AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
Építési beruházás

X

Árubeszerzés
Szolgáltatás

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ
I.1) AZ AJÁNLATKÉRİ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME
Szervezet :
Balatonboglár Város Önkormányzata

Címzett :
Dr. Kovács Miklós polgármester

Cím : Erzsébet u. 11.

Postai irányítószám: 8630

Város/Község : Balatonboglár

Ország: Magyarország

Telefon:
85/550 333

Telefax:
85/350 469

E-mail:
gaspar-laszlo@balatonboglar.hu

Internet cím (URL):
www.balatonboglar.hu

I.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZİ CÍMEN SZEREZHETİK BE
Azonos az I.1) pontban megadottal
Ha attól eltérı, lásd az A. mellékletet
I.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZİ CÍMEN SZEREZHETİ BE (ADOTT ESETBEN)
Azonos az I.1) pontban megadottal
I.4) AZ AJÁNLATOKAT A KÖVETKEZİ CÍMRE KELL BENYÚJTANI
Azonos az I.1) pontban megadottal

Ha attól eltérı, lásd az A. mellékletet
Ha attól eltérı, lásd az A. mellékletet

I.5) AZ AJÁNLATKÉRİ TÍPUSA
Központi költségvetési szerv
Egyéb

X

*a közzétételhez nem feltétlenül szükséges kitölteni
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II. SZAKASZ: A SZERZİDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Építési beruházásra irányuló szerzıdés (építési beruházás esetén)
Kivitelezés

X

Tervezés és kivitelezés

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

II.1.2) Árubeszerzésre irányuló szerzıdés típusa (árubeszerzés esetén)
Adásvétel

Bérlet

Lízing

Ezek kombinációja/Egyéb

II.1.3) Szolgáltatás megrendelésre irányuló szerzıdés típusa (szolgáltatás megrendelés esetén)
Szolgáltatási kategória
II.1.4) Az ajánlatkérı által a szerzıdéshez rendelt elnevezés *

II.1.5) A szerzıdés meghatározása/tárgya (a folytatáshoz szükség szerint használjon további lapokat)
Balatonboglár, Bercsényi utca út-, parkoló, térburkolat és járdaépítés
II.1.6) A teljesítés helye
Balatonboglár, Bercsényi utca (1262/17, 1424 hrsz.)
II.1.7) Nómenklatúra
II.1.7.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fı szójegyzék
Fı tárgy: -

45223300-9

További
tárgyak: -

45233120-6
45233161-5

Kiegészítı szójegyzék (adott esetben)

II.1.8) Részekre történı ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B.
mellékletbıl szükség szerint több példány használható)
NEM

X

IGEN

Ajánlatok benyújthatók: egy részre

több részre

valamennyi részre

II.2) A SZERZİDÉS SZERINTI MENNYISÉG
II.2.1) Teljes mennyiség (valamennyi részt és opciót beleértve, adott esetben)
Telekhatáron kívül (Bercsényi utca):
1.

burkolat szélesítés:
hossza: 205 m (Gaál Gaszton utcától a Bercsényi utca K-i telekhatárának vonaláig)
szélessége:
0,50 m
pályaszerkezete: 5 cm vtg. AB-12 jelő hengerelt aszfalt
5 cm vtg. K-20 jelő hengerelt aszfalt
20 cm vtg. C6-32 FN betonalap
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15 cm vtg. homokos kavicságyazat
szegélyezés: terv szerint
2.

útfelújítás (a szélesítés zárórétegével együtt készül)
hossza: 205 m (Gaál Gaszton utcától a Bercsényi utca K-i telekhatárának vonaláig)
szélessége: 5,00 m
pályaszerkezete: átlag 5 cm vtg. AB-12 jelő hengerelt aszfalt

3.

járda építés:
hossza: 170 m (Gaál Gaszton utcától a Bercsényi utca K-i telekhatárának vonaláig)
szélessége: 3,00 m
pályaszerkezete: 6 cm vtg. Borostyán térkı bordó színő, homok hézagolással
3 cm vtg. Z 2/5 zúzalék
10 cm vtg. C8-16 FN betonalap
10 cm vtg. homokos kavicságyazat
szegélyezés: terv szerint

4.

kerékpártároló építés:
hossza: 32 m (a parkolók és I. sz. út között)
szélessége: 2,00 m
pályaszerkezete: 8 cm vtg. Borostyán térkı szürke színő, homok hézagolással
3 cm vtg. Z 2/5 zúzalék
20 cm vtg. C8-16 FN betonalap
15 cm vtg. homokos kavicságyazat
szegélyezés: terv szerint

5.

parkolók építése (17 db + 2 db mozgáskorlátozott):
hossza: 4,50 m
szélessége: 2,50 m (mozgáskorlátozott 3,50 m)
pályaszerkezete: 8 cm vtg. Borostyán térkı szürke színő, homok hézagolással
3 cm vtg. Z 2/5 zúzalék
20 cm vtg. C8-16 FN betonalap
15 cm vtg. homokos kavicságyazat
szegélyezés: terv szerint

Telekhatáron belül
1.

I. sz. út
hossza: 45 m
szélessége: 4,00 m
pályaszerkezete: 8 cm vtg. Borostyán térkı szürke színő, homok hézagolással
3 cm vtg. Z 2/5 zúzalék
4 cm vtg. Z 0/20 zúzalék kiegyenlítés
25 cm vtg. VZ 40/120 zúzott kı alap
szegélyezés: terv szerint

2.

II. sz. út
hossza: 43 m
szélessége: 6,00 m
pályaszerkezete: 8 cm vtg. Borostyán térkı szürke színő, homok hézagolással
3 cm vtg. Z 2/5 zúzalék
4 cm vtg. Z 0/20 zúzalék kiegyenlítés
25 cm vtg. VZ 40/120 zúzott kı alap
szegélyezés: terv szerint

3.

1. sz. út
hossza: 39,85 m
szélessége: 6,00 m
pályaszerkezete: 8 cm vtg. Borostyán térkı szürke színő, homok hézagolással
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3 cm vtg. Z 2/5 zúzalék
4 cm vtg. Z 0/20 zúzalék kiegyenlítés
25 cm vtg. VZ 40/120 zúzott kı alap
szegélyezés: terv szerint
4.

2. sz. út
hossza: 39,85 m
szélessége: 6,00 m
pályaszerkezete: 8 cm vtg. Borostyán térkı szürke színő, homok hézagolással
3 cm vtg. Z 2/5 zúzalék
4 cm vtg. Z 0/20 zúzalék kiegyenlítés
25 cm vtg. VZ 40/120 zúzott kı alap
szegélyezés: terv szerint

5.

1. sz. szervizút
hossza: 110 + 20 m
szélessége: 3,00 m
pályaszerkezete: 4 cm vtg. AB-12 hengerelt aszfalt kopóréteg
4 cm vtg. Z 0/20 zúzalék kiegyenlítés
25 cm vtg. VZ 40/120 zúzott kı alap
szegélyezés: terv szerint

6.

térburkolat (sportcsarnoktól délre a szervizútig, uszodától délre 5 m-es sávban)
területe: 170 m2
pályaszerkezet:

8 cm vtg. Borostyán térkı sárga színő, homok hézagolással
3 cm vtg. Z 2/5 zúzalék
4 cm vtg. Z 0/20 zúzalék kiegyenlítés
25 cm vtg. VZ 40/120 zúzott kı alap
szegélyezés: terv szerint

7.

parkolók: 65 db szgk. 5 x 2,45 m méretben, 2 db autóbusz 12,50 x 3,00 m méretben
pályaszerkezet: : 8 cm vtg. Borostyán térkı szürke színő, homok hézagolással
3 cm vtg. Z 2/5 zúzalék
4 cm vtg. Z 0/20 zúzalék kiegyenlítés
25 cm vtg. VZ 40/120 zúzott kı alap
szegélyezés: terv szerint

8.

kerítés építés:

140 m

9.

kapu építés:

1 db

10. támfal építés:
hossza: 30 m (25 m2)
11. locsolóhálózat építés:
- 200 m φ 63 KPE, 7,5 bar
- 100 m φ 32 KPA, 7,5 bar
- 40 m elektromos földkábel
- 1 db komplett nyomásfokozó berendezés
- 5 db kerti locsolócsap szerelvényekkel
- 1 db 1,80 x 1,50 x 1,80 szivattyúakna
12. földmunka:

1400 m3

II.2.2) Vételi jog
(opció) (adott esetben). Leírása és gyakorlásának lehetséges ideje (lehetıség szerint)
II.3) A SZERZİDÉS IDİTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
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Idıtartam hónap(ok)ban

és/vagy napokban

(a szerzıdés megkötésétıl számítva)

vagy: Kezdés 2007.02.23. és/vagy befejezés 2007.05.15. (év/hó/nap)

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŐSZAKI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZİDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Késedelmes teljesítés esetén napi 100.000 Ft késedelmi kötbér vállalása.
Mőszaki átadástól számított 24 hónap jótállás vállalása.
III.1.2) Fı finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre
Fizetés az igazolt teljesítést követıen kiállított számla ellenében 30 banki napon belül átutalással történik.
III.1.3) A közös ajánlatot tevı nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben):
Nem követelmény.
III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevı személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok) (adott esetben), továbbá
a minimálisan megkövetelt pénzügyi és gazdasági, valamint mőszaki, illetve szakmai
alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, az alkalmasságot kizáró tényezık
Az eljárásban nem lehet ajánlattevı, valamint alvállalkozó, aki a Kbt. 60. § (1) és (4) bekezdése, valamint a
61. § (1) bekezdés a) - d) pontjainak és (2) bekezdésnek hatálya alá tartozik. Valamint nem lehet
ajánlattevı és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó,
aki a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjai és 62. § (1) bekezdés hatálya alá tartozik.
Alkalmatlan az ajánlattevı, illetve a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó, ha
- számláján az elmúlt egy évben 60 napot meghaladó sorban állás volt
- nem rendelkezik a teljesítéshez alkalmazni kívánt, legalább egy fı saját állományú, fıfoglalkozású, 5 év
szakmai gyakorlattal, felelıs mőszaki vezetıi jogosultsággal rendelkezı vezetı/irányító beosztású
személlyel, akinek jogosultsága megfelel a 51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM KöViM együttes rendeletben
elıírtaknak
- az elmúlt öt évben (2002., 2003., 2004., 2005. 2006.) nem rendelkezik legalább három, a beszerzés
tárgyához hasonló befejezett építés-kivitelezési referenciával.

III.2.1.1) Jogi helyzet (kizáró okok) – a megkövetelt igazolási mód (adott esetben): -

Az ajánlattevınek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójának az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 60.§ (1) bekezdésének,
valamint a 61. § (1) bekezdés a) – d) pontjainak és a Kbt. 61. § (2) bekezdésének hatálya alá.

III.2.1.2) Pénzügyi és gazdasági alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód
Az ajánlattevı (közös ajánlattétel esetén az ajánlattevık) és amennyiben van, úgy a közbeszerzés értékének
10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, csatolja a számlavezetı pénzügyi
intézménytıl származó, az adott számlaszámot tartalmazó, az ajánlat igazolt benyújtásától számított 30
napnál nem régebbi nyilatkozatát valamennyi pénzforgalmi számlájáról az alábbi kötelezı tartalommal:
-

mióta vezeti ajánlattevı bankszámláját,

-

fizetési kötelezettségeinek pontosan eleget tesz-e,

-

számláján az elmúlt egy évben 60 napon túli sorban állás elıfordult-e, ha igen, mikor és mennyi ideig.
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III.2.1.3) Mőszaki, illetve szakmai alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevınek az elızı 5 év (2002., 2003., 2004, 2005, 2006.) fıbb, a beszerzés tárgyához hasonló
beruházásainak ismertetése. Az ismertetınek tartalmaznia kell a megrendelı nevét, az ellenszolgáltatás
összegét, a teljesítés évét, az információt szolgáltató személy nevét, elérhetıségét
A teljesítés során alkalmazni kívánt szakemberek, vezetık megnevezése, bemutatása, képzettségük és
szakirányú gyakorlatuk ismertetésével, igazolásával.

III.2.1.4) Egyéb információk (adott esetben)
III.3) KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?:
IGEN
NEM X
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történı hivatkozás:

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA
Tárgyalás nélküli

X

Tárgyalásos

IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK

(A) A legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás: :
vagy:

(B) Az összességében legelınyösebb ajánlat: X
- részszempontonként 1-10 pont adható
- legkedvezıtlenebb ajánlat 1 pont, legkedvezıbb ajánlat 10 pont, a legkedvezıbb és a
legkedvezıtlenebb ajánlatok közötti pontszám meghatározása arányosítással történik
(legkedvezıtlenebb/legkedvezıbb x közbensı ajánlattevı) kötbér részszempont esetén
100.000 Ft/nap a legkedvezıtlenebb, 300.000 Ft/nap a legkedvezıbb
részszempontok
- ajánlati ár
- vállalt késedelmi kötbér mértéke
(min. 100.000 Ft, max. 300.000 Ft/nap, kötbér
max. összege a beruházási költség 10 %-a)
- ajánlatkérı által igényelt befejezési határidınél
kedvezıbb teljesítési határidı vállalása

súlyszámok
8
1

1

B1) a következı részszempontok és súlyszámok alapján :
IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérı által az aktához rendelt hivatkozási szám* IV.3.2) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
2007.02.15. (év/hó/nap) 10.00 óra
A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: A dokumentáció az ajánlatkérınél, elızetesen
telefonon történt egyeztetés alapján munkanapokon 08.00-11.00 óráig (az ajánlattételi határidı lejártának
napján 10.00 óráig) vehetı át személyesen, illetıleg kérhetı postai úton történı megküldése.

*a közzétételhez nem feltétlenül szükséges kitölteni
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IV.3.3) Az ajánlattételi határidı
2007. 02. 15. (év/hó/nap)

Idıpont: 10.00 óra

IV.3.4) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok benyújthatók:
magyar
IV.3.5) Az ajánlati kötöttség minimális idıtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
30 nap (az ajánlattételi határidı lejártától számítva)
IV.3.6) Az ajánlatok felbontásának feltételei: IV.3.6.1) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek :
A Kbt. 80. § (2) bekezdésében meghatározott személyek.
IV.3.6.2) Dátum, idıpont, hely
Dátum 2007. 02. 15.
(év/hó/nap)
Hely: Balatonboglár Város Polgármesteri Hivatala
8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11.

Idıpont: 10.00 óra

VI. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK
VI.1) A HIRDETMÉNY NEM KÖTELEZİ JELLEGŐ?
NEM

IGEN

X

VI.2) ADOTT ESETBEN KÉRJÜK FELTÜNTETNI, HOGY A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLİDİ JELLEGŐ-E ÉS A
TOVÁBBI HIRDETMÉNYEK KÖZZÉTÉTELÉNEK TERVEZETT IDEJÉT: VI.3) A SZERZİDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL/PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
NEM X
IGEN
Ha igen, kérjük feltüntetni a projekt/program nevét és bármely egyéb használható hivatkozási adatot
VI.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK
1) A hiánypótlás lehetısége vagy annak kizárása: Ajánlatkérı a hiánypótlás lehetıségét biztosítja.
2) A szerzıdéskötés tervezett idıpontja: 2007. 02. 23. idıpont: 10.00 óra
Helye: Balatonboglár Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, Balatonboglár, Erzsébet u. 11.
3) A dokumentáció megkérése az eljárásban való részvétel feltétele.
4) Ajánlattevınek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (1) bekezdésében, valamint a 71. § (1)
bekezdés a)-b) pontjában foglaltakra vonatkozóan.
5) Ajánlattevı csatoljon a Kbt. 71. § (3) bekezdésében, valamint a 72. §-ban elıírt tartalmú nyilatkozatot.
6) Ajánlattevı az ajánlatában mutassa be a mőszaki-technikai felszereltségét.

7) Az ajánlatot 2 példányban, cégszerően aláírva, 1 db lezárt, cégjegyzés nélkül borítékban kell benyújtani,
a IV.3.3) pontban meghatározott határidıig, a IV.3.6.2.) pontban meghatározott helyen. Az elsı
példányra rá kell írni: „eredeti”, a további példány fedılapjára pedig „másolat”. Amennyiben az egyes
példányok eltérnek egymástól, úgy ajánlatkérı az „eredeti” példány tartalmát figyelembe véve bírál. A
borítékra rá kell írni: „Balatonboglár, Bercsényi utca út és parkoló építés”

8) Az ajánlati dokumentáció az ajánlati felhívás kézhezvételének napjától az ajánlatkérınél
rendelkezésre áll, és megigényelhetı.
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9) Az ajánlatkérı kiköti, hogy személyesen ajánlatokat leadni csak munkanapokon 8.00 – 11.00
óráig lehetséges azzal, hogy az ajánlattételi határidı lejártának napján az ajánlatnak 10.00
óráig be kell érkeznie.
10) Az ajánlatok postai megküldése esetén az ajánlatkérı felhívja az ajánlattevık figyelmét arra,
hogy az ajánlatnak az ajánlattételi határidı lejártának napján 10.00 óráig be kell érkeznie. Az
ajánlat beadási módja megválasztásának minden következményét az ajánlattevı köteles
viselni!
VI.5) AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK DÁTUMA: 2007. január 30.

*a közzétételhez nem feltétlenül szükséges kitölteni
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A. MELLÉKLET

1.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZİ CÍMEN SZEREZHETİK BE
Szervezet
Investing Kft.

Címzett
Horváth Tibor

Cím
Rákóczi tér 12/A

Postai irányítószám
7400

Város/Község
Kaposvár

Ország
Magyarország

Telefon
82/512 540

Telefax
82/410 046

E-mail
investing@t-online.hu

Internet cím (URL)

1.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZİ CÍMEN SZEREZHETİ BE (ADOTT ESETBEN)
Szervezet
Balatonboglár Város Önkormányzata

Címzett
Dr. Kovács Miklós polgármester

Cím
Erzsébet u . 11.

Postai irányítószám
8630

Város/Község
Balatonboglár

Ország
Magyarország

Telefon
85/550-333
E-mail
gaspar-laszlo@balatonboglar.hu

Telefax
85/350-469
Internet cím (URL)
www.balatonboglar.hu

1.4) AZ AJÁNLATOKAT A KÖVETKEZİ CÍMRE KELL BENYÚJTANI
Szervezet
Balatonboglár Város Önkormányzata

Címzett
Dr. Kovács Miklós polgármester

Cím
Erzsébet u. 11.

Postai irányítószám
8630

Város/Község
Balatonboglár

Ország
Magyarország

Telefon
85/550-333

Telefax
85/350-469

E-mail
gaspar-laszlo@balatonboglar.hu

Internet cím (URL)
www.balatonboglar.hu

*a közzétételhez nem feltétlenül szükséges kitölteni
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