3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ
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 EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
Építési beruházás

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

Árubeszerzés
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________

Szolgáltatás

Azonosító kód_______________________________________

Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos név: Balatonboglár Város Önkormányzata
Postai cím:

Erzsébet u. 11.

Város/Község:

Balatonboglár

Kapcsolattartási pont(ok):

Postai
Ország: Magyarország
irányítószám: 8630
Telefon: 85/ 550-333

Címzett:
Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési és Beruházási Csoport
Gáspár László
E-mail: gaspar-laszlo@balatonboglar.hu

Fax:

85/ 350-469

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérı általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

További információk a következı címen szerezhetık be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következı címen szerezhetı be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következı címre kell benyújtani:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) AZ AJÁNLATKÉRİ TÍPUSA

Központi szintő
Regionális/helyi szintő
Közjogi szervezet

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

I.3.) AZ AJÁNLATKÉRİ TEVÉKENYSÉGI KÖRE
I.3.1) A KBT. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRİK ESETÉN
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]
Gáz- és hıenergia termelése, szállítása és
elosztása

Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont]
Földgáz és kıolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. a) 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-, trolibusz- vagy 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

II. SZAKASZ: A SZERZİDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérı által a szerzıdéshez rendelt elnevezés
önkormányzati tulajdonú balatonboglári közutak, mőtárgyaik és csapadékvíz elvezetı rendszerek fenntartási munkáira
vonatkozó vállalkozási szerzıdés
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

b) Árubeszerzés

c) Szolgáltatás

Kivitelezés

Adásvétel

Szolgáltatási kategória

Tervezés és kivitelezés

Lízing

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

Bérlet

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

27

Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb

Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye

A teljesítés helye

A teljesítés helye
Balatonboglár Város Önkormányzat
közigazgatási területe
NUTS-kód

NUTS-kód

Hu232

NUTS-kód

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

Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása

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
Balatonboglár Város Önkormányzat közigazgatási területén meglévı szilárd burkolatú és burkolatlan utak, járdák,
parkolók, és mőtárgyaik fenntartási munkáira vonatkozó szolgáltatási szerzıdés.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fı szójegyzék
Fı tárgy

További tárgy(ak)

45.23.31.41-9
45.23.31.42-6
45.23.32.29-0
. . . . . . -

Kiegészítı szójegyzék (adott esetben)

-

-

II.1.7) Részekre történı ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletbıl 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) SZERZİDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)

160.000 m2

összterülető szilárd burkolatú utak kátyúzása átlag 2,5-5 cm vastagságban

11.500 m2 .

összterülető szilárd burkolatú parkoló kátyúzása átlag 2,5-5 cm vastagságban

2

50.000m

2

7.200 m

összterülető szilárd burkolatú járdák és kerékpárút kátyúzása átlag 3 cm vastagságban
összterülető kiépített külterületi utak kátyúzása

11200 fm

zárt rendszerő csatornák tisztítása

7.400 fm

nyílt, burkolt árkok, folyókák takarítása

75.500 fm

nyílt földmedrő árkok tisztítása vagy (és) profilozása

13.500 m2

padka rendezés

18.000 m2

burkolatlan utak és parkolók mészkızúzalékos kátyúzása és gréderezése

115.000 m2

külterületi nem kiépített utak kátyúzása, gréderezése és vízrendezése

Az elızıekben felsorolt mennyiségő utak, járdák és parkolók éves fenntartási munkáira elıirányzott
összeg nettó 10 millió forint, amely a Kbt. 50. §. (1) bekezdése szerinti legmagasabb összeg.
Az ajánlatkérı kiköti az éves fenntartási munkák elızıleg megadott fenntartási értékétıl való eltérés
lehetıségét. Az eltérés mértéke: + 10%, illetve - 50% között lehet.
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 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: kezdés

12 vagy napokban:

2011/ 06/01

(a szerzıdés megkötésétıl számítva)

(év/hó/nap)

ÉS/VAGY
befejezés

/

/

(év/hó/nap)

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZİDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)

III.1.2) Fı finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérı az ellenszolgáltatást a Kbt. 305. § -ban foglaltaknak megfelelıen egyenlíti ki. Ajánlatkérı elıleget nem fizet.

A munka elszámolása havonta, tételes – és az ajánlatkérı megbízottja által igazolt -felmérés alapján, az ajánlattevı
ajánlatában szereplı egységárakkal történik. Azon tételeket, amelyekre nincs elfogadott egységár a felek közösen
megegyezett egységár szerint számolják a TERC építıipari normagyőjtemény idınormái és az ajánlattevı ajánlatában
közölt rezsióradíj alapján.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)
Nem követelmény. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevık egyetemleges felelısségvállalására vonatkozó megállapodást
csatolni kell.

III.1.4) Vonatkoznak-e a szerzıdés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben)
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása

igen

nem

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:
Az ajánlatkérı által elıírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevı vagy alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok
fennállnak. Az Ajánlattevı által a szerzıdés teljesítésére való alkalmasságának megfeleléséhez igénybe vett erıforrást biztosító
szervezet sem tartozhat a Kbt. 60. § (1) bekezdéséhez hatálya alá.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevı, 10% feletti alvállalkozó, vagy erıforrást biztosító szervezet, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés hatálya
alá tartozik.
Igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevınek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak, valamint az ajánlattevı részére a szerzıdés teljesítéséhez erıforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 249. § (3) bekezdése
alapján nyilatkoznia kell. Ajánlattevı nyilatkozni köteles a Kbt 71 §-ban foglaltakról is.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az ajánlattevı (közös ajánlattétel esetén az ajánlattevık) és
amennyiben van, úgy a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó,
csatolja a számláját vezetı pénzügyi intézmény(ek)tıl
származó, az adott számlaszámot tartalmazó, az ajánlat
igazolt benyújtásától számított 30 napnál nem régebbi
nyilatkozatát valamennyi pénzforgalmi számlájáról az
alábbi kötelezı tartalommal:

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

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

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
(adott esetben):

A Kbt. 67. §. (2) c) pontja szerint az ajánlattevı, illetıleg
vezetı tisztségviselıi végzettségének és képzettségének
ismertetésével, és különösen azon személyek
végzettségének és képzettségének ismertetésével, akik az
építési beruházás teljesítéséért felelısek.

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:
A szerzıdés teljesítésére alkalmatlan az ajánlattevı, ha:
- A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek között nincs
legalább 1 fı saját állományú, szakirányú képesítéső és

Az ajánlattevınek az elızı 2 év 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

legalább
5
éves
gyakorlattal
rendelkezı
az
244/2006.(XII.5.) Korm. rendelet II. Részében az .1.1
pontban meghatározott és „MV-KÉ/A” vagy „MV-KÉ/B”
felelıs mőszaki vezetıi besorolással rendelkezı
szakember.
- a 2010, 2010 évben összesen nem rendelkezik legalább 2
útépítési (út-, járda-, parkoló- építés felújítás, javítás,
fenntartás) tárgyú és legalább 5 millió Ft értékő
referenciával.

III.2.4) Fenntartott szerzıdések
A szerzıdés védett foglalkoztatók számára fenntartott

igen

nem

A szerzıdés a Kbt. 253. § szerint fenntartott

igen

nem

III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZİDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
FELTÉTELEK
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
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
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)

igen

nem

A legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelınyösebb ajánlat az alábbiak szerint
Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni)
Részszempont

Súlyszám

Részszempont

Súlyszám

1. A szilárd burkolatú belterületi és
külterületi utak és parkolók kátyúzására
adott nettó ajánlati egységár 1 m2-re
vetítve, átlag 2,5-5 cm vastagságban

45

5. A nyílt földmedrő árkok tisztítása
vagy (és) profilozására adott nettó
ajánlati egységár 1 fm-re vetítve

5

2. A szilárd burkolatú járdák és
kerékpárutak kátyúzása adott nettó
ajánlati egységár 1 m2-re vetítve, átlag
3 cm vastagságban

5

6. A padka rendezésre adott nettó
ajánlati egységár 1 m2-re vetítve.

5

5

3. A zárt rendszerő csatornák
tisztítására adott nettó ajánlati egységár
1 fm-re vetítve

10

7. A burkolatlan utak és parkolók
mészkızúzalékos kátyúzására és
gréderezésére adott nettó ajánlati
egységár 1 m2-re vetítve

20

5

8. A külterületi nem kiépített utak
kátyúzása, gréderezése és vízrendezése
adott nettó ajánlati egységár 1 m2-re
vetítve

4 A nyílt, burkolt árkok, folyókák
takarítására adott nettó ajánlati
egységár 1 fm-re vetítve

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e?

igen

nem

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?

igen

Igen válasz esetén
Elızetes összesített tájékoztató
Hirdetmény száma a KÉ-ben:

Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

/

(KÉ-szám/évszám)

/

A hirdetmény közzétételének dátuma:

/

(év/hó/nap)

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a KÉ-ben:
A hirdetmény közzétételének dátuma:

/

(KÉ-szám/évszám)

/

/

(év/hó/nap)

nem

IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum:

2011/05/13 (év/hó/nap )

Idıpont: 10 :00 óra

Kell-e fizetni a dokumentációért?

igen

Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal):

nem

Pénznem:

A fizetés feltételei és módja:

IV.3.4) Az ajánlattételi határidı
Dátum:

2011/05/13

(év/hó/nap)

Idıpont: 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

FI

SV

Egyéb:

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

/

/

VAGY hónap(ok)ban:

-ig (év /hó/nap )
vagy napokban:

60 (az ajánlattételi határidı lejártától számítva)

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum:

2011/05/13

(év/hó/nap)

Idıpont: 10 :00 óra

Helyszín : A dokumentációt Balatonboglár Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában vehetik át az
ajánlattevık az I.1 pontban megjelölt címen a kapcsolattartónál elızetes telefonegyeztetés szerint 2011. április 30tól munkanapokon 9:00 és 11:00 óra között., illetve az ajánlattételi határidı napján 10:00 óráig
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

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) A SZERZİDÉS 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:

V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett idıpontja:
2011. május 16-án

15 óra

V.3.2) A szerzıdéskötés tervezett idıpontja:
2011. május 31-én

10 órakor

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

nem

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

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:
az adható pontszám valamennyi tartalmi elem esetében
alsó határ
1
felsı határ

100

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:
Az ajánlatok pontkiosztására az ajánlatkérı által alkalmazásra kerülı értékelési módszer: értékarányosítás.

(a Közbeszerzések Tanácsa „az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható
módszerekrıl és az ajánlatok elbírálásáról” szóló 2/2004. ajánlásában javasolt relatív értékelési módszer) A
résszempontonként legkedvezıbb ajánlat maximális pontszámot kap, míg a többi ajánlatra adandó
pontszámok a legkedvezıbb ajánlathoz történı arányosítással kerülnek meghatározásra, az alábbi képlettel:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felsı határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelınyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
A pontok, kiszámítása egy tizedes jegy pontossággal, illetve a kerekítési szabályok szerint egy tizedes jegyre
való kerekítéssel történik.
Az összességében legkedvezıbb ajánlat az, melynek résszempontonként kiszámított és súlyszámokkal
szorzott pontjainak összege a legmagasabb.

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

nem

V.7) Egyéb információk:
Az ajánlatkérı a megfelelı ajánlattétel elısegítése érdekében a Kbt. 54. § (1) bek. szerint dokumentációt
készít. A dokumentáció igénylése és átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentáció másra át
nem ruházható. A dokumentációt személyesen ajánlatkérınél, elızetesen telefonon történt egyeztetés szerint
munkanapokon 8:00 – 11:00 óráig, illetve az ajánlattételi határidı napján 10:00 óráig lehet átvenni az
ajánlati felhívás I.1. pontjában megadott címen.
A dokumentáció beszerezhetı a Kbt. 54 § (8) bekezdésben foglaltak alapján is.
6.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a következıket is:
- a Kbt. 70. § (2) bekezdésének megfelelıen az ajánlattevı nyilatkozatát a felhívás feltételeire, a szerzıdés
teljesítésére és a kért ellenszolgáltatás összegére, valamint arról, hogy mikro-, kis- vagy középvállalkozás–e.
- ajánlattevınek a Kbt. 71. § (1) bekezdés a)-b) pontjai és a (3) bekezdése szerinti nyilatkozatait,
- a Kbt. 72. §-ában meghatározott ajánlattevıi nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattétel során figyelembe
vette-e a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos
kötelezettségeket.
7.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevı 60 napnál nem régebbi cégkivonatát, valamint azon képviselıi
aláírási címpéldányának 60 napnál nem régebbi eredeti példányát vagy a közjegyzı által hitelesített
másolatát, aki aláírásukkal ellátják az ajánlatot.
8.) A dokumentáció részét képezı szerzıdéstervezetet az ajánlattevı cégszerő aláírásával ellátva, változatlan
szövegszerkezetben és tartalommal, értelemszerően kitöltve, oldalanként szignálva az ajánlathoz mellékelni
kell.
9.) Az ajánlattevınek az ajánlata szerinti tevékenységére vonatkozóan a szerzıdés terjes idıtartamára
rendelkeznie kell legalább 5 millió Ft értékő felelısségbiztosítással az általa harmadik személynek okozott
károk biztosító általi megtérítésére. Az ajánlatban másolatban mellékelni kell a felelısségbiztosítást, vagy az
ajánlattevı nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a biztosítást a szolgáltatás nyújtásának megkezdéséig
megköti.
10.) Az ajánlatot zárt csomagolásban, két (1 eredeti és 1 másolati) példányban kell benyújtani. Minden
példányon fel kell tüntetni az eredeti vagy másolati megjelölést. Esetleges eltérés esetén az eredeti példány
tartalma az irányadó. A csomagoláson fel kell tüntetni az alábbiakat: "Ajánlat a 2011. évi balatonboglári
útfenntartási és vízrendezési szolgáltatásokra. Az ajánlattételi határidıig nem bontható fel". Az ajánlatok
minden oldalát folyamatos sorszámozással és az ajánlattevı cégjegyzésre jogosult vagy általa
meghatalmazott (meghatalmazás eredeti példánya csatolandó) személy kézjegyével, valamint számozott

tartalomjegyzékkel kell ellátni. A postán feladott ajánlatot ajánlatkérı akkor tekinti határidın belül
benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidıig sor került az I.1.) pontban megjelölt
címen. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztésébıl eredı kockázat az
ajánlattevıt terheli. A postán feladott ajánlati példányokat tartalmazó csomagon fel kell tüntetni "Nem
bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó".
12.) Az ajánlatkérı a nyertes ajánlattevıvel, vagy – ha második helyezettet is hirdet - visszalépése esetén a
következı legkedvezıbb ajánlatot tevı szervezettel kötheti meg a szerzıdést. (Kbt. 91. § (2) bek.)
13.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a következıket:
− Az igényelt ellenszolgáltatás összegét az ajánlattételi felhívás IV.2.1.pontjában felsorolt
résszempontok szerinti munkák egységnyi mennyiségére (egységárára) vonatkozóan a
dokumentációban található felolvasólap szerinti formában
− az ajánlati felhívásban felsorolt pénzügyi- és gazdasági, valamint a mőszaki és szakmai
alkalmasság igazolására kért igazolásokat, nyilatkozatokat és egyéb dokumentumokat.
− Az ajánlati dokumentációban az ajánlattevı rendelkezésére bocsátott szolgáltatási szerzıdést az
ajánlattevı cégszerő aláírásával ellátva.
− az ajánlattevı aláírásra jogosult képviselıjének aláírási címpéldányát eredeti vagy közjegyzı
által hitelesített másolati példányban.

− egyéb, a dokumentációban tételesen felsorolt iratokat, dokumentumokat.
− az ajánlattevı az ajánlatában mutassa be a mőszaki-technikai felszereltségét.
− Az ajánlattevınek az ajánlatában meg kell jelölnie a rezsióradíjának mértékét is.

14.) Az ajánlatkérı a Kbt. 55. § (3) bek alapján elıírja az ajánlattevıknek, hogy tájékozódjanak a
dokumentációban meghatározott szervezeteknél (hatóságoknál) az adózásra, a környezetvédelemre, az
akadálymentesítésre, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan
kötelezettségekrıl, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerzıdés teljesítése során meg kell felelni.

V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:

2011/04/19 (év/hó/nap)

A. MELLÉKLET
TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK
I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZİ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETİK BE
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:

Postai
irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ BESZEREZHETİ
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:

Postai
irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVÁ AZ AJÁNLATOKAT KELL BENYÚJTANI
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:

Postai
irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

B. MELLÉKLET
A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
A RÉSZ SZÁMA

MEGHATÁROZÁS

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
Kiegészítı szójegyzék (adott esetben)

Fı szójegyzék

.
.
.
.
.

Fı tárgy

További tárgyak

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

-

-

3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK

4) A SZERZİDÉS IDİTARTAMA VAGY ELTÉRİ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDİ FELTÜNTETÉSE
Az idıtartam hónap(ok)ban:
VAGY

Kezdés

vagy napokban:

/

(a szerzıdés megkötésétıl számítva)

/

(év/hó/nap)

/

(év/hó/nap)

ÉS/VAGY
Befejezés

/

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRİL

----------------------(E mellékletbıl a részek számának megfelelıen több példány használandó) ----------------------

-

