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AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
Építési beruházás

X

A Közbeszerzések Tanácsa
(Szerkesztıbizottsága) tölti ki

Árubeszerzés
Szolgáltatás
Építési koncesszió
Szolgáltatási
koncesszió

A hirdetmény kézhezvételének
dátuma____________________
Azonosító
kód____________________________________
___

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos név:
Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft.
Postai cím:
Radnóti M. u. 1.
Város/Község:
Hajdúböszörmény
Kapcsolattartási pont(ok):

Postai
Ország:
irányítószám: Magyarország
4220
Telefon: + 36 52 371-622

Címzett: Will Csaba
E-mail: titkarsag@hbvg.hu

Fax: +36 52 371-978

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérı általános címe (URL): www.hbvg.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

További információk a következı címen szerezhetık be:

X Azonos a fent említett kapcsolattartási
ponttal/pontokkal
Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.I
mellékletet
A dokumentáció a következı címen szerezhetı be:
X Azonos a fent említett kapcsolattartási
ponttal/pontokkal
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

Közszolgáltató

Regionális/helyi szintő

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

Közjogi szervezet

X

Egyéb

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]

Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont]

Gáz- és hıenergia termelése,
szállítása és elosztása

Földgáz és kıolaj feltárása és
kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

Szén és más szilárd tüzelıanyagok
feltárása és kitermelése

Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibuszvagy autóbusz szolgáltatások

Repülıtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Kikötıi tevékenységek

Postai szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[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
„Gázmotoros kiserımő telepítése a hajdúböszörményi Városi Fürdı termálvíz ellátását
biztosító termálkutakból kinyert kísérıgáz energetikai hasznosítása céljából” tárgyú építési
beruházás.
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
X
Kivitelezés

X

b) Árubeszerzés

c) Szolgáltatás

Adásvétel

Szolgáltatási kategória

Kivitelezés, bármilyen
eszközzel, módon, az
ajánlatkérı által
meghatározott
követelményeknek
megfelelıen

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

Bérlet
Részletvétel
Ezek
kombinációja/Egyéb

Építési koncesszió

Szolgáltatási

A teljesítés helye

A teljesítés helye

A teljesítés helye

NUTS-kód

NUTS-kód

koncesszió

Hajdúböszörményi Városi
Fürdı, hrsz. 1582/1
NUTS-kód

HU321

II.1.3) A hirdetmény a következık valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása
(DBR) létrehozása

X

Dinamikus beszerzési rendszer

Keretmegállapodás megkötése
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
Egyösszegő, átalányáras vállalkozási szerzıdés a termálkutakból kinyert kísérıgáz energetikai
hasznosítása céljából megépítendı gázmotoros kiserımő telepítési munkálatok elvégzésére.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fı tárgy

További
tárgy(ak)

Fı szójegyzék

Kiegészítı szójegyzék (adott
esetben)

45.25.11.00-2

-

45.21.00.00-0
44.61.22.00-5
44.62.20.00-6
44.62.21.00-7
45.23.12.20-3
45.23.12.22-7
45.25.11.41-1
45.31.00.00-3

-

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

valamennyi részre

II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
igen
nem X
II. 2) SZERZİDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
- 1 db Gázelıkészítı berendezés gyártása, villamos betáplálása
- 1 db Gázleválasztó tartály beállítása,
- 1 db Gázmotor telepítése,
- Gázvezeték építés
- Főtıvezeték építés, hıközponti átalakítások és csatlakozás,
- Városi Fürdı és Vízmő villamos energia ellátása
Valamint a fenti munkálatokhoz kapcsolódó építımesteri munkák, helyszíni szerelési
munkálatok
A teljes és tételes mennyiség az ajánlatkérési dokumentációban és a mőszaki leírásban kerül
meghatározásra.

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 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 napokban:
VAGY: kezdés
2009/09/24 (év/hó/nap)
befejezés
2009/12/15
(év/hó/nap)

(a szerzıdés megkötésétıl számítva)

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI
INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZİDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Késedelmi kötbér összege: késedelmes teljesítés esetén 50.000,- Ft naponta, legfeljebb a
bruttó szerzıdéses ár 20%-a.
Meghiúsulási kötbér: a bruttó szerzıdéses ár 25%-a.
Jótállási kötelezettség: 24 hónapos jótállási kötelezettség áll fenn a sikeres mőszaki átadásátvételtıl számítottan.
III.1.2) Fı finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre
A beruházás az Európai Unió, a hazai központi költségvetési elıirányzat és az Ajánlatkérı
által együttesen kerül finanszírozásra. Az ajánlattétel, a szerzıdés és a kifizetések pénzneme
forint.
Elıleg nyújtására nincs lehetıség.
A vállalkozási díj tekintetében az Ajánlattevı 2 db részszámlát és 1 db végszámlát jogosult
benyújtani az alábbiak szerint:
- 1. részszámla (a teljes szerzıdéses ár max. 25%-ának mértékéig): legkorábban a
gázelıkészítı berendezés legyártását és leszállítását követıen,
- 2. részszámla (a teljes szerzıdéses ár max. 25%-ának mértékéig): legkorábban a
gázmotor leszállítását, telepítését követıen.
- Végszámla: a teljes létesítmény sikeres mőszaki átadás-átvételét követıen.
A számlák a Kbt. 305. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen a vonatkozó
jogszabályok és a támogatási szerzıdésben foglaltaknak megfelelıen kerülnek kiegyenlítésre.

A szerzıdés fordított adózás hatálya alá tartozik.
A finanszírozás a következı jogszabályok alapján történik:
- 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 2007-2013. idıszakban az Európai
Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó
támogatások
felhasználásának
általános
eljárási
szabályairól.
- 255/2006. (VII.8.) Korm. Rendelet a 2007.-2013. programozási idıszakban az Európai
Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó
támogatások felhasználásának alapvetı szabályairól és felelıs intézményeirıl,
- 281/2006. (XII.23.) Korm. Rendelet a 2007-2013. programozási idıszakban az Európai
Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó
támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenırzési rendszerek
kialakításáról.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott
esetben)
Nem követelmény.
III.1.4) Vonatkoznak-e a szerzıdés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott
esetben)
igen
nem X
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása
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, alvállalkozó vagy erıforrást nyújtó szervezet az, akivel
szemben a Kbt. 60.§ (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 61.§ (1) bekezdés d) pontjában
meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevı, vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erıforrást nyújtó szervezet az, akivel
szemben a Kbt. 61.§ (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott kizáró okok valamelyike
fennáll.
- Az ajánlatkérınek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevıt, aki, illetıleg - a 71. § (1)
bekezdésének b) pontja és (5) bekezdése szerinti esetben - akinek a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy a számára
erıforrást nyújtó szervezet a Kbt. 62.§ (1) bekezdése hatálya alá tartozik.
Megkövetelt igazolási mód:
- Az Ajánlattevınek, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozójának és az erıforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 249. § (3) bekezdése

szerint írásban nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdés és a 61. § (1)
bekezdés
a)-d)
pontjainak
hatálya
alá,
illetıleg
jogosult
ezt
igazolni.
- Az Ajánlattevınek (közös ajánlattétel esetén ajánlattevıknek) - nyertessége esetén -, az
eredményhirdetést követı 8 napon belül a Kbt. 63. § (2)-(5) bekezdéseiben és a 63/A. § (1)
bekezdésében foglaltak szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésében
és a 61. § (1) bekezdése a)-d) pontjaiban foglaltak hatálya alá, ha ezt az eljárás során
benyújtott ajánlatban korábban nem igazolta.
- Az Ajánlattevınek a közbeszerzés értékének 10%-át nem meghaladó mértékő alvállalkozók
tekintetében írásban nyilatkoznia kell arról is, hogy a szerzıdés teljesítéséhez nem vesz
igénybe a kizáró okok hatálya alá esı alvállalkozót.
- Az Ajánlattevınek, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozónak, ill. erıforrást nyújtó szervezetnek a nyilatkozatokat, az igazolásokat a
Kbt. 249. § (3) bekezdése szerint kell benyújtani eredetiben vagy hitelesített másolati
példányban.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges
adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimum követelménye(i):

1.)
Valamennyi
számlavezetı 1.)
Az ajánlattevı bármely számlavezetı
pénzintézetnek az ajánlattételi határidı pénzintézetétıl származó, az ajánlattételi
napját megelızı 30. napnál nem régebbi határidı napját megelızı 30. napnál nem
keltezéső nyilatkozata (eredeti vagy hiteles régebbi keltezéső nyilatkozat alapján
másolati példány) valamennyi számlájáról, számláján sorban állás nem fordult elı az
a számlaszámok feltüntetésével és az alábbi ajánlattételi felhívás feladását megelızı 12
kötelezı tartalommal:
hónapban, vagy nincs az igazolás kiadásának
idıpontjában
vagy,
ha
fizetésiFormázott: Felsorolás és
valamennyi általa vezetett számla száma,
kötelezettségeinek ebben az idıszakbanszámozás
mióta vezeti a bankszámlá(ka)t,
bankszámlá(ko)n az ajánlattételi felhívás eleget tett ,
feladását megelızı 12 hónapban,
valamint
az
igazolás
kiadásának
idıpontjában volt-e/van-e sorban állás, ha
igen milyen idıtartamú, számlatulajdonos
a fizetési kötelezettségeinek rendben
eleget tesz-e.
Vagy az általános felelısségbiztosítási
kötvényrıl szóló igazolás eredeti vagy
hiteles másolatának csatolása (Kbt. 66.§
(1) bekezdés a) pont).

vagy, ha az ajánlattevı rendelkezik évente,
legalább 95 millió Ft értékő, a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozója pedig
rendelkezik évente legalább 9,5 millió Ft
értékő
általános
felelısségbiztosítással.
(Ezen
pénzügyi-gazdasági
alkalmassági
feltételnek az ajánlattevıknek és a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben
igénybe
venni
kívánt

alvállalkozóknak a Kbt. 69. § (4) bekezdése
alapján önállóan kell megfelelniük);

2.) A számviteli jogszabályok szerinti éves
beszámoló eredeti vagy hiteles másolata
az elmúlt két lezárt üzleti évre
vonatkozóan (Kbt. 66. § (1) bekezdés b)
pont.

2.) Mérleg
szerinti
tevékenységének
eredménye az elmúlt kettı lezárt üzleti év
legalább
egyikében
pozitív
volt.
(Ezen pénzügyi-gazdasági alkalmassági
feltételnek az ajánlattevıknek és a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben
igénybe
venni
kívánt
alvállalkozóknak
önállóan
kell
megfelelniük.)

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

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

1.) Az ajánlattételi felhívás feladását
megelızı 36 hónapban sikeresen befejezett, termálkutakból kinyert kísérıgáz energetikai
hasznosítása céljából megépített - gázmotoros
kiserımő
építési-telepítési
munkálatait
tartalmazó munkálatok bemutatása a Kbt.
68.§ (2) bekezdése szerinti igazolás eredeti
vagy hiteles másolati példányával. Az
igazolásban meg kell adni a munka leírását és
mennyiségét, az ellenszolgáltatás összegét, a
teljesítés helyét és idejét, továbbá nyilatkozni
kell arról, hogy a teljesítés az elıírásoknak és
a szerzıdésnek megfelelıen történt-e.

1.) Együttesen az ajánlattételi felhívás
feladását
megelızı
36
hónapban
rendelkeznek összesen legalább 1 db olyan
szerzıdésszerően teljesített referenciával,
amely referencia értéke egy szerzıdésben
eléri a nettó 90 millió forint összeget és amely
- termálkutakból kinyert kísérıgáz energetikai
hasznosítása céljából megépített, minimum a
jelen szerzıdésben megjelölt teljesítményő
(villamos teljesítmény 140 kW) - gázmotoros
kiserımő építési-telepítési munkálatokat
tartalmaz a Kbt. 67.§ (2) bekezdés a) pontja
alapján.
(Ezen
mőszaki-szakmai
alkalmassági
feltételnek az ajánlattevıknek és a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben
igénybe
venni
kívánt
alvállalkozóknak
együttesen
kell
megfelelniük.)

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
X
VAGY
Az összességében legelınyösebb ajánlat az alábbiak szerint
Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat
súlyozással kell megadni)
Részszempont

Súlyszám

Részszempont

1.

6.

2.

7.

Súlyszá
m

3.

8.

4.

9.

5.

10.

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e?
igen
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)
IV.3.2) Az adott szerzıdésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?
nem X
igen
Igen válasz esetén
Elızetes összesített tájékoztató
hirdetmény

Felhasználói oldalon közzétett

Hirdetmény száma a KÉ-ben:

/

A hirdetmény közzétételének dátuma:

(KÉ-szám/évszám)
/

/

(év/hó/nap)

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a KÉ-ben:

/

A hirdetmény közzétételének dátuma:

(KÉ-szám/évszám)
/

/

(év/hó/nap)

IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2009/09/08 (év/hó/nap )
Kell-e fizetni a dokumentációért?
igen X nem

Idıpont: 9.00

Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 70.000 + ÁFA Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
Az ajánlati dokumentáció ellenértékét a Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft., mint
ajánlatkérı K&H Bank Zrt-nél vezetett 10200304-34020429 számú bankszámlájára kell
átutalni az alábbi hivatkozás feltüntetésével: „Gázmotoros kiserımő telepítési
munkálatai”
IV.3.4) Az ajánlattételi határidı
Dátum: 2009/09/08 (év/hó/nap)

Idıpont: 9.00

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

ET

EL

EN

FR

IT

LV LT

HU MT NL PL
X

Egyéb:

IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális idıtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
/ / -ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban:
vagy napokban: 60 (az ajánlattételi határidı lejártától
számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum:

2009/09/08 (év/hó/nap)

Helyszín : H-4220 Hajdúböszörmény, Radnóti M. u. 1.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80.§ (2) bekezdésében meghatározott személyek.
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:

Idıpont: 9.00

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:
KEOP-5.1.0-2009-0010
V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett idıpontja:
2009.09.14. 10.00 óra
V.3.2) A szerzıdéskötés tervezett idıpontja:
2009.09.23. 10.00 óra
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)
Az ajánlatkérési dokumentáció megvásárlása a IV.3.3 pontban meghatározott módon az
eljárásban való részvétel feltétele. Az ajánlatkérési dokumentáció ellenértékérıl az
Ajánlatkérı számlát bocsát ki.
A dokumentáció elızetes egyeztetés alapján - a befizetést igazoló bizonylat ellenében személyesen átvehetı a jelen ajánlati felhívás I.1 pontjában megjelölt címen
munkanapokon 9.00 és 14.00 óra között, az ajánlattételi határidı napján 8:00 és 9:00 óra
között.
Amennyiben az ajánlattevı a dokumentáció megküldését kéri, az eljárásra a Kbt. 54. §
(4) bekezdése irányadó.
Közös ajánlattétel esetén elég, ha a közös ajánlattevık közül az egyik ajánlattevı
vásárolja meg a dokumentációt.
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:
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:
-

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.) Az ajánlatkérı felhívja az ajánlattevık figyelmét a Kbt. 48.§ (3) és (4) bekezdésére,
tekintettel arra, hogy a projekt megvalósításával összefüggésben támogatásra irányuló
igényt nyújtott be az Európai Unióhoz. A támogatási szerzıdés aláírásának hiánya esetén
az ajánlatkérı jogosult a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövı kivitelezıi
szerzıdés megkötésétıl történı elállásra. Az ajánlattevınek nyilatkoznia kell ajánlatában
ezen feltétel elfogadására vonatkozóan.
2.) Az ajánlattevınek és a 10%-nál nagyobb mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 70.§ (4) bekezdésében foglaltakkal
kapcsolatban.
3.) Az ajánlattevınek ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdésében, a Kbt.
71. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban, valamint a Kbt. 71. § (3) bekezdésében foglaltakra
vonatkozóan.
4.) Az ajánlatkérı a Kbt. 55.§ (3) bekezdés rendelkezése alapján elıírja, hogy az
ajánlattevı tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, valamint a munkavállalók
védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekrıl, amelyeknek a
teljesítés helyén és a szerzıdés teljesítése során meg kell felelni. Az ajánlatkérı a Kbt.
55. § (4) bekezdés alapján a dokumentációban megadja azoknak a szervezeteknek
(hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetıségét), amelyektıl az ajánlattevı megfelelı
tájékoztatást kaphat.
5.) Az ajánlattevınek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattétel során figyelembe vettee a teljesítés helyén a munkavállalók védelmére, a munkafeltételekre, valamint az
akadálymentesítésre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos elıírásokat. Érvényes ajánlat
csak ezen elıírások figyelembevételére vonatkozó nyilatkozattal nyújtható be (Kbt. 72.
§).
6.) Az ajánlatkérı felhívja az ajánlattevık figyelmét, hogy a szerzıdés pénzügyi
teljesítésére rendelkezésre álló összeg felsı határa az ajánlatkérı részérıl korlátozott.
A szerzıdés teljesítésére rendelkezésre álló pénzügyi keretet meghaladó pénzügyi
ajánlatok tekintetében az ajánlatkérı fenntartja magának a jogosultságot az érintett
ajánlatok érvénytelenné nyilvánítására.
7.) Minısített ajánlattevık: az ajánlatkérı az ajánlattevı pénzügyi és gazdasági, valamint
mőszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minısített
ajánlattevık jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg (Kbt. 13.§ (4) bekezdés).
8.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevı, a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és az erıforrást nyújtó szervezet
képviseletére (cégjegyzésére) jogosult személy – az ajánlattételi határidıt megelızı, 30.
napnál nem régebbi - aláírási címpéldányát (aláírási mintáját vagy ezzel egyenértékő
okmányát). Amennyiben az ajánlattevı, a közbeszerzés értékének tíz százalékát

meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, és az erıforrást nyújtó
szervezet képviseletére (cégjegyzésére) jogosult személy a közbeszerzési eljárással
kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére a gazdasági társaság munkavállalóját
képviseleti joggal ruházza fel, az ajánlathoz csatolni kell a cégszerően aláírt
meghatalmazást és a meghatalmazott munkavállaló aláírási mintáját.
9.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevı (közös ajánlattétel esetén az egyes
tagoknak), a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozók, továbbá az ajánlattal érintett, a Kbt. 66.§ (2) bekezdése illetıleg a Kbt.
67.§ (4) bekezdése szerinti szervezet, az ajánlattételi határidıt megelızı 30. napnál nem
régebbi keltezéső cégkivonatának eredeti, vagy hiteles másolati példányát. Amennyiben
az ajánlattevı, illetve a 10% felett igénybe venni kívánt alvállalkozó nem rendelkezik az
ajánlatban megjelölt tevékenység elvégzésére való jogosultsággal, vagy nem nyújtott be
a cégkivonatban szereplı összes pénzintézettıl igazolást, illetve a pénzintézetek nem
nyilatkoztak valamennyi, általuk vezetett bankszámlájáról (amennyiben ezt az igazolási
módot választotta), úgy az ajánlatkérı az ajánlatot érvénytelenné fogja nyilvánítani.
10.) Az ajánlatkérı a Kbt. 91.§ (2) bekezdésének megfelelıen az eljárás nyertesével vagy
- visszalépése esetén - az eljárás eredményének kihirdetésekor a következı legkedvezıbb
ajánlatot tevınek minısített szervezettel (személlyel) köti meg a szerzıdést, amennyiben
hirdet második helyezettet. Az ajánlattevı csatolja ezen ajánlatkérıi kitétel elfogadására
vonatkozó eredeti, cégszerő aláírással ellátott nyilatkozatát.
11.) Az ajánlatkérı az ajánlatot érvénytelennek minısíti, ha az ajánlat nem felel meg az
ajánlattételi felhívásban, az ajánlatkérési dokumentációban, valamint a vonatkozó
jogszabályokban (különösen: Kbt.) meghatározott feltételeknek.
12.) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos minden költség az
ajánlattevıt terheli.
13.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevı és a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó nyilatkozatát arra vonatkozóan,
hogy az ajánlatában felsorolt és pénzintézeti igazolásokkal alátámasztott számlák közül
melyiken zajlik a pénzforgalom, illetve hogy a megjelölt és nyilatkozatot tett
számlavezetı pénzintézeteken túlmenıen nem vezet több pénzintézetnél számlát, illetve,
hogy a megjelölt pénzintézetek valamennyi általuk vezetett számla tekintetében
nyilatkoztak (Kbt. 66.§ (1) bekezdés d) pont).
14.) Formai kötöttség: Az ajánlattevınek az ajánlattételi felhívásban és az ajánlatkérési
dokumentációban meghatározott formai követelményeknek megfelelıen kell ajánlatát
elkészítenie és benyújtania. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevı
kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerzıdés teljesítésére és a kért
ellenszolgáltatásra vonatkozóan a Kbt. 70. § (1) bekezdésének megfelelıen.
15.) Az ajánlattétel és az alkalmassági feltételek igazolása során a különbözı devizák
forintra történı átszámításánál az ajánlattevınek az ajánlattételi 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 ajánlattevı saját központi bankja által az ajánlattételi felhívás napján
érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint.

Átszámítás esetén az ajánlattevınek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot.
16.) Jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a
közbeszerzésrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) elıírásai szerint kell eljárni. A
közbeszerzési eljárás során megkötött szerzıdésre egyebekben a Ptk. rendelkezéseit kell
alkalmazni (Kbt. 306/A. § (3) bekezdés).
17.) Amennyiben bármely, ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem
magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevı a szakfordításról és
tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet 5. §-a szerint hiteles magyar nyelvő
fordítással együtt köteles becsatolni.
18.) Az ajánlattételi idıszak alatt az ajánlattevık a Kbt. 56.§-a szerint kizárólag írásban
kérhetnek kiegészítı tájékoztatást az ajánlatkérıtıl.
19.) Az ajánlatokat 1 eredeti és 2 másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlatok
benyújtásának egyéb formai és tartalmi követelményeit a Dokumentáció tartalmazza.
20.) Közös ajánlattétel esetén az ajánlatnak tartalmaznia kell a közös ajánlattevık
együttmőködésérıl szóló megállapodást, melyben nyilatkoznak arról, hogy a szerzıdés
szerinti teljesítésért egyetemleges kötelezettséget és felelısséget vállalnak, továbbá
tartalmazza a közös ajánlattal összefüggı, egymás közötti jogokat és kötelezettségeket, a
közöttük fennálló hatáskör- és feladatmegosztást, valamint a képviselı cég megjelölését
és teljes jogú meghatalmazását.
21.) Az ajánlatkérı a Kbt. 20. §-ának (3) bekezdése értelmében elıírja, hogy ahol a Kbt.
vagy a Kbt. alapján az ajánlatkérı a közbeszerzési eljárás során igazolás benyújtását írja
elı, az igazolás hiteles másolatban is benyújtható. Az ajánlatkérı hiteles másolatnak a
közjegyzı által hitelesített másolatot tekinti. Ajánlatkérı az elızı mondatban foglaltak
alá nem tartozó nyilatkozatok tekintetében elıírja, hogy az ajánlatban eredeti
nyilatkozatok kerüljenek csatolásra.
22.) Ajánlatkérı a kizáró okokkal és az alkalmassággal kapcsolatos igazolások,
nyilatkozatok, az ajánlattételi felhívásban vagy a dokumentációban az ajánlat részeként
benyújtásra elıírt egyéb iratok utólagos csatolása, illetve azok hiányosságainak pótlása,
az ajánlattal kapcsolatos formai elıírásoknak való utólagos megfelelés, valamint a
megfelelı példányszám elérése érdekében a Kbt. 83. § (2) bekezdésének megfelelıen
biztosítja a hiánypótlás lehetıségét.
23.) A dokumentációban található szerzıdéstervezet elfogadása az ajánlat érvényességi
feltétele. Az ajánlattevı szerzıdés-tervezetét, amelynek tartalmaznia kell az ajánlatkérı
által a dokumentációban megadott szerzıdési feltételeket, köteles az ajánlathoz csatolni.
24.) Ajánlattevınek csatolnia kell ajánlatához cégszerően aláírt szándéknyilatkozatát arra
vonatkozóan, hogy a vállalkozási szerzıdés megkötéséig a meglévı - a Kbt. 306. § (2)
bekezdésében elıírt - felelısségbiztosítását a szerzıdés teljes idıtartamára és jelen
projektre kiterjeszti, vagy ilyen felelısségbiztosítást köt vállalkozási szerzıdés
megkötéséig, amennyiben, mint nyertes ajánlattevı kihirdetésre kerül.
25.) A Kbt. 6.§ (2) bekezdése szerint az ajánlati felhívás ellenjegyzése megtörtént.
V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2009/08/14 (év/hó/nap)

