Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem
(5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat:
b) a kérelem az Értesítőben történő hiánypótlást kezdeményezi;
c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése (§, bekezdés, pont) alapján tartozik annak a
hatálya alá [ideértve a Kbt. 2. §-ának (4) bekezdése szerinti önkéntes alkalmazásának
esetét is];
Kbt. 22. § (1) bek. d) pont
d) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetőleg fejezete szerinti eljárást alkalmazza;
III. rész VI. fejezet 22. cím
e) a közbeszerzés (beszerzés) becsült értékét [szükség szerint utalást a Kbt. 245. §-ának (5)
bekezdésére vagy 274. §-ának (2) bekezdésére vagy 298. §-ának (3) bekezdésére];
44.000.000
f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítőben, amelynek közzététele
a Kbt. szerint nem kötelező, ezt a körülményt is;
Kötelező
g)a kérelem és a hirdetmény feladásának napját.
2010/06/23
(6) Ha a hirdetmény közzétételét az ajánlatkérő által meghatározott személy vagy szervezet
kezdeményezi, e személynek vagy a szervezetnek a kérelemben nyilatkoznia kell
képviseleti jogosultságáról is. A képviseleti jogosultságról való nyilatkozat hiányában a
Szerkesztőbizottság a hiánypótlásra történő felhívást az ajánlatkérőnek küldi meg.
Képviseleti jogosultság megléte [x]
Egyéb közlemény:
Jelen hirdetményt ellenjegyzi: dr. László Viktor hivatalos közbeszerzési tanácsadó
Tivadar 1000 fő alatti település (215) ezért a közzététel díjmentes.

3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja
1024 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

Építési beruházás

[x]

Árubeszerzés

[]

Szolgáltatás

[]

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének
dátuma____________________

Építési koncesszió [ ]

Szolgáltatási
koncesszió

Azonosító
kód_______________________________________

[]

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név:
Tivadar Község Önkormányzata
Postai cím:
Petőfi Sándor u. 65.
Város/Község

Postai irányítószám:

Ország:

Tivadar

4921

Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Telefon:
+36 44 510 255

Címzett:
Péter Csaba körjegyző
E-mail:
kisarkorjegyz@t-online.hu

Fax:
+36 44 510 255

Internetcím(ek) (adott esetben)
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
[x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
[x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
[ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
[x] Azonos 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
[x] Általános 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

[ ] Villamos energia

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont]

[ ] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és
elosztása

[ ] Földgáz és kőolaj feltárása és
kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

[ ] Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és
kitermelése

[ ] Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
[ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz [ ] Repülőtéri tevékenység
szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
[ ] Kikötői tevékenységek

[ ] Postai szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]

I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? igen
[ ] nem [x]

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS

II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Belterületi bel- és csapadékvíz védelmi fejlesztések
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) [x] Építési beruházás

b) [ ] Árubeszerzés

c) [ ] Szolgáltatás

[x] Kivitelezés

[ ] Adásvétel

Szolgáltatási kategória

[ ] Tervezés és kivitelezés

[ ] Lízing

[ ] Kivitelezés, bármilyen
eszközzel, módon, az ajánlatkérő
által meghatározott
követelményeknek megfelelően

[ ] Bérlet

(az 1–27. szolgáltatási
kategóriákat lásd a Kbt. 3.
és 4. mellékletében)

[ ] Részletvétel
[ ] Ezek
kombinációja/Egyéb

[ ] Építési koncesszió
[]
koncesszió

Szolgáltatási

A teljesítés helye

A teljesítés helye

A teljesítés helye

Tivadar

NUTS-kód

NUTS-kód

NUTS-kód HU323
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
Válalkozási szerződés, tárgya: Belterületi bel- és csapadékvíz védelmi fejlesztések.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szószedet Kiegészítő szószedet (adott esetben)
Fő tárgy
45247000-0
Kiegészítő tárgy(ak) 45111000-8
45262300-4
44423740-0
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen [ ] nem [x]
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)? igen [ ] nem [x]

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
1542 fm csapadékvíz elvezető csatorna - ebből:
474 fm NA 30 zárt csatorna építés
208 fm NA 40 zárt csatorna építés
333 fm I/20 vb elemekkel burkolt nyitott csatorna
527 fm TB 20/30/30 vb elemekkel burkolt nyitott csatorna
21 db NA 80 tisztító akna
15 db NA 100 tisztító akna
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen [ ] nem [x]
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 2011/04/15 (év/hó/nap)
III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Késedelmes teljesítés esetén késedelmi kötbér kerül megállapításra, amelynek napi mértéke
minimum a nettó vállalkozási díj 0,1 %-a, összesített maximuma a nettó vállalkozási díj 10
%-a. Ajánlattevőnek a szerződéskötés feltételeként megvalósulási biztosítékot kell nyújtania
a nettó vállalkozási díj 5%-a erejéig a Kbt. 53.§ (6) bekezdés a) pontja szerint. A teljesítést
követően a szerződésben meghatározott jótállási időszakra a Kbt. 53.§ (6) bekezdés a)
pontja szerint az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőtől jóteljesítési biztosítékot kér a nettó
vállalkozási díj 5%-a erejéig, a teljesítés igazolását követően.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérő a számla szerint esedékes vállalkozási díjat a műszaki ellenőr által igazolt
elvégzett teljesítés alapján a Kbt. 305. §. (3) bekezdésének figyelembevételével utalja át az
egyes teljesítéseket követő 30 napon belül az ajánlati dokumentációban részletezett módon;
- Ajánlatkérő legkésőbb a vállalkozó írásbeli készre jelentésének kézhezvételét követő 15
napon belül nyilatkozik az adott teljesítés elismeréséről vagy annak megtagadásáról;
A fizetési feltételekre egyebekben a Kbt. 305.§-ban, valamint az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ban foglaltak az irányadók.
A vállalkozói előleg a vállalkozó által választható igénylési forma, a szerződés értékének
minimum 10%-át, maximum 35%-át elérő mértékben.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott
esetben)

Nem követelmény, de együttes ajánlattétel esetén vezető céget kell megjelölni és a közös
ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget kell vállalniuk, valamint konzorciumi
megállapodást kell kötni a következőkre: szerződő-, számlaadó fél, kapcsolattartó,
egyetemleges felelősségvállalás. A közös ajánlattevőknek külön-külön készfizető
kezességet kell vállalnia az általuk esetlegesen létrehozandó gazdasági társaság
kötelezettségeiért, ennek hiányában a közös ajánlattevőknek a kivitelezéssel összefüggésben
keletkezett kötelezettségeiért.
III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott
esetben) igen [ ] nem [x]
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:
Kizáró okok:
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a
Kbt. 60. §. (1) bek. bármely pontja, vagy 61. § (1) bek. d) pontja alá tartozik.
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt.
61. §. (1) bek. a-b) pontja alá tartozik.
Az eljárásból kizárásra kerül az az Ajánlattevő aki, illetőleg -− a Kbt. 71. § (1) bekezdés b)
pontja és (3) bekezdése szerinti esetben - akinek a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójával vagy a számára erőforrást
nyújtó szervezettel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) – b) pontokban felsorolt kizáró
okok fenn állnak.
Az− eljárásból kizárásra kerül az az ajánlattevő, akivel, illetőleg - a Kbt. 71. § (1) bekezdés
b) pontja és (3) bekezdése szerinti esetben - akinek a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójával szemben az ajánlatok
felbontása napján jogerős felszámolási- vagy csődeljárást kezdeményeztek, végelszámolását
határozták el vagy ezen eljárások bármelyike alatt áll.
Igazolási mód:
- Az ajánlattevőnek és – a 71. § (1) bekezdésének b) és c) pontja, valamint (5) bekezdése
szerinti esetben – a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó
szervezetnek:
- az ajánlatban írásban nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdésének,
valamint a 61. § (1) bekezdés a)-b) pontjainak, valamint a 61. § (1) bekezdés d) pontjának
hatálya alá, illetőleg jogosult ezt igazolni,
- az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén ajánlattevők) nyertessége esetén az
eredményhirdetést követő nyolc napon belül a Kbt. 63. § (2)–(3) bekezdései és a 63/A. § (1)
bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdésének, valamint a 61.

§ (1) bekezdés a)-b) pontjainak hatálya alá, ha ezt az ajánlatban nem igazolta.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi
alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges
adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének
10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozójának csatolnia
kell:
G1) valamennyi számlavezető
pénzintézetétől származó, a vizsgált
időszakra vonatkozó, 60 napnál nem
régebbi, az általa vezetett valamennyi
számlaszámára vonatkozó nyilatkozatát az
alábbi tartalommal:
mióta vezeti az ajánlatevő bankszámláját,
az ajánlattételi felhívásnak a
Közbeszerzési Értesítőben történt
hivatalos közzétételét (dátum szerint
megjelölve) megelőző egy éven belül volte a számlán sorban állás,
az ajánlattételii felhívásnak a
Közbeszerzési Értesítőben történt
hivatalos közzétételét (dátum szerint
megjelölve) megelőző egy éven belül
pénzintézete felé fizetési kötelezettségeit
pontosan teljesítette-e.
A pénzügyi intézmény nyilatkozatának
tartalmaznia kell egy nyilatkozatot arra,
hogy volt-e illetve van-e hitel kapcsolata a
számlavezetővel, hitelkapcsolat esetén a
hitel-visszafizetési kötelezettségére
vonatkozó nyilatkozatot is tartalmaznia
kell.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
A szerződés teljesítésére pénzügyi és gazdasági
szempontból alkalmas az ajánlattevő, és a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója a
G1.) pontnak külön-külön a G2.) pontnak
együttesen megfelelve, ha
G1.) Bármelyik bankszámláján az ajánlattételi
felhívásnak az Közbeszerzési Értesítőben történt
hivatalos közzétételének időpontját megelőző
egy éven belül sorban állás nem volt, valamint ha
bármely pénzintézete felé fizetési
kötelezettségeit az ajánlati felhívás közzétételét
megelőző egy évben pontosan teljesítette,
továbbá hitel-kapcsolat esetén a hitelvisszafizetési kötelezettségeit a
hitelszerződés(ek)ben vállaltaknak megfelelően
teljesíti.
G2.) Rendelkeznek együttesen legalább évi 10 M
HUF/év mértékű kivitelezési (építési-szerelési)
felelősségbiztosítással.

G2.) érvényes felelősségbiztosítását,
egyszerű másolati példányban.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges
adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt

10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozójának

alvállalkozó műszaki ill. szakmai szempontokból
alkalmas a szerződés teljesítésére, ha

M1.) a 2005, 2006, 2007, 2008 és 2009ben végzett és sikeres műszaki átadásátvétellel befejezett közbeszerzés tárgya
szerinti (vízépítés, belterületi vízrendezés)
munkáit be kell mutatnia, a főbb műszaki,
mennyiségi mutatók, az ellenszolgáltatás
összege, a teljesítés ideje, a szerződést
kötő másik fél, a részéről információt
nyújtó személy nevének és
telefonszámának megjelölésével, valamint
a másik fél által a Kbt.68.§ (2) bekezdése
szerinti tartalommal adott igazolással,

M1.) rendelkezik 2005, 2006, 2007, 2008 és
2009-ben befejezett, összességében 3darab,
egyenként legalább nettó 20 MFt közbeszerzés
tárgya szerinti (vízépítés, belterületi
vízrendezés ) referenciamunkával.

M2)Alkalmas ajánlattevő és közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó, ha rendelkezik az
alábbiakban megjelölt szakemberekkel:
- legalább egy fő vízépítési felelős műszaki
vezetővel,
- legalább egy fő, minimum 8 év szakmai
M2) be kell mutatnia a vezető
gyakorlattal rendelkező település
tisztségviselő(ke)t, valamint a
vízgazdálkodási technikussal.
kivitelezésért felelős kulcsszemélyzetet és - M3) Alkalmas ajánlattevő és közbeszerzés
felelős műszaki vezető(ke)t, végzettségük értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
és gyakorlati idejük megjelölésével. A
venni kívánt alvállalkozó, ha rendelkezik a
nevesített szakemberek aláírt szakmai
munkák megvalósításához szükséges, alábbiak
önéletrajzát, továbbá végzettségét igazoló szerinti, üzemképes eszközzel, berendezéssel
okirataikat (iskolai végbizonyítványok,
illetőleg műszaki felszereltséggel:
diplomák, a felelős műszaki vezetői
- 2 db forgó felsővázas kotrógép (3 kanállal)
névjegyzékbe vételt tanúsító, igazoló
- 1 db univerzális kotrógép (3 kanállal)
határozatot) az ajánlathoz csatolni kell.
- - 1 db lánctalpas traktor (tolólappal, tuskó
kiszedővel, ládával).
M3) a feladat teljesítéséhez szükséges
- - központi betonkeverő teleppel.
műszaki, technikai felszereltségét be kell
mutatnia (géppark, az alkalmazni kívánt
M4) Alkalmas ajánlattevő és a közbeszerzés
főbb típusok, teljesítményadatok, a
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
beszerzés éve, saját, bérelt, egyéb) adatok venni kívánt alvállalkozó, ha az elmúlt három év
megadásával, valamint nem saját
mindegyikében a statisztikai létszáma elérte a
tulajdonú eszközök esetén a vonatkozó
minimum 10 főt.
szerződéssel, vagy erre irányuló, a
- Az M1, M2, M3, M4 pontoknak az
bérbeadótól származó
ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10
szándéknyilatkozattal. Saját tulajdonú
%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
eszköz (gép, berendezés) esetén
alvállalkozónak együttesen kell megfelelnie.
ajánlattevői nyilatkozat, továbbá az
eszköznyilvántartás (eszköz-nyilvántartási
lista kivonata vagy karton) egyszerű
másolatban történő csatolása szükséges.
M4) be kell mutatnia az előző három évre
vonatkozóan az éves átlagos statisztikai
állományi létszámát és a vezető
tisztségviselőinek létszámáról készült
kimutatást.

III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott igen [ ] nem [x]
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott igen [x] nem [ ]

III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
FELTÉTELEK

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e
kötve? igen [ ] nem [ ]
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]
[x] Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell
megadni)
Részszempont
1. Teljesítési határidő (munkanap)
2. Egyösszegű bruttó ajánlati ár (HUF)
3. Vállalt jótállási idő (minimum 12, maximum 36 hónap)

Súlyszám
4
5
1

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? igen [ ] nem [x]
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? igen [ ]
nem [x]

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben) igen [ ] nem [x]
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL
KAPCSOLATOS?
igen [x] nem [ ]
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely
egyéb hivatkozási alapot:
ÉAOP-2009-5.1.2/D_2_09 Belterületi bel- és csapadékvíz védelmi fejlesztések
V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2010. 07. 27. 11 óra
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2010.08.18. 9 óra
V.3. 3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető
szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel
feltétele? (adott esetben)
igen [x] nem [ ]
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk:
(adott esetben)
A dokumentáció átvehető munkanapokon 09.30-11.30 óra, az ajánlattételi határidő napján
09.30-11 óra között. A dokumentáció átvételekor ajánlattevőnek hitelesített (vagy teljes
bizonyítóerejű magánokirat) meghatalmazással rendelkező meghatalmazottjának be kell
mutatnia a befizetési igazolás eredeti példányát.
Amennyiben ajánlattevő a dokumentációt postai úton kívánja beszerezni, akkor erre
vonatkozó kérelméhez csatolnia szükséges a dokumentáció ellenértékének megfizetéséről
szóló igazolás eredeti vagy hitelesített másolati példányát.
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:
alsó határ: 1; felső határ: 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:
A ponthatárok azonosan minden részszempontnál 1-100.
Az értékelés módszere az 1. és a 3. részszempont esetében a Közbeszerzések Tanácsa
2/2004. számú módosított ajánlása III.A fejezet 1. pont a) alpontja szerinti arányosítás, a 2.

V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben) igen [ ] nem [x]
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
részszempont esetében a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlása III.A
fejezet 1. pont ba) alpontja szerinti fordított arányosítás.
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az lesz, amely a részszempontokra kiszámított
pontszámok és azok súlyszámainak szorzatai alapján a legmagasabb összpontszámot éri el.
Azonos összpontszámú ajánlatoknál az ajánlatkérő a Kbt. 90. §. (2) bekezdése szerint jár el.
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 [x] nem [ ]
V.7) Egyéb információk:
1.Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell nyilatkozatát a Kbt. 71 § (1) bekezdésének a)-c)
pontjaira, valamint a Kbt. 72 §-ra vonatkozóan. Ajánlattevőnek tájékozódnia kell a Kbt. 55
§-ában előírt kötelezettségekről.
2.Az ajánlat részeként csatolni kell ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók cégszerűen aláírt nyilatkozatát
valamennyi számlavezető pénzintézetről.
3.Ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója csatolja azon
cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldányát, vagy a letelepedés országában elfogadott
más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentumot, aki(k) az ajánlatot
aláírja(aláírják).
4.Érvénytelen az ajánlat, ha megállapítható, hogy ajánlattevő, közös ajánlattevők vagy a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója
a közbeszerzési eljárás tárgyát képező tevékenységek végzésére nem jogosult.
5.Munkaterület átadása a szerződéskötést követő első munkanap.
6.Az ajánlat részeként az ajánlattételi határidő lejártáig 500.000,-HUF ajánlati biztosítékot
kell benyújtani, mely az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az 500.000,-Ft-nak
ajánlatkérő 11744065-15443508-00000000 számú bankszámlájára történő befizetésével,
bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető
kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
7.Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a beszerzés finanszírozásához az EU
Regionális Fejlesztési Operatív Program keretében pályázatot nyújtott be, ezért amennyiben
nem kapja meg a támogatást, úgy nem valósítja meg a beruházást, ezért felhívja a figyelmet
a Kbt.48.§(4) bekezdésének alkalmazására adott esetben.
8.Ajánlatkérő fenntartja a jogot a Kbt. 125.§ (3) bekezdésében foglaltak alkalmazására.
9.Az ajánlatokat 3 példányban (egy eredeti és vele mindenben megegyező 2 másolati

V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben) igen [ ] nem [x]
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
példány) kell benyújtani. Ahol az Ajánlattételi felhívás és a Dokumentáció kifejezetten nem
írja elő, hogy az igazolást/dokumentumot hitelesített másolati példányban kell csatolni, ott
elegendő egyszerű másolatban mellékelni.
10.Ajánlatkérő előírja, hogy a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben jóteljesítési,
valamint megvalósulási biztosítékot kell kikötni. A jóteljesítési biztosíték mértéke: a nettó
vállalkozási díj 5%-a, a megvalósulási biztosíték mértéke: a nettó vállalkozási díj 5%-a.
A nyertes ajánlattevő a jóteljesítési biztosítékot a teljes jótállási időszakra köteles
rendelkezésre bocsátani. A megvalósulási biztosíték a szerződésben - ajánlattevőként
szerződő fél által az ajánlatában - vállalt valamennyi kötelezettség maradéktalan
biztosítására szolgál, amelynek a szerződéskötéstől a teljesítési igazolás kiállításáig kell
érvényben maradnia.
Ezen biztosítékokat a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján - az ajánlattevőként szerződő fél
választása szerint -visszavonhatatlan, az alapjogviszony vizsgálata nélküli kötelező érvényű
bankgarancia-igazolással, vagy az ajánlatkérőként szerződő fél bankszámlájára történő
befizetéssel, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - a biztosító készfizető
kezességvállalását tartalmazó - kötelezvénnyel lehet teljesíteni.
Ezen pont maradéktalan elfogadásáról Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell.
11. A Kbt. 58. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ahol a dokumentációban
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre,
illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás található, a megnevezés csak a tárgy
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és az ajánlatkérő azzal egyenértékű
teljesítést is elfogad.
12.Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, 10 % feletti alvállalkozó és az erőforrást
biztosító szervezet 30 napnál nem régebbi cégkivonatát (amennyiben változásbejegyzési
eljárás van folyamatban, a kérelem cégbíróság által érkeztetett példányát (elektronikus
tértivevény). A cégkivonat csatolására a tevékenységi kör és a képviseleti jog ellenőrzése
érdekében van szükség. Cégkivonatként ajánlatkérő elfogadja a http://www.ecegjegyzek.hu/
weboldalról ingyenesen letölthető cégkivonat nyomtatott példányát.
13.Az eljárás lezárásáig minden, az eljárással összefüggő kapcsolattartásra kizárólag
írásban, az Ajánlatkérővel kerülhet sor. Az Ajánlatkérő visszautasít minden egyéb úton
történő, személyes vagy nem dokumentálható kapcsolattartási formát. Ajánlattevők
valamennyi, az eljárás során az Ajánlatkérőnek megküldésre kerülő okmányon, levélen,
faxon, az ajánlat fedőlapján tüntessék fel az eljárás tárgyát és az azonosítóját (K.É.szám).
Ajánlattevők a fenti szabályok mellőzése esetén minden ebből eredő következményt viselni
kötelesek.
14.A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőknek, közös Ajánlattevőnek, 10 % feletti
alvállalkozó(k)nak, erőforrást nyújtó szervezet(ek)nek nyilatkozni szükséges arról, hogy a
letelepedése szerinti ország jogrendszerében a Kbt. 60. § (1) bekezdésben és a Kbt. 61. § (1)
bekezdés a)- b)pontjaiban foglalt kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások
felelnek meg, és azokat mely szervezetek, hatóságok bocsátják ki. Ezen szervezetektől,

V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben) igen [ ] nem [x]
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
hatóságoktól kell olyan igazolást benyújtani, amelyből megállapítható, hogy az ajánlattevő,
közös Ajánlattevő, 10 % feletti alvállalkozó(k), erőforrást nyújtó szervezet(ek) nem
tartoznak a fenti kizáró okok hatálya alá.
15. Ajánlatkérő jelen eljárásban a benyújtandó ajánlat részeként kifejezetten nem kéri a
dokumentáció részeként kiadott szerződés tervezetet visszacsatolni. Amennyiben
Ajánlattevő benyújtja - az akár üres, akár kitöltött, leszignált - vállalkozási szerződés
tervezetet, azt Ajánlatkérő nem veszi figyelembe.
16. Nyertes ajánlattevő visszalépése esetén második legkedvezőbb ajánlattevővel történhet
szerződéskötés, ha eredményhirdetéskor kihirdetik (Kbt. 91. §(2)). Ajánlatkérő ezúton
meghívja az ajánlattevőket az eredményhirdetésre.
17. Ajánlatkérő minden ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlást a
Kbt. 83. § (2) bekezdése szerinti terjedelemben.
18. Az ajánlattevő az ellenszolgáltatásra vonatkozó ajánlatát a dokumentáció részét képező
árazatlan költségvetési kiírás tételeinek beárazásával határozza meg. Az ajánlattevőnek az
ajánlatát (költségvetés) elektronikus úton is be kell nyújtania(CD/DVD Rom, Pen Drive).
Az ajánlattevőnek ajánlata költségvetési kiírásában meg kell jelölnie, hogy a teljesítésben
közreműködő alvállalkozók mely munkatételeket fogják kivitelezni.
Ajánlattevőnek az építőipari kivitelezői nyilvántartásban szerepelnie kell, ennek meglétét
Ajánlatkérőellenőrzi.
19. Jelen felhívásra egyebekben a Kbt. szabályai irányadóak.
V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2010/06/23 (év/hó/nap)
A. MELLÉKLET

További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be
Hivatalos név:
Metodus Kft.
Postai cím:
Csenger u.11.
Város/Község
Budapest

Postai irányítószám:
1112

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
Magyarország
Telefon:

Kováts Zsolt
Címzett:

1/424-7110

E-mail:
zsolt.kovats@metodus.hu

Fax:
1/424-7111

Internetcím (URL): www.metodus.hu
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község

Postai irányítószám:

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község
Kapcsolattartási pont(ok):

Postai irányítószám:

Ország:
Telefon:

Címzett:
E-mail:
Internetcím (URL):

Fax:

B. MELLÉKLET
A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
A RÉSZ SZÁMA 1 MEGHATÁROZÁS
1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
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) -----------------

