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: Somogyaszaló Községi Önkormányzat
Postai cím: Kossuth L. u. 107.
Város/Község: Somogyaszaló
Postai irányítószám: 7452
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Fajcsi János polgármester
Telefon: (82)704-504
E-mail: somogyaszalo@kapos-net.hu
Fax: (82)704-650
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
Somogyaszaló Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése
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

Somogyaszaló, Kossuth Lajos u. 107.
NUTS-kód HU232
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
Somogyaszaló Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal akadálymentesítésére
vonatkozó építési beruházás.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További
45200000-9
tárgyak:
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)
Polgármesteri Hivatal teljeskörű akadálymentesítése,
két épület nyaktaggal történő összekötése, az alábbi bővítményekkel:
recepció és előtér: 17,89 m2
akadálymentesített mosdó és wc: 5,47 m2
fedett terasz: 17,89 m2
Az elvégzendő munkanemek:
-kőműves munkák
-ács és tetőfedési munkák
-villanyszerelés
-víz és fűtésszerelés
-festés, mázolás
-asztalosipari munkák
a dokumentációban rögzített pontos tartalommal és tervek alapján.
A beruházás becsült értéke: 11.861.265 Ft + 25% áfa
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 2010/03/01 (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés 2010/08/31 (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 kötbér, meghiúsulási kötbér és jólteljesítési garancia a Kbt.53.§(6)
bekezdés a) pontja alapján, a dokumentációban foglaltak szerint - figyelemmel a
162/2004. (V.21.) Kormányrendelet 8.§ (5)-(7) bekezdésében foglaltakra.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérő az építési munkák ellenértékét a teljesítéstől számított 60 napon
belül átutalással egyenlíti ki, a Kbt. 305.§ szerint. Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Részszámla benyújtása lehetséges, a dokumentációban meghatározottak szerint.

Ajánlatkérő ez úton jelzi, hogy a beruházáshoz mindösszesen nettó 11.861.265 mFt
fedezettel rendelkezik.
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) nem 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:
Nem lehet Ajánlattevő, Közös ajánlatot benyújtó, 10%-nál nagyobb mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó, illetve Kbt. 65. § (3) bekezdés szerinti erőforrás
szervezet, akinek esetében a Kbt. 60. § (1) bekezdésben, a Kbt. 61. § (1) bekezdés
a)-d) pontjaiban és a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok
fennállnak.
Nem lehet 10%-nál nem nagyobb mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó,
akinek esetében a Kbt. 60. § (1) bekezdésében és a Kbt. 61. § (1) bekezdés d)
pontjában felsorolt kizáró okok fennállnak.
Igazolási mód:
Az Ajánlattevőnek, Közös ajánlatot benyújtónak, a 10%-nál nagyobb mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak, illetve a Kbt. 65. § (3) bekezdés szerinti
erőforrás szervezetnek az ajánlatban a Kbt. 249. § (3) bekezdés rendelkezése
szerint írásban kell nyilatkoznia, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésben és a
61. § (1) bekezdés a)-d) pontjainak hatálya alá.
Az Ajánlattevőnek, illetve a Közös ajánlatot benyújtónak a közbeszerzés értékének
10 %-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében
az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a
kizáró okok hatálya alá eső ilyen alvállalkozót.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Pi1) Ajánlattevőnek, közös ajánlatot benyújtónak és a közbeszerzés értékének 10
%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak a Kbt. 66. § (1)
bekezdés a) pontja alapján csatolnia kell az ajánlattételi határidőtől számított 30
napnál nem régebbi pénzintézeti nyilatkozatot a következő tartalommal:
- bankszámla nyitás időpontja, a bankszámlán van-e, volt-e a kiállítását megelőző
egy évben lejárt fizetési kötelezettség (sorban álló tétel), ha igen, akkor mikor és
mennyi ideig.
Pi2) Az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10
%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak a Kbt. 66. § (1)
bekezdés b) pontja alapján csatolnia kell a 2006., 2007. és 2008. évekre vonatkozó
számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját – kiegészítő mellékletek nélkül,
egyszerű másolat formájában.
Erőforrás nyújtó szervezet bevonása esetén ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.
4.§ 3/E. pontjára és a Kbt.65.§ (4) bekezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, a közös ajánlatot benyújtó és a közbeszerzés értékének
10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó
P1) Ha számlavezető pénzintézetének nyilatkozata szerint a bankszámláján
a nyilatkozattételt megelőző 1 éven belül 30 napot meghaladó lejárt fizetési
kötelezettsége (sorban álló tétel) volt.
P2) Ha az elmúlt 3 év (2006., 2007. és 2008.) bármelyikében mérleg szerinti
eredménye negatív volt.
Az alkalmassági feltételeknek ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek, valamint 10%
feletti alvállalkozónak önállóan kell megfelelnie.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő, közös ajánlattevő, illetve 10% feletti alvállalkozó (által)
Mi1) Referencia igazolása a Kbt. 68.§ (2) bekezdés szerint, az ajánlattételi határidő
lejártát megelőző 36 hónapban végzett épület felújítására, építésre vagy bővítésére
vonatkozó munkák elvégzésére vonatkozóan az alábbi tartalommal: teljesített
megrendelés megnevezése, a teljesítés időpontja, az ellenszolgáltatás összege, a
megrendelő neve, címe, telefonszáma, valamint az elvégzett munka minősítése.
Mi2) A teljesítésbe bevonni kíván felsőfokú végzettséggel és felelős műszaki vezetői
jogosultsággal rendelkező okleveles építőmérnök bemutatása, jogosultságát igazoló
okiratok, önéletrajzának, valamint közreműködői nyilatkozatának becsatolásával.
Mi3) Vezető tisztségviselő bemutatása, jogosultságát igazoló okiratok,
önéletrajzának, valamint közreműködői nyilatkozatának becsatolásával.
Mi4) A szerződésszerű teljesítéshez az M4) pontban előírt, és rendelkezésre
álló munkagépek, berendezések adatait ismertetése nyilatkozat formájában, a
megnevezés, darabszám, műszaki paraméter megjelölésével.
Mi5) A teljesítésben részt vevő szakemberek ismertetése nyilatkozat formájában,
létszámadat, végzettség, illetve képzettség szerinti bontásban.
Erőforrást nyújtó szervezet bevonása esetén ajánlatkérő felhívja a figyelmet a
Kbt.4.§ 3/E pontjára és a Kbt.65.§ (4) bekezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Műszakilag, illetve szakmai szempontokból alkalmatlan az ajánlattevő, közös
ajánlattevő, illetve a 10%-ot meghaladó alvállalkozó,
M1) ha az ajánlattételi határidőt megelőző 36 hónapba nem rendelkezik összesen
legalább 3 darab, átlagában a megajánlott ellenszolgáltatást elérő értékű, teljesített
(már átadott, átvett) és a szerződést kötő fél (megrendelő) által pozitívan értékelt
épület felújítására, építésre vagy bővítésére vonatkozó referenciamunkával.
M2) ha a teljesítésbe nem von be legalább egy felsőfokú végzettséggel rendelkező,
okleveles építőmérnököt, aki rendelkezik felelős műszaki vezetői jogosultsággal, és
a felelős műszaki vezetés területén szerzett legalább 3 éves szakmai gyakorlattal.
M3) ha legalább egy vezető tisztségviselőjének (ügyvezető, üzletvezető,
igazgatósági tag, ill. egyéni vállalkozó esetén neki) nincs legalább 5 éves
magasépítési kivitelezési szakmai gyakorlata és felsőfokú szakirányú (építész,
építőmérnök) iskolai végzettsége.
M4) ha nem rendelkezik legalább az alábbi eszközökkel:
a)1 db betonkeverő
b)legalább 20 m2 állványzat
c)1 db szintező berendezés
d)1 db legalább 1,5 t teherbírású teherautó

M5) ha nem rendelkezik a közbeszerzés tárgyát képező építési munkákhoz
legalább 2 fő kőműves, 1 fő ács, 1 fő tetőfedő, 1 fő festő-mázoló és 1 fő bádogos
szakemberrel, akit a teljesítésbe be kíván vonni.
Az alkalmassági feltételeknek ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek, valamint 10%
feletti alvállalkozónak önállóan kell megfelelnie.
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
Ellenszolgáltatás nettó összege

50

Jótállási időtartam

25

Teljesítési határidő
25
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)
HKT-30/2009
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: 2010/01/18 (év/hó/nap )
Időpont: 10.00 óra
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 37.500
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció árát dr.Schablauer Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó
Budapest Banknál vezetett 10103214-01474300-01003003 számú számlájára
kell befizetni. (Jogcím: HKT-30/2009. eljárás dokumentációjának vételára). A
dokumentáció fent megadott ára bruttó összegben értendő.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/01/18 (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: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/01/18 (év/hó/nap)
Időpont: 10.00 óra
Helyszín : dr.Schablauer Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó irodája (Kaposvár,
Füredi u. 1. I. emelet)
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
Kbt. 80. § (2) bekezdése 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:
Új Magyarország Fejlesztési Terv DDOP-3.1.1-09-2009-0029
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2010.02.03. 10.00 óra
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2010.02.15.
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)
A dokumentáció átvehető, illetve elektronikusan megkérhető a dokumentáció
ellenértékének kiegyenlítését követően dr.Schablauer Péter hivatalos közbeszerzési
tanácsadónál (A/II. melléklet), munkanapokon 8.00-11.30 és 13.00-16.00 óra
között, valamint az ajánlattételi határidő lejártának napján 8.00-10.00 óra között. A
dokumentáció megküldésére vonatkozó kérelemhez csatolni kell a dokumentáció
ellenértékének megfizetéséről szóló igazolást, ajánlattevő székhelyére, valamint
elektronikus elérhetőségére vonatkozó adatokat. Közös ajánlattevők esetében
elegendő, ha a dokumentációt a közös ajánlattevők egyike megvásárolja.
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:
1-10 pont
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:
A részszempontok értékelése az arányosítás módszerével történik. A bírálati
részszempontok esetében alkalmazott értékelési módszer részletes kifejtését
az ajánlati dokumentáció tartalmazza. Ha több ajánlatnak azonos a kiszámított
pontszáma, az az ajánlat minősül az összességében legelőnyösebbnek, amely
alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmaz; azonos ellenszolgáltatás esetében pedig
az az ajánlat, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott részszem pontok
közül a legmagasabb súlyszámú részszempontra nagyobb értékelési pontszámot
kapott. Ha az összességében legelőnyösebb ajánlat így sem állapítható meg, az
ajánlatkérő a Kbt. 90. § (3) bekezdését alkalmazza.
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 érvényes ajánlattétel feltétele, hogy az ajánlat minden oldalát kitörölhetetlen
tintával, vagy géppel kell elkészíteni és az ajánlat minden lapját az ajánlat
fedlapjától kezdődően folyamatos sorszámozással valamint a cégjegyzésre jogosult
(kötelezettségvállalásra jogosult meghatalmazott) kézjegyével kell ellátni.
Az érvényes ajánlattétel feltétele továbbá, hogy az ajánlatot:
- állagsérelem nélkül nem oldható módon kötve vagy fűzve,
- oldalszámmal ellátott tartalomjegyzékkel,
- zárt és sértetlen borítékban/dobozban,
- magyar nyelven,
- 3 papírpéldányban (1 eredeti, 2 az eredetivel mindenben megegyező másolat) kell
benyújtani.
2.) Az ajánlaton szerepelni kell az „eredeti” vagy a „másolati” megjelölésnek.
Eltérés esetén az „eredeti” példány tartalma a mérvadó. A borítékon/dobozon
„Somogyaszaló Polgármesteri Hivatal akadálymentesítés - Az ajánlattételi határidő
lejártáig nem bontható fel” megjelöléseket kell feltüntetni.

3.) Az ajánlat - tartalomjegyzéket követő - első oldalaként az ajánlati adatlap
(felolvasólap) szerepeljen, amelyben közölni kell az alábbi adatokat: ajánlattevő
nevét, székhelyét, telefon- és faxszámát és a bírálati szempontokra megadott
értékeket. A felolvasólap mintáját a dokumentáció tartalmazza.
4.) Az ajánlathoz csatolni kell:
- ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 70. § (2) bekezdésre vonatkozóan;
- ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 71. § (1) a), b) és c) pontjaira (a nemleges
nyilatkozatot is csatolni kell) valamint a Kbt. 71.§ (3) bekezdésére vonatkozóan
- az alkalmasság megállapítására szolgáló összes nyilatkozatot és igazolást;
- a kizáró okokkal kapcsolatos összes nyilatkozatot;
- ajánlattevő ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi cégkivonatát
vagy egyéni vállalkozói igazolványát;
- a dokumentációban szereplő költségvetést beárazott formában;
- az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát.
Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő
cégjegyzésre jogosult képviselőjének meghatalmazása alapján más személy
szignálja, illetve írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy által aláírt meghatalmazást
szintén csatolni kell.
5.) Ajánlattevőnek rendelkeznie kell az építőipari tevékenységre vonatkozó, az
ajánlattétel időpontjában érvényes, a vonatkozó európai szabványsorozatnak
megfelelő, független szervezet által kiállított ISO 9001 vagy azzal egyenértékű
minőségtanúsítvánnyal, vagy az azzal egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések
bizonyítékaival, amelyet egyszerű másolat formájában ajánlatába kell csatolnia.
6.) Ajánlattevőnek jelen ajánlati felhívásban, dokumentációban meghatározott
tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és
benyújtania, ellenkező esetben az ajánlat érvénytelen.
7.) Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével vagy az eljárás nyertesének
visszalépése vagy az eljárás nyertesének a 60. § (1) bekezdésének, valamint - ha
az ajánlatkérő azt előírta - a 61. § (1), illetőleg (2) bekezdésének hatálya alá nem
tartozásával kapcsolatos hamis nyilatkozata vagy ezen kizáró okokkal kapcsolatos
igazolás(ok) benyújtásának elmulasztása esetében az ajánlatok értékelése során
a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel)
kötheti meg a szerződést.
8.) Az ajánlat összeállításának minden költsége az Ajánlattevőt terheli.
9.) Az ajánlattételi felhívással kapcsolatban az Ajánlattevők tájékoztatást a Kbt. 56.
§ (1) bekezdés szerint kérhetnek.
10.) Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot (konzorcium). Ebben az esetben
a közösen benyújtott ajánlatban rögzíteni kell, hogy a szerződés aláírására az
ajánlattevők közül melyikük bír felhatalmazással. Közös ajánlattevőknek az
ajánlathoz csatolni kell az együttműködésről szóló megállapodást, melynek kötelező
erejűen tartalmaznia kell azt, hogy a konzorcium tagjai egyetemleges kötelezettséget
vállalnak a közbeszerzési eljárással és szerződés megkötésével és teljesítésével
kapcsolatosan, továbbá azt, hogy a benyújtott együttműködési megállapodás a
konzorciumi tagoknak a konzorcium működésére vonatkozó teljes megállapodását
hiánytalanul tartalmazza.
11.) Ajánlattevőnek ajánlati árát a felolvasólapon kell megadnia nettó és bruttó
értékben. Az ajánlati árnak a nyertes ajánlattevő által jelen szerződés alapján
teljesítendő valamennyi munka ellenértékét tartalmaznia kell, így ezeken túlmenően

semmilyen jogcímen nem jogosult Megrendelőtől további díj- vagy költségtérítés
igénylésére. Ajánlattevő ezen felül a szerződés időtartama alatt semmilyen költség
elszámolására nem jogosult.
Az ajánlati árat magyar forintban (HUF) kell megadni, s az nem köthető semmilyen
más külföldi fizetőeszköz árfolyamához.
Ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a nettó árat veszi figyelembe.
12.) Ajánlatkérő a hiányok pótlását a Kbt. 83. § (2) bekezdése szerint engedi meg.
13.) Ajánlatkérő a sikeres ajánlattétel érdekében helyszíni bejárást tart, amelynek
időpontja 2010. január 7-én 9.00 óra. Gyülekező Somogyaszaló Község
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában (Somogyaszaló, Kossuth Lajos u. 107.) a
titkárságon.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/12/28 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: dr.Schablauer Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó
Postai cím: Füredi u. 1. I. emelet
Város/Község: Kaposvár
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr.Schablauer Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó
Telefon: +36/30-370-4669
E-mail: schablauer@t-online.hu
Fax: +36/82-526-404
Internetcím (URL): www.schablauer.hu
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név: dr.Schablauer Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó
Postai cím: Füredi u. 1. I. emelet
Város/Község: Kaposvár
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr.Schablauer Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó
Telefon: +36/30-370-4669
E-mail: schablauer@t-online.hu
Fax: +36/82-526-404
Internetcím (URL): www.schablauer.hu
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név: dr.Schablauer Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó
Postai cím: Füredi u. 1. I. emelet
Város/Község: Kaposvár
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr.Schablauer Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó
Telefon: +36/30-370-4669

E-mail: schablauer@t-online.hu
Fax: +36/82-526-404
Internetcím (URL): www.schablauer.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) ----------------------

