14. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
Építési beruházás

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

Árubeszerzés
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________

Szolgáltatás

X

Azonosító kód_______________________________________

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos név:

Balatonboglár Város Önkormányzata

Postai cím:
Város/Község:

Erzsébet u. 11.
Balatonboglár

Postai
irányítószám:8630

Kapcsolattartási pont(ok): : Balatonboglár Város
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Telefon:

Címzett: Gáspár László referens
E-mail: gaspar-laszlo@balatonboglar.hu

Fax:

Ország: Magyarország

06-85/ 550-333*
06-85/ 550-324

06-85/ 350-324

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérı általános 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 ajánlatkérı más ajánlatkérı(k) nevében folytatja 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
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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)

A teljesítés helye

A teljesítés helye

27

Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb

A teljesítés helye
Balatonboglár Város Önkormányzat
közigazgatási területe

NUTS-kód

NUTS-kód

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 egy ajánlattevıvel

Keretmegállapodás több 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):

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)
Kiegészítı szójegyzék (adott esetben)

Fı szójegyzék
Fı tárgy

45.23.31.41-9
2

-

-

45.23.31.42-6
45.23.32.29-0

-

-

További tárgy(ak)
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. 2) SZERZİDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve)

158.000 m2
2

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

11.500 m .

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

44.700 m2

összterülető szilárd burkolatú járdák és kerékpárút kátyúzása átlag 3 cm vastagságban

2

7.200 m

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 12 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: - 50% lehet.
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)

igen

Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):

vagy:

és

nem

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:

12 vagy napokban:

(a szerzıdés megkötésétıl számítva)
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VAGY: kezdés
befejezés

2007/03/01
2008/02/ 28

(év/hó/nap)
(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. § (1) bekezdésében 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 közös ajánlatot tevı nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)
Az Ajánlatkérı a nyertes közös ajánlattevıktıl nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, de együttes ajánlattétel esetén
a közös ajánlattevıknek egyetemleges kötelezettséget és felelısséget kell vállalniuk.
Az ajánlatban meg kell jelölni, hogy képviselıként melyik ajánlattevı jár el, és az erre vonatkozó meghatalmazást 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) (adott esetben), ideértve a szakmai és
cégnyilvántartásokba történı bejegyzésre vonatkozó elıírásokat is
Az elıírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevı, valamint alvállalkozó, aki a Kbt. 60. § (1) 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)-c) pontjai és 62. § (1)
bekezdés hatálya alá tartozik.
Az elıírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevı és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója köteles a
Kbt. 63. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltak szerint írásban nyilatkozni, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésének és a
61. §. a)-c) pontjainak , valamint a Kbt. 61. § (2) bekezdésének hatálya alá.
Az ajánlattevı nyilatkozata a Kbt. 60. §. (1) bekezdése szerinti kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt. 66. § (2) bekezdése,
illetıleg a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti szervezetek vonatkozásában.
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III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
(adott esetben):

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:
Alkalmatlan az ajánlattevı vagy a közbeszerzés értékének
10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó,
Ha éves beszámolója szerint tevékenységének eredménye
a 2004 és 2005 évek bármelyikében negatív. E feltételnek
az ajánlattevınek és a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó
mértékben
igénybe
venni
kívánt
alvállalkozójának önállóan kell megfelelniük.
igazolási mód :
A Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja alapján: ajánlattevınek
és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának csatolnia kell 2004.
és 2005. évekre vonatkozó – a számviteli törvénynek
megfelelı – beszámolóinak másolati példányát.
III.2.3) Mőszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
(adott esetben):

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:
A szerzıdés teljesítésére mőszaki és szakmai szempontból
alkalmatlan az ajánlattevı, ha:
A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek között nincs
legalább 1 fı 3 éves gyakorlattal rendelkezı az
51/2000.(VIII.9.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet I.
számú mellékletében a II.1.1 pontban meghatározott
szakirányú képesítéső és „FMV-Közl. ép. – A” vagy
„FMV-Közl. ép. – B” felelıs mőszaki vezetıi
besorolással rendelkezı szakember.
A megkövetelt igazolási mód:
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.

III.2.4) Fenntartott szerzıdések
A szerzıdés védett mőhelyek számára 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:
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igen

nem

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA
IV.1.1) Az eljárás típusa
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos
IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelıt jelölje meg)
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 8.

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

Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésrıl (ha szükséges)

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
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nem

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

nem

Igen válasz esetén
Elızetes összesített tájékoztató

Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

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

IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei
A dokumentációt Balatonboglár Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában vehetik át az ajánlattevık
az I.1 pontban megjelölt címen a kapcsolattartónál elızetes telefonegyeztetés szerint, munkanapokon 9:00 és
11:00 ora között., illetve az ajánlattételi határidı napján 10:00 óráig
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum:

2007/02/21

(év/hó/nap )

Idıpont: 10:00 óra

Kell-e fizetni a dokumentációért?

igen

Igen válasz esetén, Ár (számokkal):

nem

Pénznem:

A fizetés feltételei és módja:

IV.3.4) Az ajánlattételi határidı
Dátum:

2007/02/21

(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

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)
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FI

SV

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum:

Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum:

2007/02/21

Helyszín: Balatonboglár,

(év/hó/nap)

Idıpont: 10:00

Erzsébet u. 11. Polgármesteri Hivatal

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek

A Kbt. 80. § (2) bekezdésében meghatározott, jogosult személyek lehetnek jelen az ajánlatok
felbontásánál.

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTİ INFORMÁCIÓK
VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLİDİ JELLEGŐ-E? (adott esetben)

igen

nem

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.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:

VI.3) További információk (adott esetben)
1) A hiánypótlás lehetısége vagy annak kizárása
az ajánlatkérı a Kbt. 83.§ (1) bek. szerint hiánypótlási lehetıséget biztosít.
A hiánypótlás biztosítása esetén a hiánypótlás köre:
Az ajánlatkérı teljeskörő hiánypótlási lehetıséget biztosít az ajánlatok vizsgálata alapján szükséges,
kizáró okokkal, az alkalmassággal kapcsolatos igazolások és nyilatkozatok, illetıleg az ajánlati
felhívásban vagy dokumentációban az ajánlat részeként benyújtásra elıírt egyéb iratok utólagos
csatolására, hiányosságainak pótlására, valamint egyéb, az ajánlattal kapcsolatos formai
hiányosságok pótlására.
2.) A szerzıdéskötés tervezett idıpontja
2007. 02.28-án

14 órakor

helye: Balatonboglár, Erzsébet u. 11. (Városháza)

3.) 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

4.) A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérı meghatározza aVI.3.3:) szerinti
ponthatárok közötti pontszámot
Az egyes résszempontok esetében a legelınyösebb ajánlathoz viszonyított relatív értékelés történik, a

Pv = (Pmax/Amax) x Av
képlet alapján.
Az elızı képletben a
= a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pv
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Pmax
Amax

Av
= a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
= a pontskála felsı határa
= a legelınyösebb ajánlat tartalmi eleme

A legelınyösebb ajánlat az, amely az egyes résszempontok szerint számított és a súlyszámokkal korrigált
pontszámainak összege a legnagyobb.
5.) A nyertes ajánlattevınek a szerzıdés aláírásának idıpontjában rendelkeznie kell felelısségbiztosítással.
6.) Az ajánlatkérı az eredményhirdetéskor a nyertes ajánlattevıt követı második legkedvezıbb ajánlattevıt
is megnevezheti. Ebben az esetben az eljárás nyertesének visszalépése estén a második legkedvezıbbnek
minısített ajánlattevıvel köt szerzıdést.
7.) 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, a közbeszerzés minden olyan részére külön 4 eredeti
példányban, amelyre az ajánlattevı ajánlatot tesz.
− 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.
8.) Az ajánlatkérı a Kbt. 55. § 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.
9.) A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. elıírásai szerint kell eljárni.

VI.4) EZEN AJÁNLATTÉTELIFELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK DÁTUMA:
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