3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ
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 EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
Építési beruházás

X

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

Árubeszerzés
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________

Szolgáltatás

Azonosító kód_______________________________________

Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

Tömörkény Községi Önkormányzat
Postai cím:
Ifjúság u. 8.
Postai irányítóOrszág:
Város/Község: Tömörkény
szám: 6646
Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Telefon: +36-63/577-021
Címzett: Bódi Pál
E-mail: tomorkeny@tomorkeny.hu
Fax: +36-63/577-020

Hivatalos név:

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérı általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

www.tomorkeny.hu

További információk a következı címen szerezhetık be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
X Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következı címen szerezhetı be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
X Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következı címre kell benyújtani:
X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) AZ AJÁNLATKÉRİ TÍPUSA
Központi szintő
Regionális/helyi szintő
Közjogi szervezet

Közszolgáltató

X

Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]
Egyéb
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I.3.) AZ AJÁNLATKÉRİ TEVÉKENYSÉGI KÖRE
I.3.1) A KBT. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRİK ESETÉN

X Általános közszolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

Védelem

Szociális védelem

Közrend és biztonság

Szabadidı, kultúra és vallás

Környezetvédelem

Oktatás

Gazdasági és pénzügyek

Egyéb (nevezze meg):

Egészségügy
I.3.2) A KBT. VII. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRİK ESETÉN
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hıenergia termelése, szállítása és
elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Szén és más szilárd tüzelıanyagok feltárása és
kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz
szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Kikötıi tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont]
Földgáz és kıolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Repülıtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]

I. 4.) Az ajánlatkérı más ajánlatkérık nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást?

igen

nem X

II. SZAKASZ: A SZERZİDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérı által a szerzıdéshez rendelt elnevezés

Tömörkény Szabadság téri piac fejlesztése
II.1.2) A szerzıdés típusa, valamint a teljesítés helye
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a
szerzıdés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a) Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel,
módon, az ajánlatkérı által
meghatározott követelményeknek
megfelelıen

X
X

b) Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb

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

Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye

A teljesítés helye

A teljesítés helye

NUTS-kód

NUTS-kód

Tömörkény, Szabadság tér,
Hrsz.337/9.
NUTS-kód

HU 333

2

II.1.3) A hirdetmény a következık valamelyikére irányul

X

Közbeszerzés megvalósítása
Keretmegállapodás megkötése

Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevıvel

Keretmegállapodás egy ajánlattevıvel

A tervezett keretmegállapodás résztvevıinek keretszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
A keretmegállapodás idıtartama: Idıtartam év(ek)ben:

vagy hónap(ok)ban:

A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes idıtartama alatt (csak számokkal és pénznem):

A keretmegállapodás alapján megkötendı szerzıdések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):

II.1.5) A szerzıdés meghatározása/tárgya

Vállalkozási szerzıdés Tömörkény Szabadság téri piac fejlesztésének munkáira
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Kiegészítı szójegyzék (adott esetben)

Fı szójegyzék
Fı tárgy

További tárgy(ak)

45.21.31.42-0

.
.

.
.

.
.

-

-

-

II.1.7) Részekre történı ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletbıl szükség
szerint több példány használható)
igen
nem X
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre

egy vagy több részre

II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?

valamennyi részre
igen

nem X

II. 2) SZERZİDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)

A fejlesztéssel létesül: 6 egységbıl álló, összesen 36 db faszerkezető fedett elárusítóhely; 344 m2
viacolor térburkolat; 689 m2 térburkolat gyephézagos parkolóhoz; 45,1 m2-es szociális épület;
szennyvízkezelés egy 10 m3-es zárt szennyvíztárolóval, elektromos energia- és vízellátás, 13
gépjármőhelyes parkoló és 238 fm hegesztett hálós kerítés és acélkapu.
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)

igen

Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
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nem X

Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban:

vagy

napokban:

(a szerzıdés megkötésétıl számítva)

Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):

vagy:

és

között

Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlıdı jellegő szerzıdések esetében kérjük
feltüntetni a további szerzıdések tervezett idejét:
hónapokban:

vagy

napokban:

(a szerzıdés megkötésétıl számítva)

II.3) A SZERZİDÉS IDİTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE

Az idıtartam hónap(ok)ban:
VAGY: kezdés

vagy napokban:

/

/

210 (a szerzıdés megkötésétıl számítva)

(év/hó/nap)

ÉS/VAGY
befejezés

/

/

(év/hó/nap)

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZİDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)

- Meghiúsulási kötbér
- Késedelmi kötbér
- Jótállási idıtartam

– a nettó vállalkozási díj 2%-a;
– 250.000,- Ft naponta, max. a nettó vállalkozási díj 5%-a;
– mőszaki átadás-átvételtıl számított legalább 3 év (36 hó),
maximum 10 év;
A biztosítékokat a Kbt 53.§. (6) bek. a) pontja szerint kell teljesíteni

III.1.2) Fı finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre

-

A pénzügyi fedezet Tömörkény Község Önkormányzatának határozata, valamint a Mezıgazdasági
és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) a jelen közbeszerzés tárgyának pályázati támogatására
vonatkozó határozata alapján rendelkezésre áll. A pályázat azonosító száma: 2048480761
- Az Ajánlatkérı elıleget nem biztosít;
- A munka elszámolása egyösszegő (átalány) ár alapján történik;
- 2 db számla nyújtható be:

Elsı részszámla kibocsátása a kivitelezıi munkák érték szerint 50%-ának elvégzésekor
történik.
A végszámla kibocsátása a fennmaradó 50%-ra a mőszaki átadás-átvételi eljárást követıen
történik.
A számla kibocsátása a Mőszaki ellenır által történt elfogadást követıen történik.
A számlák ellenértékeinek kifizetése a Kbt. 305. §. szerint történik, az Ajánlatkérı által aláírt
teljesítésigazolási jegyzıkönyvek alapján, a teljesítéstıl számított 60 napon belül.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)

Nem követelmény. Együttes ajánlattétel esetén a vezetıcéget meg kell jelölni, továbbá együttes és
egyetemleges felelısséget kell vállalniuk a szerzıdés teljesítéséért.
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III.1.4) Vonatkoznak-e a szerzıdés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben)
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása

igen

nem X

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevı személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és
cégnyilvántartásokba történı bejegyzésre vonatkozó elıírásokat is
Az ajánlatkérı által elıírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:

Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevı, akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében, Kbt. 61. § (1)
bekezdés a)-d) pontjaiban, Kbt. 61. § (2) bekezdésében és a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró
okok fennállnak.
Az eljárásban nem lehet a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében és a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-d)
pontjaiban, Kbt. 61. § (2) bekezdésében és a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok
valamelyike fennáll.
Az eljárásban nem lehet alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében, Kbt. 61. § (1)
bekezdés d) pontjában és a Kbt. 61. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.
Az eljárásban nem vehet részt, a Kbt. 65. § (3) bekezdés szerinti erıforrást nyújtó szervezet, akivel
szemben Kbt. 60. § (1) bekezdésében és a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban, Kbt. 61. § (2)
bekezdésében és a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.
Megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevınek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójának, valamint az ajánlattevı számára erıforrást nyújtó szervezetnek írásban nyilatkoznia
kell - a Kbt. 249. § (3) bekezdése alapján – a kizáró okok fenn nem állásáról.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az ajánlattevınek és a teljesítésben a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben
igénybe
venni
kívánt
alvállalkozójának külön-külön be kell csatolnia:

Ajánlattevı és a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozók a P/1 és P/2 pont szerint különkülön, a P/3 pont szerint pedig együttesen
alkalmasak a szerzıdés teljesítésére, ha:
P/1. A számlavezetı pénzügyi intézményi
nyilatkozat(ok) szerint egyetlen
számlájukon sem volt 30 napon túli sorban
állás a nyilatkozat kiadását megelızı egy
évben.

1. A jelen Ajánlattételi felhívás P/1. pontjához: a
Kbt. 66. § (1) bek. a) pontja alapján valamennyi
számlavezetı pénzintézetétıl származó, az ajánlat
benyújtását megelızı 60 napnál nem régebbi
nyilatkozatot eredetiben vagy másolatban az
alábbi tartalommal:
- a vezetett bankszámla száma,
- a számlavezetés kezdete,
- az Ajánlattevı számláján a nyilatkozat kiadását
megelızı egy éven belül 30 napon túli sorban
állás jelentkezett-e.
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2. A jelen Ajánlattételi felhívás P/2. pontjához: a
Kbt. 66. § (1) bek. b) pontja alapján: az elmúlt 3
lezárt üzleti év – a számviteli jogszabályok
szerinti – beszámolóját (ill. egyéni vállalkozó
esetében adóbevallását) eredetiben vagy
másolatban.

P/2. az elmúlt 3 lezárt üzleti évi beszámolójuk
(illetve adóbevallásuk) szerint, a szokásos
vállalkozási eredményük (illetve a
vállalkozói adóalapjuk) legalább 2 évben
pozitív volt.
P/3.

3. A jelen Ajánlattételi felhívás P/3 pontjához: a
Kbt. 66. § (1) bek. c) pontja alapján: az elmúlt 2
lezárt üzleti évi, a magasépítési munka
forgalmáról szóló nyilatkozatát cégszerően
aláírva.

az elmúlt 2 lezárt üzleti évben, az
Ajánlattevı és a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozók együttes évi
nettó, a magasépítési munkából származó
árbevétele évenként eléri a 24 millió
forintot.

III.2.3) Mőszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az ajánlattevınek és a teljesítésben a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójának, külön-külön csatolni kell:

Ajánlattevı és a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó együttesen alkalmas, ha:

1. A jelen Ajánlattételi felhívás M/1 pontjához: a
Kbt. 67. § (2) bekezdés b) pontja, illetve a
162/2004. (V.21.) Korm.r. 8/A. § (2) bekezdés a)
pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló
eszközök, berendezések, illetıleg mőszaki
felszereltség leírását tartalmazó nyilatkozatot, a
darabszám, mőszaki paraméter megjelölésével.

M/1 A munka teljesítéséhez rendelkezik
legalább 1 db lapvibrátorral és 1db 300 l-es
betonkeverı géppel.

2. Jelen Ajánlattételi felhívás M/2 pontjához a
Kbt. 67. § (2) bekezdés c) pontja, ill. a 162/2004.
(V.21.) Korm.r. 8/A. § (2) bekezdés b) pontja
alapján az ajánlattevınek, illetıleg vezetı

tisztségviselıi valamint a teljesítésben részt
vevı felelıs mőszaki vezetıi végzettségének és
képzettségének, gyakorlati idejének ismertetését,
és különösen azon személyek végzettségének és
képzettségének, gyakorlati idejének ismertetését
tartalmazó nyilatkozatot, akik az építési
beruházás teljesítéséért felelısek, valamint az
elıírt végzettség/képzettség igazolásául szolgáló
okirato(ka)t.
3. Jelen Ajánlattételi felhívás M/3 pontjához a
Kbt. 67. § (2) bekezdés e) pontja, illetve a
162/2004. (V.21.) Korm. r. 8/A. § (2) bekezdés c)
pontja alapján a teljesítésben részt vevı
szakemberek létszámadatait tartalmazó
nyilatkozatot, végzettség, illetve képzettség
szerinti bontásban.
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M/2 - Legalább egy vezetı tisztségviselıje
rendelkezik legalább 3 éves vezetıi
gyakorlattal, továbbá
- a munka teljesítéséért felelıs, abba
bevonni kívánt szakemberek között
rendelkezik legalább 1 fı FMV-ÉP/A
vagy FMV-ÉP/B kategóriás (építész)
érvényes jogosultsággal, 5 év szakmai
gyakorlattal rendelkezı felelıs mőszaki
vezetıvel.

M/3 A munka teljesítésébe bevonni kívánt
szakemberek között rendelkezik legalább 2
fı kımőves szakirányú végzettséggel
rendelkezı személlyel.

III.2.4) Fenntartott szerzıdések
A szerzıdés védett foglalkoztatók számára fenntartott

igen

nem X

A szerzıdés a Kbt. 253. § szerint fenntartott

igen

nem X

III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZİDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?

igen

nem

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történı 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 megfelelıt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelınyösebb ajánlat az alábbiak szerint

X

X

Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni)

Részszempont

Súlyszám

Részszempont

1. Ajánlati

ár (Ft)

75

6.

2. Jótállási

idı mértéke (hó)

20

7.

5

8.

3. Teljesítési

határidı mértéke

(nap)

9.

4.

10.

Súlyszám

5.
IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e?

igen
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nem X

Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésrıl (ha szükséges)

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérı által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

91/2009, Ajánlatkérı MVH reg.sz.: 1003297995
IV.3.2) Az adott szerzıdésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?

nem X

igen

Igen válasz esetén
Elızetes összesített tájékoztató
Hirdetmény száma a KÉ-ben:

Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
(KÉ-szám/évszám)

/

A hirdetmény közzétételének dátuma:
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a KÉ-ben:
/

/

A hirdetmény közzétételének dátuma:

/

/

(év/hó/nap)

(KÉ-szám/évszám)

/

(év/hó/nap)

IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2010/01/18 (év/hó/nap )

Idıpont: 10.00

óra

igen X

Kell-e fizetni a dokumentációért?
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 62.500

nem

Pénznem: HUF

A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció fenti bruttó vételárát ajánlatkérı képviselıje
(Inter-Theta BT.) Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 57200048-10016051
sz. számlájára kell utalni. Az átutaláson kérjük feltüntetni: "Tömörkény piac -közbeszerzés"
A dokumentáció árát az ajánlatkérı csak a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) 54. § (6) bek. szerinti esetekben téríti vissza
IV.3.4) Az ajánlattételi határidı
Dátum: 2010/01/18 (év/hó/nap)

Idıpont: 10.00

óra

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
ES

CS

DA

DE

ET

EL

EN

FR

IT

LV LT

HU MT NL PL PT SK SL

X
Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális idıtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)

/

/

VAGY hónap(ok)ban:

-ig (év /hó/nap )
vagy napokban:

60

(az ajánlattételi határidı lejártától számítva)
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FI

SV

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum:

2010/01/18

Helyszín : 6646

Idıpont: 10.00

(év/hó/nap)

óra

Tömörkény, Ifjúság u. 8., Polgármesteri Hivatal, tárgyalóterem

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek

A Kbt. 80.§ (2) bekezdésében meghatározottak szerint.

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTİ INFORMÁCIÓK
V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLİDİ JELLEGŐ-E? (adott esetben)

igen

nem X

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) A SZERZİDÉS 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:

Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) a jelen közbeszerzés tárgyának pályázati
támogatására vonatkozó határozata rendelkezésre áll. A pályázat azonosító száma: 2048480761
Hivatkozva a Kbt. 48. § (3)-(4) bekezdésére, a jelen közbeszerzés tárgyára irányuló pályázati
támogatási határozat érvényességének fennmaradása a vállalkozási szerzıdés megkötésének
feltétele.
V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett idıpontja:
V.3.2) A szerzıdéskötés tervezett idıpontja:

2010/01/27 10.00 óra

2010/02/05

V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérı által elıírt alapvetı szabályai, az elsı tárgyalás
idıpontja :(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 rendelkezésre bocsátásának módja: az A II) mellékletben foglalt helyen,
munkanapokon 8 - 16 óráig, pénteken 8-12 óráig, az ajánlattételi határidı lejártának napján
8-10 óra között. A dokumentáció átvételének feltétele a dokumentáció árának a helyszínen
készpénzben történı kifizetése, vagy a lebonyolító bankszámláján az általa kiállított számla
szerinti összeg jóváírása. További feltétel, hogy a dokumentációra vonatkozó kérelmet a
tervezett átvételt legalább 2 munkanappal megelızıen az A II) mellékletben megadott faxon
és/vagy e-mailen és/vagy személyesen megküldjék/átadják. A dokumentáció átadás/átvétel
idıpont pontos idızítését kérjük az A II) melléklet szerinti telefonszámon (30/2091034)
elızetesen egyeztetni.
V.3.5.1) Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felsı határa:

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám
alsó és felsı határa: 1-5 pont
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V.3.5.2) Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer
(módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérı megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti
pontszámot:

A pontozás módszere, mely minden részszempont esetében azonos: a részszempontokra adott
legkedvezıbb ajánlat 5 pontot, a legkedvezıtlenebb 1 pontot kap, a többi ajánlati értékekhez
lineáris értékarányosítással meghatározott pontszám rendelhetı, kettı tizedesjegy kerekítés
mellett. A legmagasabb összpontszámú érvényes ajánlat jelenti az összességében
legelınyösebb ajánlatot.
V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek elıírt igazolási módja a minısített ajánlattevık hivatalos
jegyzékébe történı felvétel feltételét képezı minısítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e?
igen X

nem

V.7) Egyéb információk:

1. Ajánlatkérı az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti, melynek
összege 200.000,- Ft. ( azaz kettıszázezer forint )
A biztosíték a Kbt. 59. § (2) bekezdés szerint teljesíthetı az alábbiak szerint :
Az elıírt pénzösszeg ajánlatkérı bankszámlájára történı befizetésével, bankgarancia
biztosításával vagy biztosítási szerzıdés alapján kiállított - készfizetı kezességvállalást
tartalmazó – kötelezvénnyel. Készpénz befizetés vagy átutalás a Tömörkény Községi
Önkormányzat alábbi, a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett
bankszámlaszámára: 57200055-15354570
Az ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték felhívásban és a
dokumentációban megjelölt módon való szolgáltatása és annak az ajánlat mellékleteként
hiteles igazolása
2. Az ajánlatkérı felhívja az ajánlattevık figyelmét, hogy a Kbt. 92. § c) pontja alapján az
eljárást eredménytelennek nyilvánítja és új eljárást kezd, amennyiben még a legkedvezıbb
érvényes ajánlatot tevı sem tett az ajánlatkérı rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére
tekintettel –– amely nettó 24.656.351,- Ft / bruttó 30.820.439,- Ft –– megfelelı ajánlatot.
továbbá az ajánlat egyetlen költségvetési tétele sem haladhatja meg a pályázati támogató
MVH építési normagyőjteménye szerinti – a támogatási pályázat benyújtásakor érvényes referenciaárat. (Magyarázat: Az MVH a tételenkénti referenciaárak alapján kalkulálja a
támogatás elszámolható költségét, amikor az adott költségvetési tétel kivitelezıi ajánlati
összege magasabb az adott tétel referenciaáránál.) Az MVH építési normagyőjtemény
internetes elérhetıségét a dokumentációban adjuk meg.
3. Az Ajánlatkérı az eljárás nyertesével vagy – a Kbt. 91. § (2) a) illetve b) pontok fennállása
esetén - a következı legkedvezıbb ajánlatot tevınek minısített szervezettel (személlyel) köti
meg a szerzıdést.
4. Ajánlatkérı helyszíni konzultációt nem tart, kiegészítı tájékoztatással kapcsolatban a Kbt. 56.
§ (1)-(4) bekezdése az irányadó.
5. Az ajánlati árat átalányár formájában kell megadni. Az ajánlatnak tartalmaznia kell tételesen
részletezett költségvetést anyag- és díjbontásban, feltüntetve a tételhez tartozó mennyiséget
és egységárat, valamint munkanem összesítıt, fıösszesítıt.
6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevı Kbt. 70. § (2) bekezdés szerinti ajánlattételi
nyilatkozatát, valamint a Kbt. 71. § (1) bekezdés a)-c) pontjai és a (3) bekezdés szerinti
nyilatkozatait. Amennyiben a nyilatkozat nemleges, akkor is csatolandó.
7. Az ajánlati dokumentáció részét képezı szerzıdés tervezetet változatlan szövegszerkezetben
és tartalommal értelemszerően kitöltve, oldalanként szignálva az ajánlathoz mellékelni kell.
8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevı, illetve a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának az alábbi dokumentumokat:
- ajánlattételi határidı idıpontjánál 60 napnál nem régebbi cégkivonat eredeti vagy másolati
példány, - amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, az
10

esetleges változásbejegyzési a cégbíróság érkeztetı bélyegzıjével ellátott példánya eredeti
vagy másolati példány; - egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány közjegyzı
által hitelesített másolata;
- az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláírók aláírási címpéldányának egyszerő másolati
példányát;
9. Közös ajánlattevık esetén az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevık együttmőködésérıl szóló
megállapodást, melyben megjelölik a képviseletre jogosult személyt. A közös
ajánlattevıknek nyilatkozniuk kell továbbá arról, hogy a szerzıdés teljesítéséért
egyetemleges felelısséget vállalnak.
10. Az ajánlatokat legkésıbb az ajánlattételi határidı lejártának idıpontjáig lehet benyújtani. A
postai feladásból származó késedelemért vagy az ajánlat elvesztéséért az ajánlattevı tartozik
felelısséggel.
11. Ajánlatkérı az összes ajánlattevı részére a Kbt. 83. § (2) bekezdése szerint biztosítja a
hiánypótlási lehetıséget. Ajánlatkérı felhívja a figyelmet a Kbt. 83. § (6) bekezdésében
foglaltakra.
12. Az ajánlatot az ajánlattevı – cégkivonatban szereplı – cégjegyzésre jogosult képviselıje
vagy olyan személy aláírásával kell ellátni, aki felhatalmazott arra, hogy az ajánlattevı
nevében nyilatkozatot tegyen. Ha nem a cégjegyzésre jogosult személy írja alá az ajánlatot,
úgy az aláíró személy írásbeli meghatalmazását is csatolni kell.
13. Ajánlattevınek csatolnia kell a munkákra vonatkozó megfelelı felelısségbiztosítást
tartalmazó biztosítási szerzıdésének hitelesített másolatát, vagy szándéknyilatkozatot annak
megkötésére vonatkozóan. (Kbt. 306. § (2) bekezdés)
14. Az ajánlathoz csatolt valamennyi iratot, dokumentumot elegendı egyszerő másolatban
becsatolni, kivételt képeznek ez alól a nyilatkozatok, illetve azon dokumentumok ahol
ajánlatkérı kifejezetten elıírta az eredeti vagy hiteles dokumentum csatolását
15. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján amennyiben több ajánlattevı
együttesen nyújt be ajánlatot, a Kbt. 66. § (1) bekezdés a) és b) pontjainak kivételével,
együttesen is teljesíthetik az elıírt alkalmassági követelményeket. A közös ajánlattételrıl
szóló együttmőködési megállapodást ajánlattevıknek csatolniuk
16. Az ajánlatokat egy eredeti és három másolati példányban kell benyújtani, azokon feltüntetve,
hogy „eredeti”, vagy „másolat”, zárt csomagolásban a felhívásban megjelölt helyen és
idıpontban. A zárt csomagon szerepeljen az Ajánlatkérı neve és címe, az Ajánlattevı neve
és címe, a „Tömörkény Szabadság téri piac fejlesztése - közbeszerzés” felirat és a „Tilos
felbontani az ajánlattételi határidı elıtt” felirat.
17. Az ajánlatok összeállításával kapcsolatos összes költség az ajánlattevıt terheli.
V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:

2009/12/18 (év/hó/nap)

Ellenjegyezte:
2009.12.17.
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A. MELLÉKLET
TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK
I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZİ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETİK BE
Hivatalos név: Inter-Theta

BT.
Postai cím: Kis-Tisza u. 2.
Város/Község: Csongrád

Postai irányítószám:

6640

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország: Magyarország
Telefon: 63/570-115,

László, Nagyistók Tibor
E-mail: theta@fibermail.hu

30/209-1034

Címzett: Kisvárdai

Fax: 63/570-116

Internetcím (URL):

II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ BESZEREZHETİ
Hivatalos név: Inter-Theta
Város/Község:

u. 2.
Csongrád

BT.

Postai cím: Kis-Tisza

Postai irányítószám:

6640

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Telefon: 63/570-115,

Kisvárdai László, Nagyistók Tibor
E-mail: theta@fibermail.hu

Fax: 63/570-116

Címzett:

Internetcím (URL):

III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVÁ AZ AJÁNLATOKAT KELL BENYÚJTANI
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:

Postai
irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):
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30/209-1034

B. MELLÉKLET
A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
A RÉSZ SZÁMA

MEGHATÁROZÁS

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
Kiegészítı szójegyzék (adott esetben)

Fı szójegyzék

.
.
.
.
.

Fı tárgy

További tárgyak

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

-

-

3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK

4) A SZERZİDÉS IDİTARTAMA VAGY ELTÉRİ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDİ FELTÜNTETÉSE
Az idıtartam hónap(ok)ban:
VAGY

Kezdés

vagy napokban:

/

(a szerzıdés megkötésétıl számítva)

/

(év/hó/nap)

/

(év/hó/nap)

ÉS/VAGY
Befejezés

/

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRİL

----------------------(E mellékletbıl a részek számának megfelelıen több példány használandó) ----------------------
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