékekre alapozott turisztikai fejlesztések a Szatmár-Beregi Natúrpark területén” 
c. pályázat keretén belül megvalósítandó létesítmények az alábbi részajánlatok szerint:
4. részajánlat: Kilátó és esőbeálló építése Tarpa Községben 
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45210000-2
3) Mennyiség vagy érték 
20,0 m toronymagasságú, 70,71 m2 hasznos alapterületű kilátó és esőbeálló építése 
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 2011/10/31 (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 Gyalogoshíd építése Tákos Községben 
1) A rész meghatározása 
Vállalkozási szerződés, melynek tárgya: 
„Természeti értékekre alapozott turisztikai fejlesztések a Szatmár-Beregi Natúrpark területén” 
c. pályázat keretén belül megvalósítandó létesítmények az alábbi részajánlatok szerint:
5. részajánlat: Gyalogoshíd építése Tákos Községben 
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45221113-7
3) Mennyiség vagy érték 
A Szipa folyót átívelő fahíd építése: szerkezeti hossz 15,72 m, szélessége 1,2 m 
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 2011/10/31 (év/hó/nap) 
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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 Filagória építése Vámosatya Községben 
1) A rész meghatározása 
Vállalkozási szerződés, melynek tárgya: 
„Természeti értékekre alapozott turisztikai fejlesztések a Szatmár-Beregi Natúrpark területén” 
c. pályázat keretén belül megvalósítandó létesítmények az alábbi részajánlatok szerint:
6. részajánlat: Filagória építése Vámosatya Községben 
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45210000-2
3) Mennyiség vagy érték 
Faszerkezetes építésű, szabadidő eltöltésére alkalmas magasépítési munka 19,76 m2 
mennyiségben 
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 2011/10/31 (év/hó/nap) 
5) További információ a részekről 
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