3. melléklet a 5/2009. (III.31.)IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja
1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
Építési beruházás

X

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

Árubeszerzés
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________

Szolgáltatás
Építési koncesszió

Azonosító kód_______________________________________

Szolgáltatási koncesszió

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos név: Kétegyháza Nagyközség
Postai cím: Fő

Önkormányzata

tér 9.

Város/Község: Kétegyháza

Postai
irányítószám: 5741

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Kalcsó Istvánné

Telefon:

66/250-122

E-mail:

Fax:

ketegyhaza@ketegyhaza.hu

66/250-122

polgármester
Rákócziné Tripon Emese

Ország:

Magyarország

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):

www.ketegyhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

További információk a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
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
Közjogi szervezet

Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]
Egyéb

I.3.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE
I.3.1) A KBT. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN
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?

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

igen

nem

HURO/0802/049_AF-útfelújítás
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

b) Árubeszerzés

Kivitelezés

Adásvétel

Tervezés és kivitelezés

Lízing

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

Bérlet

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

Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb

Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye

A teljesítés helye

A teljesítés helye

NUTS-kód

NUTS-kód

Kétegyháza, Úttörő-ZrínyiBocskai-Márki utcák
NUTS-kód

HU332

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása

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

„Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013” keretében
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata által fenntartott utak útburkolatának felújítása.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő szójegyzék

45.23.32.51-3

Fő tárgy

-

45.23.32.29-0
További tárgy(ak)

-

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség
szerint több példány használható)
igen
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)?

igen

nem

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

A kivitelezés során Kétegyházán az Úttörő-Zrínyi-Bocskai-Márki utcák útburkolatának felújítása, új
kopóréteggel történő ellátása a dokumentációban részletezettek szerint.
Úttörő utca: hossza 1710 m, szélessége átlagosan 5,8 m.
Zrínyi utca: hossza 617 m, szélessége átlagosan 4,7 m.
Bocskai utca: hossza 1211 m, szélessége átlagosan 5,8 m.
Márki utca: hossza 1223 m, szélessége átlagosan 4 m.
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)

igen

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: kezdés

vagy napokban:

/

/

(év/hó/nap)

ÉS/VAGY
befejezés

2011/06/15

(év/hó/nap)

(a szerződés megkötésétől számítva)

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, jótállás, meghiúsulási kötbér. A késedelmi kötbér összege és a jótállási idő hossza
bírálati részszempontnak minősül.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre

A munkák finanszírozása a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program
támogatásával és az ajánlatkérő saját forrásából történik.
Az ajánlatkérő előleget nem fizet, részszámla benyújtására lehetőséget nem biztosít. Számla a
hiánypótlás nélküli műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követően nyújtható be
Az ajánlattétel, a szerződés, és a kifizetések pénzneme: EUR.
A számla kifizetése az ajánlattevőnek a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való
teljesítésétől számítva a Kbt 305. §-ban foglaltak szerint, átutalással történik a hatályos jogszabályi
rendelkezéseknek (a 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet), valamint a mindenkori hatályos Támogatási
Szerződésnek megfelelően, figyelemmel az adózás rendjéről szóló törvény (2003. évi XCII. törvény)
Art 36/A. § vonatkozó rendelkezéseire. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét arra, hogy
alvállalkozói részére történő kifizetéseinél az Art. 36/A. §-ában foglaltak szerint kell eljárnia.
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)
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása

igen

nem

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 a Kbt. 65. § (3) bekezdés szerinti erőforrást
nyújtó szervezet, aki a Kbt. 60. § (1) bekezdés hatálya alá tartozik.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy a Kbt. 65. § (3) bekezdés szerinti erőforrást nyújtó szervezet,
aki a Kbt. 61. § (1) bekezdés a) - c) pontja hatálya alá tartozik, valamint akinek vonatkozásában a Kbt.
62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak és az erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 249. § (3) bekezdés szerint nyilatkozniuk
kell arról, hogy a Kbt. 60. § (1) bekezdésben, a Kbt. 61. § (1) bekezdés a) - c) pontjaiban, valamint a
Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok velük szemben nem állnak fenn.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:

Ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó
GP1: a Kbt. 66.§ (1) bekezdés c) pontja alapján
nyilatkozatának csatolása az elmúlt 2 évi (2008.,
2009.) útépítési, útfelújítási tevékenységből
származó árbevételéről,

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó alkalmatlan, ha
GP1: együttesen nem rendelkeznek az előző 2 év
átlagában (2008., 2009.) legalább évi nettó 150
millió Ft összegű útépítési, útfelújítási
tevékenységből származó árbevétellel,

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

Ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó csatolja ajánlatához
MSz1: a Kbt. 67. § (2) bekezdés a) pontja alapján
az elmúlt 3 évben (2008., 2009., 2010.) befejezett
útépítési, útfelújítási referenciáit a Kbt. 68. (2)
bekezdésnek
megfelelően
igazolva.
A
bemutatásnál elegendő kitérni az alkalmassági
előírásoknak megfelelő számú referenciákra
(összesen 2 db).

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó alkalmatlanok, ha
MSz1: nem rendelkeznek az elmúlt 3 évben
összesen (2008., 2009., 2010.) befejezett
legalább 2 db egyenként legalább nettó 100
millió Ft összegű útépítési, útfelújítási munkák
elvégzésére vonatkozó referenciamunkával;

MSz2: a Kbt. 67. § (2) bekezdés b) pontjának
alapján a teljesítés során rendelkezésre álló
eszközök, berendezések, illetőleg műszaki
felszereltségek leírását (típus, megnevezés).
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.

MSz2: nem rendelkezik a munka elvégzéséhez
szükséges műszaki és technikai felszereltséggel
az alábbiak szerint:
1 db szintvezérelt aszfalt finiserrel,
1 db úthengerrel,

MSz3: a Kbt. 67. § (2) bekezdés e) pontja alapján
azon szakemberek, vezetők megnevezése, akiket
be kíván vonni a teljesítésbe. A szakemberek
bemutatása során csatolandó a végzettséget
igazoló dokumentum másolata, a képzettséget és
szakmai gyakorlatot ismertető szakmai önéletrajz
a szakember saját kezű aláírásával, valamint
akiknél követelmény, a hatósági nyilvántartásba
vételt igazoló dokumentumok másolata. A
teljesítésben részt vevő szakemberek adatait

MSz3/1: nem rendelkezik 1 fő építésvezetővel,
aki felsőfokú útépítési szakirányú végzettséggel,
és legalább 5 éves útépítési beruházások
irányítása területén szerzett szakmai tapasztalattal
rendelkezik.
MSz3/2: nem rendelkezik legalább 1 fő
szakemberrel, akinek a 244/2006. (XII. 5.) Korm.
rendelet szerinti érvényes MV-KÉ/A felelős
műszaki vezetői (vagy ennek megfelelő hatályos,

végzettség illetve képzettség szerinti bontásban átsorolás előtti) jogosultsága van, és legalább 5 év
kérjük megadni.
felelős műszaki vezetői gyakorlattal rendelkezik.
MSz3/3: nem rendelkezik legalább 1 fő
minőségbiztosítási
szakemberrel,
aki
minőségbiztosítási szakirányú végzettséggel és
legalább 3 év minőségbiztosítási szakmai
gyakorlattal rendelkezik.
Egy szakember csak egy pozícióba jelölhető.

MSz4: a Kbt. 67. § (2) bekezdés f) pontja alapján
az előírt környezetvédelmi rendszer, azoknak
bármely
nemzeti
rendszerben
történő
akkreditálását igazoló tanúsítvány másolati
példányát, ezek hiányában a Kbt. 68. § (5)
bekezdésének megfelelően a szabványnak
megfelelő, azzal egyenértékű környezetvédelmi
vezetési rendszerek egyéb bizonyítékait.

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 bekezdésével összhangban), csatolandó
a Kbt. 65. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatok
is.

MSz4: ha nem rendelkezik ISO 14001 környezet
irányítási rendszer szerinti tanúsítvánnyal vagy
azzal egyenértékű környezetvédelmi vezetési
rendszerek egyéb bizonyítékaival.

Az alkalmassági feltételeknek ajánlattevőnek és
a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak
együttesen kell megfelelniük.

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

igen

nem

A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott

igen

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

igen

nem

IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
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
Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni)
Részszempont

Súlyszám

1. Nettó ajánlati ár

65

2. Teljes körű jótállás időtartama

15

Részszempont

Súlyszám

(min:24 hónap, max: 48 hónap)
3. Késedelmi kötbér mértéke a
nettó vállalkozási díj
százalékában (min: 0,30 %/nap,
max: 1 %/nap)

10

4. Előteljesítési napok száma
(min:0 nap, max:30 nap)

10

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e?

igen

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?
Igen válasz esetén

igen

nem

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:

2011/../..

Időpont: 10.00 óra

(év/hó/nap )

Kell-e fizetni a dokumentációért?

igen

nem

Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 50.000 Ft+Áfa Pénznem: HUF

A fizetés feltételei és módja: az átvétel helyszínén, pénztárba történő készpénzbefizetéssel. vagy az
Ajánlatkérőnek az OTP Bank Rt.-nél vezetett 11733027-20046901-00000000 sz. bankszámlájára történő
átutalással. A dokumentáció ellenértékéről az ajánlatkérő számlát bocsát ki.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2011/../.. (év/hó/nap)

Időpont: 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

Egyéb:

IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)

/

/

VAGY hónap(ok)ban:

-ig (év /hó/nap )
vagy napokban:

60

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum:

2011/../..

(év/hó/nap)

Időpont: 10.00 óra

Helyszín : KÖVITE-PLUSZ Kft.

5700 Gyula, Nagyváradi u. 54. 1. emelet 8. számú iroda (titkárság)
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek

A Kbt. 80. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

FI

SV

V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben)

igen

nem

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

V.2) A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
igen
nem
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot:

Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013.
„Határon átnyúló közúti forgalmi akadályok elhárítása Socodor és Kétegyháza között”
HURO/0802/049_AF
V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:

V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:

2011/../..

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

nem

V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)

A dokumentáció átvehető munkanapokon 900 -1300 óráig (ajánlattételi határidő lejártának napján
900 -1000 óráig) személyesen vagy meghatalmazott útján (KÖVITE-PLUSZ Kft., 5700 Gyula,
Nagyváradi u. 54.), illetőleg a Kbt. 54. § (8) bekezdésben foglaltaknak 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 értékelés során adható pontszám: részszempontonként 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 módszere: az ajánlati elemek értékelését és pontszámítást ajánlatkérő a
KözbeszerzésekTanácsa 2/2004 számú módosított ajánlása szerint: az 1. részszempont esetében
a III. A.1.ba), a 2-4.részszempontok esetében a III. A. 1.a) pontjai alapján végzi, a
dokumentációban részletezettek szerint.
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

nem

V.7) Egyéb információk:

1. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljáráshoz dokumentációt állított össze, mely
dokumentáció másra át nem ruházható.
2. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83. §-a szerint teljes körben biztosítja.
3. Ajánlattevők a Kbt. 56. §-a alapján – kizárólag írásban – kiegészítő információt
kérhetnek Ajánlatkérőtől.

4. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdésében, a Kbt.
71. § (1) bekezdésben, valamint a Kbt. 63. § (3) bekezdésében foglaltakra.
5. Az ajánlat tartalmazzon nyilatkozatot arról, hogy Ajánlattevő a 2004. évi XXXIV.
törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
6. Az érvényes ajánlattétel feltétele, hogy ajánlattevő rendelkezzen ISO 9001
minőségbiztosítási-, és MSZ 28001 munkabiztonsági és egészségvédelmi rendszer
alkalmazását igazoló tanúsítvánnyal (vagy az Európai Unió más tagállamában
bejegyzett szervezettől származó ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal vagy a Kbt. 68. §
(4) bekezdése szerint egyéb bizonyítékkal) melyek egyszerű másolatát az ajánlathoz
csatolni kell.
7. Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell eredeti vagy egyszerű másolatban az
ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatát.
8. Ajánlatkérő a Kbt. 125.§ (3) bekezdés b) pontjára tekintettel hirdetmény közzététele
nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat új szolgáltatás megrendelése esetén
9. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy rendelkezik-e
kivitelezéshez
kapcsolódó
felelősségbiztosítással,
illetve
ha
nem,
szándéknyilatkozatot ennek megkötésére vonatkozóan.
10. Ajánlatkérő a Kbt. 48. § (3) bekezdése alapján felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy
támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be. A támogatásra irányuló igény el
nem fogadása esetén az ajánlatkérő a Kbt. 48. § (4) bekezdése alapján a Kbt. 82. §-át,
a 99/A. § (1) bekezdését és a 303. §-át az ott leírtaknak megfelelően alkalmazza.
11. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség
az ajánlattevőt terheli.
12. Az ajánlatokat aláírva, zárt borítékban, a borítékon "HURO/0802/049_AFútfelújítás" megjelöléssel, 4 példányban (1 eredeti, 3 másolat) kell benyújtani.
13. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában Kbt.
előírásai szerint kell eljárni.

V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:

2011/../.. (év/hó/nap)

