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: Annavölgy Község Önkormányzata
Postai cím: Községháza köz 2.
Város/Község: Annavölgy
Postai irányítószám: 2529
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Bánhidi József polgármester
Telefon: 33/508-510
E-mail: annavolgy@invitel.hu
Fax: 33/508-510
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
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
Annavölgy, Erkel Ferenc Kultúrotthon felújítása
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

Annavölgy, Erkel Ferenc tér 2., sárisápi 2168 hrsz.
NUTS-kód HU212
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
Vállalkozási szerződés Annavölgy, Erkel Ferenc Kultúrotthon felújítására
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45212000-6

További
tárgyak:
II.1.7)
Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) nem
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre
valamennyi részre

II.1.8.)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
Annavölgy, Erkel Ferenc Kultúrotthon felújítása: külső nyílászáró cseréit,a külső
hőszigetelő homlokzati vakolatrendszert,a belső villanyszerelési munkálatokat,belső
vakolatjavítást, illetve a színháztermi állmennyezet elkészítését.
- homlokzati hőszigetelés 513 m2
- hőszigetelt nyílászáró beépítése 35 db
- kazettás álmennyezet készítése 178 m2
- mennyezeti lámpatest elhelyezése 51 db
Részletesebb műszaki tartalmat az ajánlattételi dokumentáció mellékletét képező
tervdokumentáció tartalmaz.
II.2.2)
Vételi jog (opció) (adott esetben)
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 2010/01/25 (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés 2010/05/31 (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 mértéke a szerződés napi nettó összegének 1 %-a/naponta, de
legfeljebb összesen a vállalkozási szerződés nettó értékének 20 %-a.
- A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes szerződés nettó összegének 25 %-a.
- Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben jótállási biztosítékot
köt ki, a szerződés jótállái időpontjának a végéig. A biztosíték az ajánlattevőként
szerződő fél választása szerint a Kbt. 53. § (6) bekezdése szerint teljesíthető az
alábbi három féle módon:
- az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél bankszámlájára történő
befizetéssel,
- bankgarancia biztosításával, vagy
- biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó –
kötelezvénnyel a dokumentációban foglaltak szerint.
A jótállási biztosíték mértéke a 500.000 Ft, melyet a fenti módok valamelyikén a
szerződés megkötésétől számított 15 napon belül kell rendelkezésre bocsátani

Amennyiben az ajánlattevő a jótállási biztosítékot bankgarancia biztosításával
vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást
tartalmazó - kötelezvénnyel kívánja teljesíteni, akkor az ajánlattevő ajánlatának
tartalmaznia kell a jótállási biztosítékot nyújtó pénzintézet vagy biztosítótársaság
szándéknyilatkozatát, amely tartalmazza azt, hogy a pénzintézet vagy a biztosító
társaság az ajánlattevő részére, annak nyertessége esetére a dokumentáció részét
képező szerződéstervezetben meghatározott feltételeknek mindenben megfelelő
jótállási biztosítékot fog nyújtani.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlattevő a 30%-os teljesítésnél és 60%-os
teljesítésnél részszámla benyújtására jogosult.
Az ajánlatkérő végszámla benyújtására jogosult a műszaki ellenőr által leigazolt,
hiány- és hibamentes teljesítést (sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás) követően
haladéktalanul.
Az ajánlatkérő a számla ellenértékét a teljesítéstől számított 30 napon belül
ellenőrzi, majd ugyanezen időn belül banki átutalás formájában egyenlíti ki.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
Nem követelmény, de közös ajánlattétel esetén a vezető személyt meg kell
jelölni, és a nyertes közös ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget kell
vállalniuk. Az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők
az együttműködésükről szóló megállapodásának eredeti példányát. A közös
ajánlatot tevőknek nyilatkozniuk kell továbbá arról, hogy a szerződés teljesítéséért
egyetemleges felelősséget vállalnak. Az együttműködésről szóló megállapodást,
valamint az egyetemleges felelősség vállalását tartalmazó nyilatkozatot a közös
ajánlattevők cégszerű aláírásával ellátva kell az ajánlathoz csatolni.
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:
Ajánlatkérő ajánlattevőt kizárja az eljárásból,
- ha ajánlattevővel szemben vagy 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
alvállalkozójával, vagy alvállalkozójával, illetve 65.§.(3) bekezdése szerinti
szervezettel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében, a 61. § (1) bekezdés d.)
pontjában, vagy 61. § (2) bekezdésében,
- ha ajánlattevővel szemben vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval, illetve erőforrást nyújtó szervezettel
szemben a Kbt. 61. § (1) a)-c) pontjában, valamint a 62. § (1) bekezdésében
meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 60. § (1) bekezdése, a Kbt. 61. § (1) bekezdésének a)-d) pontjai és a 61. §
(2) bekezdés szerinti kizáró okok hiányát ajánlattevő és a közbeszerzés értékének
10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, illetve erőforrást
nyújtó szervezet a Kbt. 249.§ (3) bekezdés alapján nyilatkozatával igazolja.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P1.Az ajánlattevő Kbt. 71. § (1) b) pont szerinti alvállalkozó a Kbt. 66. § (1)
bekezdésének c) pontja alapján az előző év (2008) teljes forgalmáról szóló
nyilatkozata.
P2.Az ajánlattevő a Kbt. 66. § (1) bekezdésének b.) pontja alapján a számviteli
jogszabályoknak megfelelő 2007, 2008. évi beszámolók benyújtásával.
Ajánlattevő gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához a Kbt. 65. § (3)
bekezdése szerinti szervezetet csak akkor vehet igénybe, ha az ajánlattevő és
az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi
befolyás áll fenn;vesz és e szervezet az alkalmasságát az adott alkalmassági feltétel
tekintetében az ajánlat tevőre ebben a pontban előírttal azonos módon igazolni
köteles.
Az igénybe vett erőforrások tekintetében a rendelkezésre állás az alábbi
igazolásokkal történik: az erőforrást nyújtó szervezet kötelezettségvállalásra
vonatkozó nyilatkozatának benyújtásával.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P1. Alkalmatlan a Kbt. 66. § (1) bekezdésének c) pontja alapján az ajánlattevő,
amennyiben ajánlattevőnek illetve a Kbt. 71. § (1) b) pont szerinti alvállalkozónak az
elmúlt évben (2008) teljes forgalma nem érte el a nettó 25.000.000 forintot.
P2. Alkalmatlan a Kbt. 66. § (1) bekezdésének b) pontja alapján az ajánlattevő,
amennyiben az elmúlt két pénzügyileg lezárt üzleti évéből, bármelyik évben az
adózás előtti eredménye kisebb, mint nulla.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1.A Kbt. 67. § (2) bekezdésének a) pontja alapján ajánlattevő valamint
a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó (továbbiakban: 10% fölötti alvállalkozó) az előző 30 hónap
legjelentősebb középület felújítására vonatkozó teljesítéseinek (szerződéseinek)
ismertetése (referencia lista) legalább a következő tartalommal:
- a teljesítés ideje,
- - a teljesítés tárgya,
- - a szerződést kötő másik fél (megrendelő) megnevezése,
- - az ellenszolgáltatás nettó összege,
Az ajánlattevő és a 10% fölötti alvállalkozó referencia listájában nevesített
szerződésre vonatkozóan a Kbt. 68. §. (2) bekezdése szerinti módon kiállított
referencia igazolást köteles csatolni.
Az igazolásoknak tartalmazni kell a referencia lista tartalmára vonatkozóan előírt
fenti információkat továbbá a megrendelő nyilatkozatát a szerződés telesítésére
vonatkozóan.
M2.A Kbt. 67. § (2) bekezdés e.) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt
szakember megnevezése, képzettsége ismertetése, rövid szakmai önéletrajza és a
képzettséget igazoló okiratok, és a névjegyzékbe vételéről szóló hatósági határozat
egyszerű másolati példánya. Csatolni kell az oklevélmásolatot, hatósági határozat
másolatát és a nyilatkozatot a megbízás kiadásának vállalásáról.
M3.A Kbt. 67. § (2) bekezdés d.) pontja alapján 2008. évre vonatkozóan az éves
átlagos statisztikai létszámról és vezető tisztségviselőinek létszámáról készült
kimutatás csatolása.

- Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozója a 162/2004.(V.21.) Korm. rendelet 8/A.§.
(2) bekezdése alapján a műszaki-szakmai alkalmassági feltétele körében
köteles igazolni a szerződésszerű teljesítéshez rendelkezésre álló munkagépek,
berendezések adatait (darabszám, műszaki paraméter megjelölésével), az
ajánlattevő vezető tisztségviselőjének, valamint a teljesítésben részt vevő felelős
műszaki vezetőinek végzettségét, képzettségét és gyakorlati idejét, valamint a
teljesítésben részt vevő szakemberek létszámadatait végzettség, illetve képzettség
szerinti bontásban.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1. Alkalmatlan Kbt. 67. § (2) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattevő, ha
nem rendelkezik az ajánlattételt megelőző 30 hónapban teljesített közintézmény
felújítására vonatkozó, összesen nettó 18 millió forint értékű referenciával.
Ajánlattevő, valamint a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó az
alkalmassági feltételeknek együttesen is megfelelhet.
M2. Alkalmatlan Kbt. 67. § (2) bekezdésének e) pontja alapján az ajánlattevő, ha
nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik az építési műszaki
ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes
szabályairól 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében foglaltaknak
megfelelően MV-Ép/A kategóriájú jogosultsággal rendelkező felelős műszaki
vezetővel, vagy ilyen oklevéllel rendelkező személynek nem ad jelen közbeszerzés
tárgyát képező kiviteli munkák idejére ajánlattevő megbízást.
M3. Alkalmatlan Kbt. 67. § (2) bekezdésének d.) pontja alapján az az ajánlattevő,
ha vonatkozásában 2008-ban: nem rendelkezik legalább 12 fő fizikai foglalkoztatott
munkavállalóval.
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
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

Ajánlati ár (nettó)

60

Organizációs terv a dokumentációban
meghatározott szempontoknak való
megfelelősége

25

Jótállási idő (hónapokban)

10

Teljesítési határidő (napokban)
5
IV.2.2)
Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2010/01/05 (év/hó/nap )
Időpont: 14.00 óra
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 15.000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció árát a hirdetmény megjelenésének napjától, az ajánlattevő a
következő bankszámlára történő banki átutalással fizetheti meg. Számlaszám:
11740023-15388454, Közlemény: „Annavölgy, Erkel Ferenc Kultúrotthon felújítása
ajánlattételi dokumentáció ára”. Az ajánlatkérő a dokumentációt kizárólag a fizetést
igazoló banki bizonylat bemutatása ellenében adja át.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/01/05 (év/hó/nap) Időpont: 14.00
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: 2010/01/05 (év/hó/nap)

Időpont: 14.00
Helyszín : Annavölgy Községháza (2529 Annavölgy, Községháza köz 2.)
Tanácsterem
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80. § (2) bekezdése szerint az ajánlatkérő, az ajánlattevők, illetve képviselőik.
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:
2010. január 15-én 14.00 óra
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2010. január 25-én 15.00 óra
V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető
szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
Az eljárás során tárgyalás keretében Ajánlatkérő az Ajánlattevőkkel tárgyalást tart,
amely arra irányul, hogy az Ajánlatkérő a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevővel
köthessen szerződést. Ajánlatkérő a tervek szerint kizárólag egyetlen ártárgyalást
fog tartani, valamennyi Ajánlattevő egyidejű részvételével.
Az ajánlattételek alkalmával az előzőhöz képest Ajánlattevő Ajánlatkérő számára
csak kedvezőbb ajánlatot tehet. Így az első fordulóban megadott ajánlatnak
kedvezőbbnek kell lennie az ajánlatban benyújtott árnál.
Amennyiben a tárgyaláson Ajánlattevő nem él ajánlattételi lehetőségével, abban
az esetben a megelőző ajánlattételi forduló alkalmával tett ajánlat tekintendő végső
ajánlatnak.
A tárgyalás időpontja: 2010. január 5-én 10.00 óra
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 másra át nem ruházható. Közös ajánlattétel esetén elegendő a
közös ajánlattevők egy tagjának kiváltani a dokumentációt.
A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: a dokumentáció ellenértéke
befizetését igazoló banki átutalási okirat bemutatásával személyesen vehető át
az I.1. pontban meghatározott helyen hétfőtől csütörtökig 8.00–16.00 és pénteken
8.00–12.00 között, az ajánlattétel napján 8.00 és 13.00 óra között a titkárságon,
illetve a dokumentáció megküldésére vonatkozó írásbeli kérelmet az ajánlattételi
felhívásban megjelölt postai címre, faxszámra lehet megküldeni. (Az írásbeli
kérelemmel együtt az átutalást igazoló irat másolatát is meg kell küldeni.)

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:
1-100
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 értékelés módszere az 1. 3. és 4. részszempont esetében a Közbeszerzések
Tanácsa 2008. november 28-án kelt 2/2004. számú ajánlásának III.A fejezet 1.a.
pontja szerinti értékarányosítás, míg a 2. részszempont esetében az ajánlás III.A
fejezet 2. pontja szerinti szakértői értékelésen alapuló sorba rendezés.
A pontkiosztás módszerérét, a képletet, illetve a sorba rendezés folyamán
figyelembe vett szempontokat a dokumentáció tartalmazza.
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az lesz, amely a részszempontokra
kiszámított pontszámok és azok súlyszámainak szorzatai alapján a legmagasabb
pontszámot kapja.
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 ajánlatban meg kell nevezni a Kbt. 71.§. (1) bekezdése alapján a
közbeszerzésnek azt a részét/részeit, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót
vesz igénybe, valamint az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozókat, és a közbeszerzésnek azt a részét/részeit, amelynek teljesítésében
a megjelölt alvállalkozók közreműködnek, továbbá az ajánlattevő részére a
szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetet.
2. Ajánlatkérő valamennyi, az ajánlathoz csatolandó igazolást, nyilatkozatot
egyszerű másolati formában elfogad.
3. Az ajánlatkérő a bontási eljáráson - Kbt. 80.§ (3) bekezdésének figyelembe
vételével - a felolvasólapon szereplő adatokat ismerteti.
4. Az ajánlat elkészítésének költségét az ajánlattevő köteles viselni.
5. Az ajánlat érvénytelen, ha nem felel meg a jelen ajánlattételi felhívásnak,
a dokumentációnak a megadott műszaki specifikációnak, illetve a jogszabályi
előírásoknak.
6. Az ajánlattevő a dokumentációval kapcsolatos tájékoztatást a Kbt. 56. § (1)
bekezdésében foglaltak alapján kérhet, és kaphat.
7. Ajánlattevőnek valamint a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak csatolnia kell az ajánlattételi határidőt
megelőző 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, vagy vállalkozói igazolványának
másolatát.
8. Amennyiben ajánlatkérő az eredményhirdetéskor megjelöli a legkedvezőbb
ajánlatot tevőt követő ajánlattevőt is, az eljárás nyertesének visszalépése esetén ez
utóbbival köt szerződést
9. Az ajánlathoz csatolni kell az alábbiakat:
a) Az ajánlattevő Kbt. 70. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatát.

b) Az ajánlattevő a Kbt. 71. § (1) bekezdés a)- c) pontja, valamint (3) bekezdése
szerinti nyilatkozatát.
c) Az ajánlattevő Kbt. 72. § szerinti nyilatkozatát.
d) Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) cégjegyzésre jogosult képviselője/képviselői
aláírási címpéldányának másolatát
e) Felolvasó lapot.
10. Amennyiben az ajánlat a cégjegyzésre jogosultak által felhatalmazott(ak)
aláírásával kerül benyújtásra, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos
meghatalmazás eredeti példányát is csatolni kell az ajánlathoz.
11. A Kbt. 306. § (2) bekezdése szerint az ajánlattevőként szerződő fél köteles
megfelelő felelősségbiztosítási szerződést kötni.
12. Az ajánlatot 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat) kell benyújtani, egyértelműen
megjelölve az „eredeti” és a „másolat” példányokat. Amennyiben az egyes
példányok között eltérés van, az eredeti példány az irányadó.
13. Az ajánlat eredeti példányát és a másolatokat gépelve vagy nyomtatva,
vagy eltávolíthatatlan tintával olvashatóan írva, tartalomjegyzékkel és
folyamatos – a tartalommal rendelkező oldalak- oldalszámozásával ellátva,
roncsolásmentesen, nem bontható kivitelben (szalaggal átfűzve vagy kötve) kell
beadni. A nyilatkozatokat és az ajánlatot az ajánlattevő cégszerű aláírásával, vagy
olyan személy(ek) aláírásával kell ellátni, aki(ke)t a cégjegyzésre jogosult(ak)
meghatalmazott/meghatalmazottak. A cégszerűen aláírt meghatalmazás az
ajánlathoz csatolandó. Az egyéb oldalakat elegendő a meghatalmazott személy
kézjegyével ellátni.
14. Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve
az ajánlattevő által tett hibakiigazításokat, mely esetben az ilyen kiigazításokat az
ajánlatot aláíró személynek vagy személyeknek a kézjegyükkel kell ellátniuk.
15. Az ajánlatokat a IV.3.7).) pontban megadott címre közvetlenül vagy postai úton
kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig beérkezőleg.
16. Ajánlatkérő a hiánypótlást teljes körben biztosítja.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/11/27 (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
1) A rész meghatározása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
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 (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------

