3. melléklet a …/2009. (… …) 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
Építési koncesszió
Szolgáltatási
koncesszió

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága)
tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________
Azonosító kód______________________________

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos név: Nyírbogdány Község Önkormányzata
Postai cím: Kéki u. 2.
Város/Község:
Postai
Ország: Magyarország
Nyírbogdány
irányítószám:
4511
Telefon: 42/532-423
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Szentpéteri Szabolcs jegyző
E-mail: jegyzo@nyirbogdany.hu
Fax: 42/232-021
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
X Azonos a fent említett kapcsolattartási
ponttal/pontokkal
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
Regionális/helyi szintű

Közszolgáltató
X

Közjogi szervezet

Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c)
pont]
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
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és
elosztása

Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. a) 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 szolgáltatások

Repülőtéri tevékenység
[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
Nyírbogdány Község falumegújítása
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) Építési beruházás

X

Kivitelezés

b) Árubeszerzés

c) Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória

X Adásvétel

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

Szolgáltatási koncesszió

Építési koncesszió
A teljesítés helye
Nyírbogdány Község
faluközpontja, Kéki út
NUTS-kód

••

HU-323

A teljesítés helye
NUTS-kód

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

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek
keretszáma • •• VAGY, adott esetben, maximális
létszáma • ••
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
Építési szerződés Nyírbogdány Község falumegújítására
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő tárgy

45.23.32.00-1

•••• -• •••• -•

További
tárgy(ak)

45.23.32.60-9
77.31.00.00-6
•• .••.•• .••-•
•• .••.•• .••-•

•••• -•
•••• -•
•••• -•
•••• -•

•••• -•
•••• -•
•••• -•
•••• -•

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)
A község központjában a „Mennyegzők sétánya” park díszkivilágítása (20 db kandeláber), Kéki út
fásítása, és a mellette párhuzamosan elhelyezkedő zöldfelületek parkosítása (összesen 100 db fa, 1998
db különféle cserje, 2990 m2 gyep), térkő díszburkolat (373 m3), térkő sétány burkolat (567.5 m2), és
térkő sétány-kísérő burkolat (589,5 m2) készítése, 14 db pad és 13 db hulladékgyűjtő elhelyezése a
dokumentáció részét képező műszaki leírás és tervek szerint.
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)

befejezés

ÉS/VAGY
2010/09/15
(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)
a.) Késedelmi kötbér: a vállalkozó köteles a szerződésben rögzített határidővel kapcsolatos késedelme
esetén kötbért fizetni.
b.) Meghiúsulási kötbér: a vállalkozó köteles a munka megrendelőnek fel nem róható okból történő
meghiúsulása esetén meghiúsulási kötbért fizetni.
c.) Jótállás: a vállalkozó köteles a szerződés teljesítését követően az általa megajánlott időtartamig
jótállást nyújtani.
Az ajánlatkérő a fenti mellékötelezettségek tekintetében biztosítékot nem kér.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre
- A pénzügyi fedezet az ajánlatkérőnek részben saját erőként, részben pályázati forrásként áll
rendelkezésre. Az ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlatkérő a benyújtott számla kifizetését a Kbt.
305. § (3) bekezdése szerint átutalással teljesíti.
A számla benyújtásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény 36/A. §-ában foglaltakra.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)
Az ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, de
közös ajánlattétel esetén a képviseletre felhatalmazottat meg kell jelölni, valamint az ajánlattevőknek
a teljesítés és a garanciális munkák elvégzése tekintetében egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.
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:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a
Kbt. 60. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghalandóan igénybe venni
kívánt alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a.)-c.)
pontjában meghatározott kizáró okok fennállnak.
Az eljárásból kizárásra kerül az az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghalandóan
igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)
bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.

A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghalandóan
igénybe venni kívánt alvállalkozónak, vagy erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell (Kbt. 249.
§ (3) bek).

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok
és a megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

a.) Valamennyi számlavezető pénzintézet
a.) Alkalmatlan az az ajánlattevő, és 10 %-ot
nyilatkozata az ajánlattevő fizetőképességének
meghaladó alvállalkozója, akinek a számláján az
megítéléséhez az alábbi tartalommal: mióta vezeti elmúlt évben (2009) volt 15 napot meghaladó
a vállalkozó a számláját, volt-e 2009. évben 15
sorbanállás, fizetési kötelezettségeinek nem tesz
napot meghaladó sorbanállás, fizetési
eleget.
kötelezettségeinek pontosan eleget tesz-e.
b.) Alkalmatlan az az ajánlattevő, és 10 %-ot
b.) Kbt. 66. § (1) bek. szerinti beszámoló
meghaladó alvállalkozója, aki a számviteli
benyújtása 2008. évre.
szabályok szerint beszámolója alapján 2008.
évben veszteséges gazdálkodást folytatott, mérleg
szerinti eredménye negatív.
A pénzügyi és gazdasági alkalmasság
tekintetében az a.) és b.) pontban meghatározott
minimum-követelményeknek az ajánlattevőknek
alvállalkozóiknak önállóan kell megfelelniük.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok
és a megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

a.) Vezető tisztségviselő, valamint felelős
műszaki vezető szakember végzettségét igazoló
okiratok, a felelős műszaki névjegyzékbe vételt
tanúsító okirat, valamint a közreműködő
személyes szándéknyilatkozata. (Kbt. 67. § (2) c.)
pont)

a.) Az ajánlattevő, és 10 %-ot meghaladó
alvállalkozója alkalmatlan, ha nem rendelkezik
legalább 1 fő útépítés tekintetében „A” kategóriás
regisztrációs számmal, 5 éves mélyépítési
szakmai gyakorlattal rendelkező felelős műszaki
vezető szakemberrel (244/2006. (XII.5.) Korm.
b.) A referenciamunka tekintetében az ajánlattevő rendelet 1. melléklet II. rész 1.1. pont), és
csatoljon a szerződést kötő másik féltől származó, középfokú végzettségű vezető tisztségviselővel
Kbt. 68. § (2) bek. alapján kiállított igazolást,
b.) Az ajánlattevő, és 10 %-ot meghaladó
mely tartalmazza az ellenszolgáltatás összegét,
alvállalkozója alkalmatlan, ha nem rendelkezik az
teljesítés idejét, helyét, valamint nyilatkozatát
elmúlt négy évben (2006, 2007, 2008, 2009)
arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
befejezett évente kettő darab bruttó 15 millió Ft
szerződésnek megfelelően történt-e.
értékű mélyépítés és/vagy kertépítés tárgyú, a
megrendelő által a Kbt. 68. § (2) bek szerint
c.) A Kbt 67. § (2) bek. e.) pontja alapján a
igazolt referenciamunkával.
teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek
megnevezése, képzettségük ismertetése,
végzettségükről szóló bizonyítvány, és az adott
géptípusra érvényes jogosítvány egyszerű
másolata.

c.) Az ajánlattevő, és 10 %-ot meghaladó
alvállalkozója alkalmatlan, ha nem rendelkezik
legalább az alábbi szakemberekkel:

d.) a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök,
berendezések, illetőleg műszaki felszereltség
leírása.

- 2 fő földmunkagép gépkezelő szakmunkás,
A gépkezelőknek az adott géptípusra
vonatkozóan érvényes jogosítvánnyal kell
rendelkeznie.
d.) Az ajánlattevő, és 10 %-ot meghaladó
alvállalkozója alkalmatlan, ha nem rendelkezik az
alábbi, a szerződés teljesítéséhez szükséges
gépekkel, berendezésekkel:
- 1 db vibrohenger
- 1 db forgó kotró
A műszaki szakmai alkalmasság tekintetében az
ajánlattevőnek együttesen kell megfelelnie –
kivéve Kbt. 69. § (5) bekezdésében
meghatározott esetet. Az alkalmasság igazolására
a 65. § (3) bekezdése szerinti erőforrás
szervezetek bevonására a Kbt. 4. § 3/E pontja
szerint van lehetőség

III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott

igen

A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott

igen nem X

nem X

III. 3) SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSRE 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
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

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

Súlyszám

1.. Ajánlati ár

40

2. Késedelmi kötbér

20

3. Jótállás időtartama

10

4. Vállalt teljesítési határidő

20

Részszempont

Súlyszám

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?
nem X

igen

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)

X

Hirdetmény száma a KÉ-ben: 29.546/2010 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2010/01/11 (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2010/05/18 (év/hó/nap )

Időpont: 13 óra

Kell-e fizetni a dokumentációért?
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 50.000

igen X

nem

Pénznem: HUF

A fizetés feltételei és módja: a dokumentáció árát ÁFÁ-val növelten az ajánlatkérő pénztárába
kell befizetni számla ellenében az ajánlattételi felhívás I/1. pontjában megjelölt helyen,

munkanapokon 8-15 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 8 órától 13 óráig, illetve
átutalással a 11993300-06345794-10000001. sz. bankszámlára, közleményként kell feltüntetni
Falumegújítás.

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/05/18 (év/hó/nap )

Időpont: 13 óra

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
ES CS DA DE
SK SL FI SV

ET

EL

EN FR IT

LV LT

HU MT NL PL PT
X

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: 2010/05/18 (év/hó/nap )

Időpont: 13 óra

Helyszín : Nyírbogdány, Kéki u. 2. Polgármesteri Hivatal épülete
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80. § (2) bekezdésében meghatározott személyek, szervezetek.
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:
135/2008. (X.18.) FVM rendelet alapján az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból
falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatásból valósítja meg a beruházást.
V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2010. május 27. 10 óra
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2010. június 17.

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 első tárgyalás időpontja: 2010.május 25. 10 óra
Az ajánlatkérő legalább egy tárgyalási fordulót tervez. A tárgyalásról jegyzőkönyv készül,
amelyben feltüntetésre kerül:
- az ajánlattevők megjelent képviselői, tárgyalási jogosultságuk, a tárgyalás helye, ideje, tárgya,
a többi ajánlattevőt érintő kérdések, válaszok, a tárgyalás berekesztésének ténye, ideje, az
ajánlati kötöttségre vonatkozó figyelmeztetés, az eljárás további menete, a tárgyaló felek
aláírása.
Az ajánlatkérő az ajánlattevőkkel külön-külön tárgyal, célja, hogy a legkedvezőbb érvényes
ajánlatot tevővel kösse meg a szerződést. Amennyiben a tárgyalás során általános kérdés merül
fel, az ajánlatkérő a többi ajánlattevőt is tájékoztatja erről. A tárgyaláson az ajánlatkérő ábécé
sorrendben tárgyal az ajánlattevőkkel. Az ajánlattevők a tárgyaláson megerősíthetik, vagy
módosíthatják ajánlatukat.
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: a dokumentáció árának befizetését
követően átvehető az ajánlattételi felhívás I/1. pontjában megjelölt helyen, munkanapokon 8-15
óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 8 órától 13 óráig, valamint a Kbt. 54. § (4)
bekezdésének megfelelően.
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:
Az adható pontszám valamennyi részszempont esetén 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:
Az értékelés módszere valamennyi részszempont esetén azonos: részszempontokon belül a
legkedvezőbb ajánlat kap 10 pontot és a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva arányosítással
értékeljük az ajánlatokat. Ahol a legalacsonyabb a legkedvezőbb, a legjobb ajánlatot elosztjuk az
adott ajánlattal, és ezt az összeget szorozzuk meg tízzel. Azokban az esetekben, ahol a
legmagasabb a legkedvezőbb, ott az aránypár megfordul. Az egyes tartalmi elemekre adott
értékelési pontszámot beszorzásra került a súlyszámmal, a szorzatok pedig ajánlatonként
összeadásra kerültek. Azaz ajánlat az összességében a legelőnyösebb, amelynek az
összpontszáma a legnagyobb.
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:
a.) Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződéskötés időpontjáig az építési
beruházás tekintetében felelősségbiztosítást köt, illetve meglévő felelősségbiztosítását a
közbeszerzés tárgyát képező beruházásra is kiterjeszti (Kbt. 306. § (2) bekezdése).

b.) Az ajánlattevő csatolja ajánlatához a Kbt 70 § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát,
valamint nyilatkoznia kell a Kbt. 71. §. (1) és (3) bekezdése tekintetében. Az ajánlattevőnek
nyilatkoznia kell a számlavezető pénzintézetekről, mely az alábbiakat tartalmazza: mely
bankoknál vezet számlát, a számlák száma, nyilatkozat, hogy a felsorolt pénzintézeteken
kívül más bankoknál számlája nincs.
c.) Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a beruházáshoz kapcsolódóan
támogatási igényt nyújtott be, és felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 48. § (3)-(4)
bekezdésében foglaltakra: amennyiben a támogatást a forrás felett rendelkező szervezet nem
ítéli meg, a Kbt. 82. §-t, 99./A § (1) bekezdését, és a 303. §-t úgy kell alkalmazni, hogy az
ott írt oknak, illetve körülménynek minősül a támogatásra irányuló igény el nem fogadása.
d.) Az ajánlatok összeállításának, benyújtásának költségei az ajánlattevőt terhelik. Az
ajánlatok benyújtásának módját a dokumentáció tartalmazza.
e.) Az ajánlatkérő a Kbt. 83. §-a alapján a hiánypótlásra lehetőséget biztosít.
f.) Az ajánlattevőnek és 10 % feletti alvállalkozójának, erőforrás szervezetének az ajánlathoz
csatolnia kell 60 napnál nem régebbi cégkivonatát és vezető tisztségviselőjének aláírási
címpéldányát, vagy aláírás-mintáját.
g.) Amennyiben az ajánlati dokumentáció és az ajánlattételi felhívás szövege között eltérés
mutatkozna, úgy a közzétett ajánlattételi felhívás szövege az irányadó
V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2009/11/10 (év/hó/nap)

