
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: Harsány Község Önkormányzata
Postai cím: Kossuth L. u. 67.
Város/Község: Harsány
Postai irányítószám: 3555
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Polgármesteri Hivatal
Címzett: Papp Dezső - polgármester
Telefon: 06- 46-392-410
E-mail: harsanypmh@t-online.hu
Fax: 06- 46-392-304
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.harsany.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:
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
Polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítése Harsányban
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



3555 Harsány, Kossuth Lajos út 67.
NUTS-kód HU 311
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 Polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítése
tárgyában
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

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

45110000-1
45210000-2
45261211-6
45223300-9
45262800-9

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)
Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése
- 1 db biztonsági sávval ellátott akadálymentes parkoló kialakítása
- csúszásmentes járdaburkolat kialakítása (28 m2)
- padlók ellátása csúszásmentes, könnyen tisztítható burkolattal (30 m2)
- 1 db bejárati ajtó akadálymentesítése
- ajtótokok és lapok mázolása kontrasztos színűre
- 1 db vészhívóval ellátott akadálymentes WC és mosdó kialakítása
- kapcsolók és kezelőeszközök elhelyezése 85-110 cm magasságban
A részletek műszaki leírást a dokumentáció tartalmazza. A típus megnevezése csak
a minimális műszaki paraméterek pontos meghatározása érdekében történt, minden
ennél jobb, vagy ezzel egyenértékű műszaki paraméterekkel rendelkező anyagot
Ajánlattevő elfogad.
II.2.2)
Vételi jog (opció) (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
VAGY: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő
jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett
idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés 2010/11/30 (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: ajánlatkérő a vállalt teljesítési határidő biztosítására késedelmi
kötbért ír elő, amelynek összege bírálati szempontként szerepel, nem lehet
kevesebb mint 20 000 Ft / késedelmes nap.
Teljesítési garancia: a teljesítés ideje alatt érvényes teljesítési garancia, amelynek
összege bírálati szempontként szerepel nem lehet kevesebb mint 100 000 Ft és
nem lehet több, mint az ajánlati ár 5%-a. A biztosíték az ajánlattevőként szerződő
fél választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként
szerződő fél bankszámlájára történő befizetéssel, bankgarancia biztosításával,



biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó -
kötelezvénnyel, valamint ezek kombinációjával.
Jótállás: ajánlatkérő előírja nyertes ajánlattevő számára a kötelező jótállás vállalását
mely bírálati szempontként szerepel, de nem lehet kevesebb mint 12 hónap az
eredményes és végleges műszaki átadástól számítva.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
A nyertes ajánlattevő a műszaki teljesítéshez kapcsolódóan legfeljebb egy
részszámlát és -hiány- és hibamentes kivitelezést követően - végszámlát nyújthat
be.
A számlák kiegyenlítéskor a Kbt. 305. § (3) bekezdésében foglaltak az irányadóak,
figyelemmel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §- ra is.
Ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően a számla értékének önerejét (10%) utalja
60 napon belül Ajánlattevőnek, míg a fennmaradó részt, a közreműködő szervezet
utalja az igazolt teljesítést követően 60 napon belül. A fizetési határidő betartására
Ajánlatkérő felelősséget vállalni nem tud.
A számlának mind formailag, mind tartalmilag meg kell felelnie az Általános
Forgalmi Adóról szóló törvényben foglalt előírásoknak
A beadott ajánlat a szerződés teljesítésének hatálya altt fix és az semmilyen
körülmények között nem módosítható.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
Az ajánlatkérő a közös ajánlattevők esetében nem követeli meg a gazdasági
társaság létrehozását, de közös ajánlatot csak akkor fogad el, ha az ajánlattevők
nyilatkoznak arról hogy közös vállalásuk teljesítéséért egyetmleges felelősséget
vállalnak és teljes jogkörű képviselőt alkalmaznak.
Az ajánlathoz csatolni kell eredeti példányban a közös ajánlattevők által kötött
megállapodást, amely tartalmazza az egyetemleges felelősségvállalásra vonatkozó,
valamennyi fél által cégszerűen aláírt kötelező érvényű nyilatkozatot, illetve a közös
képviselő meghatalmazását.
III.1.4)
Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott
esetben) nem Ha igen, a különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve
a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet,
aki a Kbt. 60. § (1) bekezdésének hatálya alá esik.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet,
akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdésének d) pontjában, valamint a 61. § (2)
bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.
Az eljárásból kizárásra kerül azon ajánlattevő, akivel, illetőleg akinek a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójával vagy a számára erőforrást nyújtó szervezettel szemben a Kbt. 61.
§ (1) bekezdésének a-c) pontjában illetve a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-b) pontokban
felsorolt kizáró okok fennállnak.
A kizáró okok hiányát a Kbt. 249. § (3) bekezdés szerint kell igazolni.



III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P.1) A Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi számlavezető
pénzintézettől származó, az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 60 napnál nem
régebbi nyilatkozat a következő tartalommal:
- az ajánlattevő és a 10 % feletti alvállalkozó, bankszámlaszáma(i),
- a banki nyilatkozat kiadását megelőző 12 hónapban volt-e 30 napnál hosszabb
ideig sorban álló tétele
P.2) A Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattevő és a 10 % feletti
alvállalkozó, utolsó kettő lezárt üzleti évére vonatkozó, számviteli jogszabályok
szerinti beszámolója.
P.3) Nyilatkozat az előző 2 év közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítési
kivitelezésből származó) nettó forgalmáról évenkénti bontásban.
P.4) Kbt. 66. § 81) bekezdés d) pontja alapján a számlavezető, illetőleg hitelező
pénzintézetének (pénzintézeteinek) eredeti vagy hiteles másolatú nyilatozatát
arra vonatkozóan, hogy a jelen közbeszerzés tárgyát képező építési beruházás
megvalósítására rendelkezésre álló likvid pénzeszköz vagy hitelígérvény
rendelkezésre áll.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő , a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó,valamint ajánlattevő számára erőforrást
nyújtó szervezet ha:
P.1) ha a számlavezető pénzintézeteinek nyilatkozatai alapján folyószámlájukon a
banki nyilatkozat kiadását megelőző 12 hónapban 30 napot meghaladó sorban állás
volt
P.2) ha az előző kettő (2008, 2009) lezárt üzleti év valamelyikében az üzleti
eredménye negatív volt
P.3) ha a jelen közbeszerzés tárgya szerinti, azaz magasépítési kivitelezésből
származó éves nettó forgalmuk a 2008. és 2009. év átlagában nem érte el a nettó
30.000.000,- Ft/év értéket.
P.4) ha nem rendelkezik a jelen közbeszerzés tárgyát képező beruházás
megvalósítására rendelkezésre álló, legalább 3 000 000 összegű likvid
pénzeszközzel vagy pénzintézeti hitelígérvénnyel.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) illetve a szerződés teljesítéséhez a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozóknak az alábbiak szerint kell igazolnia a műszaki-szakmai alkalmasságát:
M 1.) az előző három (2007, 2008, 2009) évben műszaki átadás-átvétellel
lezárt, legjelentősebb munkáinak a szerződést kötő másik fél átal kiadott pozitív
visszaigazolású igazolását - a Kbt. 68. § (2) bekezdése alapján - legalább az alábbi
tartalommal:
- az elvégzett munka műszaki tartalmának rövid leírása
- az ellenszolgáltatás nettó összege (kivitelezés értéke),
- a teljesítés ideje, helye,
- a teljesítési előírásoknak és a szerződésnek való megfelelősége,
- a szerződést kötő másik fél (korábbi megrendelő) megnevezése.
[Kbt. 67.§ (2) bekezdés a) pont];



M.2.) Azoknak a felelős műszaki vezetőknek a megnevezése, valamint
végzettségük, képzettségük és gyakorlati idejük ismertetése, akiket ajánlattevő
be kíván vonni a teljesítésbe. Az ismertetőt eredetiben kell benyújtani, a felsőfokú
műszaki szakmai végzettség igazolása az iskolai oklevél, az esetleges jogosultság
igazolása az illetékes hivatal által kiadott határozat hiteles másolatban történő
benyújtásával, a szakmai gyakorlat az önéletrajz benyújtásával igazolandó.
162/2004 Korm. rendelet 8/A § (2) b) pontja szerint és a Kbt. 67. § (2) c) pontja
szerint
M.3) csatolni kell az építési beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos részletes
szabályairól szóló 162/2004. (V.21.) Kormányrendelet 8/A. § (2) bekezdés c)
pontjára tekintettel cégszerűen aláírt nyilatkozatot a teljesítésbe bevonni kívánt
szakemberek megnevezésével, végzettségük/képzettségük ismertetésével
végzettség/képzettség szerinti bontásban.
M.4) Kbt. 67.§ (2) b pontja alapján csatolni kell a teljesítéshez rendelkezésre álló
eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltség leírását, megjelölve a
műszaki eszközök típusát, jellegét, továbbá nyilatkozatot arról, hogy a munkagépek
a szerződés teljesítésére alkalmas műszaki állapotban vannak. A saját tulajdonú
eszközök igazolására az eszköznyilvántartás másolati példányát kell csatolni, az
egyéb módon rendelkezésre álló eszközök igazolására az adott eszközre vonatkozó
bérleti szerződést.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha nem rendelkeznek:
M 1.) az elmúlt 3 évben (2007, 2008, 2009) olyan befejezett, a megrendelő által
minőségileg is igazolt befejezett, összesen legalább 3 darab magasépítésére
vonatkozó referenciával melyből:
- legalább három értéke eléri a nettó 10 millió forintot, melyből legalább egy
középület akadálymentesítésével kapcsolatos
M.2) a 244/2006.(XII.5.) Korm. rendeletben meghatározott alábbi, a teljesítésben
részt vevő szakemberekkel:
- 1 fő MV-Ép/A kategóriás érvényes jogosultsággal , valamint 3 éves közbeszerzés
tárgyát képező (magasépítési) területen szerzett szakmai gyakorlattal rendelkező
felelős műszaki vezetővel(mint projektvezető)
- 1 fő legalább 5 éves közbeszerzés tárgyát képező (magasépítési területen)
szerzett szakmai gyakorlattal rendelkező vezető tisztségviselővel
M.3) az előző két év (2008, 2009) átlagában legalább 5 fő átlagos statisztikai
állományi létszámmal, melyből legalább kettő fő kőműves, egy fő festő-mázoló
M. 4) saját tulajdoban lévő, vagy szerződéssel, előszerződéssel, bérleti vagy
használati szerződéssel lekötött - legalább
- 1 db 1,5 tonna teherbírású gépjárművel,
- 1 db 220 l-es betonkeverővel
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott nem
III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges
feltételek
III.3.1)
A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?



Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás típusa
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli x
Tárgyalásos
IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x
xAz alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat
súlyozással kell megadni)

Szempont Súlyszám
1. Ajánlati ár (nettó) 70
2. Vállalt késedelmi kötbér mértéke
(forint/jkésedelmes nap)

5

3. Vállalt teljesítési garancia összege
(forintban megadva)

5

4. Vállalt jótállási idő (hónap) 5
5. Előteljesítés vállalása (naptári nap) 15
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: 2010/08/11 (év/hó/nap )
Időpont: 10.00 óra
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 50 000 Ft
Pénznem: HUF



A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció ellenértékét az ajánlatkérő az OTP Bank Nyrt-nél vezetett
11734004-15349002-00000000 számú bankszámlájára kell átutalni „Közbeszerzési
dokumentáció” megnevezéssel ellátva, vagy az Ajánlatkérő pénztárába (3555
Harsány, Kossuth Lajos utca 67.) készpénzzel történő befizetés esetén, a befizetést
igazoló számla vagy bevételi pénztárbizonylat bemutatása ellenében vehető át.
Munkanapokon 9.00 - 12.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján
9.00-10.00 óra között. Átutalás esetén a befizetésről kiállított igazolással vehető
át a dokumentáció. A dokumentáció ellenértéke a Kbt. 54.§ (6) bekezdése szerinti
esetekben kerül visszafizetésre. A dokumentáció másra nem ruházható át és nem
publikálható, csak ajánlattétel céljára használható.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/08/11 (év/hó/nap) Időpont: 10.00 óra
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/08/11 (év/hó/nap)
Időpont: 10.00 óra
Helyszín : Harsány Község Önkormányzata (3555 Harsány, Kossuth Lajos utca 67.)
- Ajánlatkérő tárgyaló terme
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80§ (2) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen
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:
„Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés)”
ÉMOP-2009-4.2.2-09
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2010/08/16 10.00 óra
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2010/09/06 10.00 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)
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)
Munkanapokon 9.00 - 12.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján
9.00-10.00 óra között. Átutalás esetén a befizetésről kiállított igazolással vehető
át a dokumentáció. A dokumentáció ellenértéke a Kbt. 54.§ (6) bekezdése szerinti
esetekben kerül visszafizetésre. A dokumentáció másra nem ruházható át és nem
publikálható, csak ajánlattétel céljára használható.
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:
0-10
V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati
szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő
megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
A bírálati részszempontok értékelésének módszere:
Az ajánlatkérő először a részszempontok szerinti tartalmi elemeket értékeli. A
részszempontonként adható pontszám 0 - 10 pont között változik és az egyes
tartalmi elemek értékének egyenes arányosításával kerül meghatározásra, úgy hogy
a legkedvezőbb ajánlat kap 10 pontot. A pontszámok egy tizedes jegy pontosságig
kerülnek kiszámításra.
Pontszámítási képletek:
- abban az esetben, ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb (ajánlati ár)
Pvizsgált = Alegjobb/Avizsgált * 10
- abban az esetben, ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb (előteljesítés
vállalása, vállalt késedelmi kötbér mértéke, vállalt teljesítési garancia összege, vállalt
jótállási idő)
Pvizsgált = Aivzsgált/Alegjobb * 10
Az így kapott részpontokat meg kell szorozni a részszemponthoz tartozó
súlyszámmal, végük a szorzatokat ajánlatonkét össze kell adni. Az az ajánlat
összességében a legelőnyösebb, amelynek az összpontszáma a legmagasabb.
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.) Figyelemmel a Kbt. 91.§ (2) bekezdésében foglaltakra, ajánlatkérő előírja, hogy
a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a következő legkedvezőbb ajánlatot adó
ajánlattevővel köti meg a szerződést.
2.) Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét Kbt. 83.§-nak megfelelően teljes körűen
biztosítja. A hiánypótlás lehetősége nem terjed ki az ajánlati biztosíték pótlására.
3.) Ajánlatkérő a dokumentációt és a kiegészítő tájékoztatásokat a Kbt. 251.§
(2) bekezdésének megfelelően elektronikus úton /e-mail, adathordozó/ bocsátja
Ajánlattevő rendelkezésére.
4.) Ajánlatkérő a dokumentáció részeként szerződéstervezetet bocsát
rendelkezésre.



5.) Minden ajánlatot a mellékletekkel együtt egy lezárt borítékba(csomagba kell
beletenni, amelyen csak az alábbi információk lehetnek feltüntetve: az Ajánlatkérő
címe, a projekt címe, száma; az Ajánlattevő neve; valamint az alábbi szöveg:
„Nem nyitható fel a hivatalos tenderbontási ülés előtt”. Az ajánlatot a cégjegyzésre
jogosultak által cégszerűen aláírva és minden oldalon szignálva, folyamatos
oldalszámozással, 4 példányban (1 eredeti és 3 másolat, az eredeti megjelölésével)
kell benyújtani. Ha az eredeti és a másolati példányok között eltérés tapasztalható,
az eredeti példány tartalma az irányadó.
6.) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes
költséget, kockázatot ajánlattevőnek kell viselnie. A postán feladott ajánlatokat az
ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánalttételi határidőn belül benyújtottnak, ha annak
kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal
kapcsolatos küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
7.) Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt 100.000.- Ft ajánlati
biztosíték nyújtásához köti. A biztosíték a Kbt. 59. § (2) bekezdése alapján
teljesíthető. Az ajánlatkérő bankszámlaszáma az OTP Bank Nyrt-nél vezetett
11734004-15349002-00000000Az ajánlati biztosíték a Kbt. 49. § (5) bekezdése
alapján kerül visszafizetésre. Ajánlatkérő kijelenti, hogy az ajánlati biztosíték
után kamatot nem fizet. Ajánlattevőnek az ajánlati biztosíték teljesítését az
ajánlatban (az ajánlati biztosíték befizetésének tényét tanúsító „készpénz átutalási
megbízás” feladóvevényének, vagy átutalás esetén a banki terhelési értesítőnek,
illetőleg bankszámla kivonatnak az eredeti vagy hiteles másolati példányának,
vagy bankgarancia, vagy biztosítási szerzdőés alapján kiállított - készfizető
kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény eredeti példányának ajánlatához
csatolása útján) kell igazolni. A bankgarancia kedvezményezettjeként Harsány
Község Önkormányzatát kell megjelölni.
8.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell minden igazolást és nyilatkozatot melyet a
dokumentáció előír.
9.) Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatást kérhet a Kbt. 56.§ 1)-2) bekezdésének
emgfelelően. Az Ajánlattevők kérdéseket nyújthatnak be írásban (postai úton
és faxon), legkésőbb 10 nappal az ajánlatok benyújtási határideje előtt. Az
Ajánlatkérőnek válaszolnia kell az Ajánlattevők minden kérdésére legkésőbb 6
nappal az ajánlatok beérkezési határideje előtt. Az írásbeli válaszok másolatát
megküldik az összes ismert Ajánlattevőnek (a kérdéssel együtt, de a kérdés
forrásának a megjelölése nélkül).
10.) Az ajánalttevőnek illetve a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak nyilatkoznia
kell, hogy valamennyi pénzforgalmi számlájáról becsatolta a pénzügyi alkalmasság
igazolására előírt banki nyilatkozatot és ezeken kívül más pénzügyi intézménynél
további számlát nem vezet.
11.) Az ajánlatkérő több váltaztú ajánaltot nem fogad el.
12.) Az ajánlatetvőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 70.§ (2) bekezdésében
foglaltakra voantkozóan. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 71.§ (1) bekezdés
a)- c) pontjaira, valamint a (3) bekezdésére voantkozóan. (A nemleges nyilatkozatot
is csatolni kell.)
13.) Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 72.§ -ban foglaltakra
vonatkozóan.



14.) Az Ajánlatkérő jelen beruházásokat az ÉMOP-2009-4.2.2-09 azonosítószámú
pályázatból finanszírozza, a pályázat szabályozásai figyelmbe vételével.
15.) Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló
megállapodást az ajánlathoz csatolni kell. A megállapodásban az ajánlattevőknek
nyilatkozniuk kell a képviselet és feladatmegosztás módjáról ,továbbá a
szerződésszerű teljesítésre egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.
16.) Ajánlatkérő ajánlattevők részére előzetes helyszíni bejárási lehetőséget biztosít,
előzetes időpont egyeztetés után legkésőbb az ajánlatok benyújtási határidejének
lejártát megelőző 11. napig. A helyszíni bejárás során lehetőség van az építéssel
érintett terület megtekintésére, ifnormáció cserére azonban csak a Kbt. 56.§ 1)-2)
bekezdésének megfelelően kerülhet sor.
17.) Nyertes ajánlattevő feladata a terv és a nyertes ajánlat szerinti megvalósítás
függetlenül attól, hogy a benyújtott tételes költségvetés tartalmaz - e minden tételt,
mennyiséget beleértve a Ptk.403.§(4) bekezdésre vonatkozó Ptk. magyarázat
szerinti műszaki szükségességből eredő munkákat is. Ajánlattevőnek a terv, a
helyszín, az építési körülmények ismeretében körültekintően kell megadnia ajánlatát.
18.) A kivitelezéssel kapcsolatos egyéb utasításokat a dokumentáció tartalmazza. A
dokumentumokat ajánlatkérő elektronikus úton is hozzáférhetővé teszi Ajánlattevők
számára.
19.) A nyertes ajánlattevő feladata a tervezett munkák elvégzése az ajánlattételi
felhívás dokumentáció és a nyertes ajánlat figyelembevételével megkötésre
kerülő vállalkozási szerződés szerint, a vonatkozó szabványoknak, szakhatósági,
hatósági előírásoknak megfelelően, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotú
teljesítéssel.
20.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy amenniyben általa előre nem
látható és elháríthatlatlan ok következtében beállott lényeges körülmény miatt a
szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem képes, úgy Ajánlatkérő a Kbt. 82.§
alapján az eljárást eredménytelenné nyilvánítja.
21.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben általa előre nem
látható és elháríthatatlan ok következtében beállott lényeges körülmény miatt a
szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem képes, úgy Ajánlatkérő a Kbt. 82.§
alapján az eljárást eredménytelenné nyilvánítja. Ajánlatkérő tekintettel a Kbt. 88. §
(1) bekezdés f) pontjára, érvénytelennek nyilvánítja azt az ajánlatot, amelyben az
ajánlati ár meghaladja az Ajánlatkérő rendelkezésére álló nettó 13 700 000 Forintot.
22.) Jelen ajánlati felhívásban , valamint a dokumentációban nem szabályozott
kérdésekben a közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény az irányadó.
23.) Jelen ajánlattételi felhívást Papp Dezső polgármester jegyezte ellen.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/07/21 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: Aventis Consult Kft.
Postai cím: Pf.:92.
Város/Község: Miskolc
Postai irányítószám: 3501
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): 3530 Miskolc, Széchenyi I. u. 68. I. em.



Címzett: Dr. Dámóczi János
Telefon: 06-46/382-246
E-mail: kozbeszerzes@aventisconsult.hu
Fax: 06-46/505-189
Internetcím (URL): www.aventisconsult.hu
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név: Aventis Consult Kft.
Postai cím: Pf.:92.
Város/Község: Miskolc
Postai irányítószám: 3501
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): 3530 Miskolc, Széchenyi I. u. 68. I. em.
Címzett: Dr. Dámóczi János
Telefon: 06-46/382-246
E-mail: kozbeszerzes@aventisconsult.hu
Fax: 06-46/505-189
Internetcím (URL): www.aventisconsult.hu
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):
 


