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: Dél-Zala Murahíd Letenye Többcélú Társulás
Postai cím: Kossuth Lajos u. 10.
Város/Község: Letenye
Postai irányítószám: 8868
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Halmi Béla
Telefon: +36-93-543-010
E-mail: iroda@murahid.t-online.hu
Fax: +36-93-543-011
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
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:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa 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
Vállalkozási szerződés keretében Becsehely Általános Iskola építése és felújítása.
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát
válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább
megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a)
xÉpítési beruházás
xKivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye

Becsehely
NUTS-kód HU223
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 keretében Becsehely Általános Iskola építése és felújítása.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45262800-9

További
tárgyak:

45214210-5
45453000-7
45212500-1

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)
Becsehely Általános Iskola felújítása:
Lakóépület bontása 170 m2
Iskolaépület bontása 426 m2
Teherhordó falazatok 1.671 m2
Válaszfalak 443 m2
Fa tetőszerkezet építése 1.250 m2
Tetőlécezés , ellenléc, fóliaterítés 1.544 m2
Cserépfedés 1.544 m2
Oldalfalvakolatok 3.323 m2
Mennyezetvakolatok 1.325 m2
Homlokzatvakolatok 1.132 m2
Padlóburkolatok 1.705 m2
Csempe falburkolatok 359 m2
Csatornák, szegélyek, párkányok, fallefedések 743 m
Fémlemez fedések 127 m2
Fa nyílászárók beépítése 237 db
Korlátok, kézfogók 82 m
Belső diszperzit festés 5777 m2
Külső lazúrozás 208 m2
Padló Villas bitumenes lemezszigetelése 690 m2
Homlokzati hőszigetelés, 5 cm-es lemezzel 622 m2
Padló-födémszigetelések 2.400 m2
Személyfelvonó beépítése 1 db
Becsült érték: nettó 214.277.830 Ft
Részletes leírást a dokumentáció tartalmazza.
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, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér, jótállás, teljesítési biztosíték a
kivitelezés idejére a Kbt. 53. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérő a nettó Ajánlati ár 10%-ának megfelelő összegű előleget fizet,
részszámlák benyújtására a műszaki készültségnek megfelelően az ajánlati
dokumentációban meghatározottak szerint van lehetőség. Az igazolt teljesítést
követően benyújtott számla 60 napon belül kerül átutalással kiegyenlítésre a Kbt.
305. § (3) bekezdése szerint figyelemmel a 281/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet,
a 255/2006. (XII.8.) Kormányrendelet, a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes
rendelet, és az adózás rendjéről szóló törvény (2003. évi XCII. törvény) Art 36/A. §
vonatkozó rendelkezéseire. Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
Nem követelmény.
III.1.4)
Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott
esetben) igen Ha igen, a különleges feltételek meghatározása
A szerződés teljesítése során szükséges az ISO 9001 minőségirányítási tanúsítvány
és az MSZ 28001 (OHSAS 18001) munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági
irányítási rendszer szerinti tanúsítvány alkalmazása vagy az Európai Unió más
tagállamából származó a fentiekkel egyenértékű tanúsítvány alkalmazása. Az
ajánlattétel során ajánlattevő, közös ajánlattevők esetében valamelyik tag, vagy
10 % feletti alvállalkozó rendelkezzen ISO 9001 és MSZ 28001 (OHSAS 18001)
rendszerekre vagy azokkal egyenértékű érvényes tanúsítványokkal, egyéb esetben
ajánlatkérő a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja alapján jár el.
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 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) bekezdés a)-h) pontjaiban foglalt kizáró okok
fennállnak.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, vagy alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó
szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdésének d) pontjában foglaltak fenn
állnak.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó
szervezet, aki a Kbt. 61. § (1) bekezdésének a)-c) pontjainak hatálya alatt áll. Az
eljárásban nem lehet ajánlattevő, vagy a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)
bekezdésében foglaltak fenn állnak.
Igazolási mód:
A Kbt. 249. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, ajánlattevő, a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt

alvállalkozó és az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó
szervezet nyilatkozzon a kizáró okok fenn nem állásáról.
Az ajánlattevő nyertessége esetén az ajánlattevő(k), a közbeszerzés értékének
tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, és az
ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet az
eredményhirdetést követő nyolc napon belül a Kbt. 63. § (2)–(3) bekezdés szerint
kell igazolnia, hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdésének, valamint a 61. § (1)
bekezdésének hatálya alá, ha ezt az ajánlatban nem igazolta.
Ajánlattevő nyilatkozzon a Kbt. 71. § (3) bekezdésére.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő, valamint a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója
csatolja
P.1/ a Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi számlavezető pénzügyi
intézményétől származó, az ajánlat igazolt benyújtásánál 30 napnál nem régebbi
nyilatkozatot az alábbi kötelező és kifejezett tartalommal:
- bankszámlaszám megadása,
- mióta vezeti az adott bankszámláját,
- volt-e bármilyen mértékű sorban állás a nyilatkozat kiadását megelőző 2 évben.
P.2/ a Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja alapján az előző három lezárt üzleti évre
vonatkozó, a számviteli jogszabályoknak megfelelően elkészített beszámolóit,
amennyiben a letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló
közzétételét, ajánlattevő nyilatkozzon az üzemi (üzleti) tevékenységének
eredményére, saját tőke, összes forrás, rövid lejáratú kötelezettségek és forgótőke
értékére, az előző 3 lezárt üzleti év tekintetében, évenkénti bontásban.
P.3/ a Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontja alapján nyilatkozatot az előző 3 év (2007.,
2008., 2009.) teljes nettó forgalmáról és ugyanezen időszakban a közbeszerzés
tárgyának nettó forgalmáról (magasépítés) évenkénti bontásban.
Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 65. § (3) bekezdése alapján a szerződés
teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet(ek)
erőforrásaira támaszkodik (a Kbt. 4.§ 3/E pontjával összhangban), csatolandó a Kbt.
65. § (4) bekezdése szerinti igazolás(ok) is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
alvállalkozója, ha
P.1/ a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok szerint valamelyik
bankszámláján a nyilatkozat kiállítását megelőző 2 évben bármilyen mértékű sorban
állás fordult elő.
P.2/1. az előző három lezárt üzleti évre vonatkozó, a számviteli jogszabályok szerinti
beszámolói alapján valamelyik évben az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye
negatív.
P.2/2. az elmúlt 3 lezárt üzleti évre vonatkozóan számított tőke-ellátottsági mutató
értékének számtani átlaga nem éri el a 20 %-ot. Számítási mód: {saját tőke (ezer
forintban)} / {összes forrás (ezer forintban)} x 100.
P.2/3. az elmúlt 3 lezárt üzleti évre vonatkozóan számított likviditási ráta értékének
számtani átlaga nem éri el a 110 %-ot. Számítási mód: {B. forgóeszközök (ezer
forintban)} / F. III. Rövid lejáratú kötelezettségek (ezer forintban)} x 100.

P.3/ az előző 3 évi (2007., 2008., 2009.) teljes forgalma évente a nettó 200
millió forintot és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyának forgalma
(magasépítés) évente a nettó 150 millió forintot nem éri el.
Ajánlattevőnek és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) szerinti alvállalkozójának, valamint
a közös ajánlattevőnek a P.1/ és P.2/ alkalmassági feltételnek önállóan, külön-külön
kell megfelelniük, a P.3/ alkalmassági feltételnek együttesen is megfelelhetnek.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő, valamint a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója
mutassa be
M.1/ a Kbt. 67. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi felhívás feladását
megelőző 5 évben befejezett magasépítési referenciáit, a Kbt. 68. (2) bekezdésnek
megfelelően igazolva. A bemutatásnál elegendő kitérni az alkalmassági előírásoknak
megfelelő számú referenciákra. A bemutatásnak a jogszabályi minimumon túl
tartalmaznia kell: a kezdési és a befejezési határidő pontos (naptári napban
megadott) megjelölését, továbbá meg kell jelölni, a felvilágosítást adó személy nevét
és telefonszámát.
M.2/ a Kbt. 67. § (2) bekezdés c) pontja alapján a vezető tisztségviselőjét, e)
pontja alapján azokat a szakembereket, vezetőket, akik a beruházás teljesítéséért
felelősek, illetve azokat a szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A
szakemberek bemutatása során csatolandó a képzettséget igazoló dokumentum
hiteles másolata, a szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (eredeti
példány), valamint akiknél követelmény a hatósági nyilvántartásba vételt igazoló
dokumentumok egyszerű másolata. A teljesítésben részt vevő szakemberek adatait
végzettség illetve képzettség szerinti bontásban kérjük megadni.
M.3/ a Kbt. 67. § (2) bekezdés d) pontja alapján mutassa be az előző három év
(2007., 2008., 2009.) átlagos statisztikai állományi létszámát.
M.4/ a Kbt. 67. § (2) bekezdés b) pontjának alapján leírással a teljesítés során
rendelkezésre álló eszközeit, berendezéseit, illetőleg műszaki felszereltségét,
azok típusának, megnevezésének, a rendelkezési jog és az üzemképesség
megjelölésének megadásával.
Saját tulajdonú eszköz (gép, berendezés) esetén nyilvántartási számot is tartalmazó
ajánlattevői nyilatkozat, bérelt eszköz(ök) esetén -az előzőeken felül- mindkét fél
által aláírt (elő)szerződés csatolása is szükséges.
A bemutatásnál elegendő kitérni az alkalmassági előírásoknak megfelelő számú
műszaki felszereltségre.
M.5/ a Kbt. 67. § (2) bekezdés f) pontja alapján az előírt környezetvédelmi
rendszereket, azoknak bármely nemzeti rendszerben történő akkreditálását
igazoló tanúsítványok eredeti vagy hiteles másolati példányának csatolásával,
ezek hiányában a Kbt. 68. § (4) és (5) bekezdésének megfelelően a szabványnak
megfelelő, azzal egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival
(eredeti vagy hiteles másolat).
Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 65. § (3) bekezdése alapján a szerződés
teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet(ek)
erőforrásaira támaszkodik (a Kbt. 4. § 3/E pontjával összhangban), csatolandó a Kbt.
65. § (4) bekezdése szerinti igazolás(ok) is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, valamint a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
alvállalkozója, ha együttesen
M.1/1. nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 5 évben
befejezett 1 db legalább nettó 200.000.000 forint értékű középület építésére vagy
bővítésére vonatkozó magasépítési referenciával.
M.1/2. nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 5 évben
befejezett olyan építési referenciával, amely legalább 500 m2-nyi épületbontási
munkarészt tartalmazott.
M.1/3. nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 5 évben
befejezett olyan oktatási intézmény építésére vagy felújítására vagy bővítésére
vonatkozó referenciával, amelynek az értéke eléri a nettó 100.000.000 Ft-ot, és ami
az intézmény folyamatos működése mellett történt.
M.2/1. nem rendelkezik legalább egy fő műszaki felsőfokú végzettségű legalább 5
éves vezetői gyakorlattal rendelkező vezető tisztségviselővel.
M.2/2. nem rendelkezik az alább meghatározott végzettséggel, képzettséggel,
jogosultsággal és gyakorlattal rendelkező szakemberekkel:
— 1 fő min. 5 éves magasépítési gyakorlattal rendelkező felsőfokú műszaki
végzettségű magasépítési szakterületen (MV-Ép) nyilvántartásba vett felelős
műszaki vezetővel, akik megfelelnek a 244/2006. Korm. rendelet előírásainak.
— 1 fő, felsőfokú műszaki végzettségű szakemberrel, aki a minőségellenőrzésért
felelős.
M.3/ nem rendelkezik legalább 20 fő átlagos statisztikai létszámmal a vizsgált három
év (2007., 2008., 2009.) valamelyikében.
M.4/ nem rendelkezik a munka elvégzéséhez szükséges műszaki és technikai
felszereltséggel az alábbiak szerinti:
- legalább 2 db, legalább 6 t teherbírású billenőplatós tgk.;
- legalább 1 db 70 kW kapacitású kotrógép
- legalább 1 db 1000 W teljesítményű bontókalapács
- legalább 1 db, legalább 20 liter/perc kapacitású vakológép
- legalább 1 db, legalább 400 kg teherbírású építőipari emelőgéppel
M.5/ ha nem rendelkezik ISO 14001 környezetvédelmi rendszerek bármely nemzeti
rendszerben történő akkreditálását igazoló tanúsítvánnyal, ezek hiányában a Kbt.
68. § (5) bekezdésének megfelelően a szabványnak megfelelő, azzal egyenértékű
környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb bizonyítékaival.
Ajánlattevőnek és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) szerinti alvállalkozójának, valamint
a közös ajánlattevőnek a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeknek
együttesen kell megfelelniük.
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
Ajánlati ár (nettó Ft)

7

Korábbi teljesítési határidő (naptári nap)

4

Késedelmi kötbér (Ft/nap)

4

Jótállás ideje (hónap)

4

Teljesítési biztosíték a kivitelezés idejére 4
(Ft)
Környezetvédelem (környezetvédelmi
3
terv)
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: 2010/02/23 (év/hó/nap )
Időpont: 10.00 óra
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 150.000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció ellenértékét ajánlatkérő nevében eljáró
10103173-51001700-01000003 számú bankszámlájára kell befizetni vagy átutalni.

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/02/23 (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: 45 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/02/23 (év/hó/nap)
Időpont: 10.00 óra
Helyszín : Becsehely Község Önkormányzata, 8866 Becsehely, Béke u. 2.
Polgármesteri Hivatal, Tárgyalóterem.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80. § (2) bekezdés szerint.
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:
Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése (NYDOP-2008-5.3.1/2/2F),
„A fenntartható közoktatási infrastruktúra megteremtése Becsehelyen” c.
NYDOP-5.3.1/2/2F-2f-2009-0005. kódszámú projekt.
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2010. március 08. 10.00 óra (Helye megegyezik a bontás helyszínével)
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2010. március 31. 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)
Ár (számokkal): 120.000 + ÁFA Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentáció
ellenértékét az ajánlatkérő nevében eljáró CEU Tender Kft. Budapest Bank Nyrt.
által vezetett 10103173-51001700-01000003 számú számlájára kell átutalni,
vagy ugyanazon számlára befizetni, a megjegyzés rovatban kérjük, tüntessék
fel: „Becsehely – ATD”. A ajánlat feltétele a dokumentáció megvásárlása, a

dokumentáció másra nem ruházható át. A dokumentáció átvételének feltétele
az írásos igénylés személyes leadása vagy telefaxon történő megküldése az
ajánlatkérő nevében eljáró részére. Amennyiben telefaxon kívánja az ajánlattevő
megkérni a dokumentációt, úgy az eredeti okmányt az ajánlatkérő nevében
eljáró postacímére is meg kell küldeni. Az igénylés tartalmazza az igénylő cég
megnevezését, székhelyét (számla kiállítási címet), a kapcsolattartó nevét,
telefonszámát, faxszámát, email címét és postai megkérés esetén postacímét,
ahová az ajánlatkérő nevében eljáró postai küldeményként a dokumentációt
megküldheti, továbbá a dokumentáció ellenértékének megfizetését igazoló
okmányt. A dokumentáció átvehető ajánlattételi határidő lejártáig, munkanapokon
9.00-14.00-ig az ajánlattételi határidő lejártának napján 9.00-10.00 óráig az
Ajánlatkérő nevében Titkárságán.
V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati
szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek
értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
1-100
V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati
szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő
megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Az értékelés az 1., a 2., és a 3. részszempontok esetében az értékarányosítás
elvével végzi az ajánlatkérő, azaz a legkedvezőbb megajánlás kapja a maximális
pontszámot a többi megajánlás a vállalás alapján ehhez képest arányosan kevesebb
pontot kap. A 4. és az 5. részszempontok tekintetében sorbarendezés módszerével
számítja ki ajánlatkérő a pontokat.
V.6)
A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen
V.7) Egyéb információk:
1) Az Ajánlatkérő teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít a Kbt. 83. §-nak
megfelelően.
2) Ajánlattevők ajánlatukban nyilatkozzanak a Kbt. 70. § (2) bekezdésére, a Kbt. 71.
§ (1) bekezdés a)-c) pontjára (nemleges nyilatkozat esetén is).
3) Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket a Kbt. 91. § (2) bekezdésével
kapcsolatban az eljárás nyertesének visszalépése vagy az eljárás nyertesének a
Kbt. 60. § (1) bekezdésének, valamint a 61. § (1) bekezdésének hatálya alá nem
tartozásával kapcsolatos hamis nyilatkozata vagy ezen kizáró okokkal kapcsolatos
igazolás(ok) benyújtásának elmulasztása esetében az eljárás eredményének
kihirdetésekor a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel
köti meg a szerződést.
4) Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a
környezetvédelemre, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó
olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése
során meg kell felelni.
5) Ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti szervezet csatolja
be az ajánlatba becsatolt nyilatkozatok aláírójának aláírási címpéldányát, továbbá az
ajánlattételi határidőnél 60 napnál nem régebbi hiteles cégmásolatát. Amennyiben
cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban, akkor mellékelni kell a változás

bejegyzési kérelem másolatát is. Amennyiben az aláíró nem cégjegyzésre jogosult,
csatoljanak teljes bizonyítóerejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, (mely a
meghatalmazott aláírását is tartalmazza) arról, hogy az ajánlatot jegyezheti(k).
6) Ajánlatkérő a beruházás finanszírozására pályázatot nyújtott be, melyre
tekintettel a Kbt. 48. § (3)-(4) bekezdése alkalmazásra kerülhet.
7) A kizárólag külföldi telephellyel rendelkező ajánlattevőknek (konzorcium
esetén konzorciumi tagnak) minden nyilatkozatot, hatósági igazolást, továbbá
az olyan ajánlattevőknek akik idegen nyelvű dokumentumot csatolnak be az
adott dokumentumot a 24/1986. (VI.26) MT rendelet szerinti hiteles magyar
fordításban kell az ajánlathoz csatolnia. Kivételt képez az eredendően kétnyelven
készült igazolás, nyilatkozat, melynek kizárólag magyar nyelvű tartalmát vizsgálja
ajánlatkérő.
8) Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlat, akkor az arról szóló –
egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalást és felelősségvállalást tartalmazó –
megállapodást az ajánlathoz csatolni kell.
9) A Kbt. 20. § (3) bekezdésére tekintettel ajánlatkérő előírja, hogy a benyújtásra
kerülő dokumentumokat ajánlattevők - a felhívásban és dokumentációban leírtak
kivételével – eredeti vagy hiteles másolatban nyújtsák be.
10) Lezárt üzleti év alatt az ajánlatkérő a felhívás feladásának napján lezárt üzleti
évet érti.
11) Árfolyamok: A különböző devizák forintra, illetve euróra történő átszámításánál
a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott
devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar
Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja
által felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték
kerül átszámításra a fentiek szerint. A beszámoló és az abból származtatható adatok
tekintetében az üzleti év fordulónapján érvényes árfolyamot, referenciák tekintetében
a teljesítés napján érvényes árfolyamot kell alkalmazni.
12) Ajánlatkérő adott esetben élni kíván a Kbt. 125. § (3) bekezdésének b)
pontjával.
13) Ajánlattevők nyilatkozzanak ajánlatukban, hogy az előlegre igényt tartanak-e
vagy sem.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/01/28 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: CEU Tender Kft.
Postai cím: Szabó Ilonka u. 65-69/B I. em. 5.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Vásárhelyi Beáta Réka
Telefon: +36-1-202-14-46
E-mail: info@ceutender.hu
Fax: +36-1-224-02-77
Internetcím (URL): www.ceutender.hu

II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név: CEU Tender Kft.
Postai cím: Szabó Ilonka u. 65-69/B I. em. 5.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Vásárhelyi Beáta Réka
Telefon: +36-1-202-14-46
E-mail: info@ceutender.hu
Fax: +36-1-224-02-77
Internetcím (URL): www.ceutender.hu
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név: CEU Tender Kft.
Postai cím: Szabó Ilonka u. 65-69/B I. em. 5.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Vásárhelyi Beáta Réka
Telefon: +36-1-202-14-46
E-mail: info@ceutender.hu
Fax: +36-1-224-02-77
Internetcím (URL): www.ceutender.hu
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1
meghatározás
1) A rész meghatározása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------

