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oldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó
Általános keresés:
OK
Közbeszerzési Értesít
Kiválasztott lapszám
Legutolsó 5 lapszám

Általános keresés

Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben

2010/71. lapszám
2010/70. lapszám
2010/69. lapszám
2010/68. lapszám
2010/67. lapszám

Vissza
Hirdetmény
Közbeszerzési Értesít száma:
Ajánlatkér :
Nyertes ajánlattev :
Teljesítés helye:
Beszerzés tárgya:
Eljárás fajtája:
Hirdetmény típusa:
CPV kód:
Közzététel dátuma:
Iktatószám:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határid :
Ajánlatkér típusa:
Ajánlatkér f tevékenységi köre:
Rövid tartalom:

2010 / 71
Balatonboglár Város Önkormányzata
Balatonboglár, 346/1, 306, 272/62, 272/52, 272/40, 272/26, 272/39, 272/12, 272/70,
346/2 hrsz.
Építési beruházás
Tárgyalás nélküli
az egyszer eljárás ajánlattételi felhívása KÉ
45233162-2
2010/06/23
15462/2010
2010/07/13
Regionális/helyi szint
Általános közszolgáltatások
Kerékpárút építése a balatonboglári Klapka és Gyep utcákban vállalkozási szerz dés
keretében

Tartalom letöltése PDF-ben
Tartalom:
3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍT
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 EGYSZER ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkeszt bizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________
Azonosító kód____________________
Építési beruházás x
Árubeszerzés
Szolgáltatás
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Balatonboglár Város Önkormányzata
Postai cím: Erzsébet u.11.
Város/Község: Balatonboglár
Postai irányítószám: 8630
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Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Kovács Miklós polgármester
Telefon: 85/550-333
E-mail: balatonboglar@somogy.hu
Fax: 85/350-469
Az ajánlatkér általános címe (URL): www.balatonboglar.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következ címen szerezhet k be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
x Ha attól eltér , kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következ címen szerezhet be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
x Ha attól eltér , kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következ címre kell benyújtani:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
x Ha attól eltér , kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) Az ajánlatkér típusa
Központi szint
Közszolgáltató
Regionális/helyi szint x
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Az ajánlatkér tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkér k esetén
x Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadid , kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkér k esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és h energia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és k olaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzel anyagok 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]
Repül téri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kiköt i tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]
I.4.) Az ajánlatkér más ajánlatkér k nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? nem
II. SZAKASZ: A SZERZ DÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkér által a szerz déshez rendelt elnevezés
Kerékpárút építése a balatonboglári Klapka és Gyep utcákban vállalkozási szerz dés keretében
II.1.2) A szerz dés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy
szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerz dés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a)
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x Építési beruházás
x Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkér által meghatározott követelményeknek megfelel en
Építési koncesszió
A teljesítés helye
Balatonboglár, 346/1, 306, 272/62, 272/52, 272/40, 272/26, 272/39, 272/12, 272/70, 346/2 hrsz.
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 következ k valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása x
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattev vel
A tervezett keretmegállapodás résztvev inek keretszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattev vel
A keretmegállapodás id tartama: Id tartam év(ek)ben:
VAGY hónap(ok)ban:
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes id tartama alatt (csak számokkal és pénznem):
A keretmegállapodás alapján megkötend szerz dések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerz dés meghatározása/tárgya
Kerékpárút építése a balatonboglári Klapka és Gyep utcákban vállalkozási szerz dés keretében
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
szójegyzék Kiegészít szójegyzék
tárgy:
45233162-2
További tárgyak:
II.1.7)
Részekre történ ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletb l 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) Szerz dés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
Kerékpárút teljes hossza: 1121 fm. Ebb l
A 0+325 és az 1+127 km szelvények közti 802 m-es szakaszon elválasztás nélküli gyalog és kétirányú kerékpárút épül 2,75
m szélességben.
Az 1+137 és az 1+446 km szelvények közti 309 m-es szakaszon kétirányú kerékpárút épül 2x1 haladó sávval, 2m
szélességben.
Csapadékvíz elvezet ároklefedés: 376,5 m.
A dokumentációban részletezettek szerint.
A becsült érték: nettó 41,5 millió Ft.
II.2.2)
Vételi jog (opció) (adott esetben)
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerz dés megkötését l számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
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VAGY: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétl
jelleg szerz dések esetében kérjük
feltüntetni a további szerz dések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerz dés megkötését l számítva)
II.3) A szerz dés id tartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az id tartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerz dés megkötését l számítva)
VAGY: kezdés 2010/09/01 (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés 2010/11/10 (év/hó/nap)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerz désre vonatkozó feltételek
III.1.1) A szerz dést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Meghiúsulási kötbér: a nettó ajánlati ár 7%-a. Késedelmi kötbér (min 50 eFt/nap). Jótállás (min 24 hónap). Jótállás idejére
vállalandó biztosíték: nettó ajánlati ár 5%-a. A biztosíték az ajánlattev választása szerint vagy ilyen összeg készpénz
befizetésével az ajánlatkér fizetési számlájára, vagy ilyen érték bankgarancia nyújtásával, vagy biztosítási szerz dés
alapján kiállított - készfizet kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel teljesíthet k a Kbt. 53.§ (6) bekezdés a) pontjában
foglaltak és az ajánlattételi dokumentációban részletezettek szerint.
A mellékkötelezettségek vállalásáról, és a biztosíték nyújtásának formájáról az ajánlatban nyilatkozni kell.
III.1.2) F finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
50%-os készültségnél 1 db részszámla, valamint 1 db végszámla benyújtására van lehet ség
A fizetés az ajánlattev nek a szerz désben meghatározott módon és tartalommal való teljesítését l számítva az önrész
esetében 30 napos, a támogatás esetében 60 napos határid vel, átutalással történik a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek
(a 255/2006. (XII.8.) Kormányrendelet, a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 281/2006. (XII. 23.)
Kormányrendelet), valamint a mindenkori hatályos Támogatási Szerz désnek megfelel en.
A kifizetés számla alapján az alábbiak szerint történik:
- a számla nettó értékének 15 %-át (önrész) ajánlatkér fizeti ki teljesítést l számított 30 napon belül,
- a számla nettó értékének 85 %-át (támogatás) a Közrem köd Szervezet a Magyar Államkincstáron keresztül közvetlen
szállítói kifizetéssel saját eljárása szerint ellentételezi.
Ajánlatkér a nettó vállalási ár 20 %-ának megfelel el leget biztosít, amennyiben Ajánlattev az összeg erejéig
el legvisszafizetési biztosítékot nyújt a Kbt. 53. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott formájában. Az el leg
számlánként arányosan kerül elszámolásra.
Számlák kifizetése az adózás rendjér l szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §-a betartásával lehetséges.
Az Áfa tv. 142.§ (1) bekezdés b) pontja értelmében az általános forgalmi adót ajánlatkér fizeti meg.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)
Nem követelmény.
III.1.4)
Vonatkoznak-e a szerz dés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) nem Ha igen, a különleges feltételek
meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattev személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történ
bejegyzésre vonatkozó el írásokat is
Az ajánlatkér által el írt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok
Az eljárásban nem lehet ajánlattev , vagy alvállalkozó, vagy a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti szervezet, akivel szemben a
Kbt. 60. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.
Az eljárásban nem lehet ajánlattev vagy alvállalkozó, vagy a Kbt. 65.§ (3) bekezdése szerinti szervezet, akivel szemben a
Kbt. 61.§ (1) bekezdésének d) pontjában és a 61.§ (2) bekezdésében foglaltak fenn állnak.
Az eljárásban nem lehet ajánlattev vagy a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, vagy a Kbt. 65. § (3)
bekezdése szerinti szervezet, aki a Kbt. 61. § (1) bekezdésének a)-c) pontjainak vagy a Kbt. 62 § (1) bekezdésének hatálya
alá tartozik.
Igazolási mód
A Kbt. 249. § (3) bekezdésének megfelel en, a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattev nek, a közbeszerzés értékének
tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattev részére a szerz dés
teljesítéséhez er forrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattev (k), és ha van úgy 10% feletti alvállalkozó csatolja:
1./ Az ajánlattev nek csatolnia kell (valamint ha van úgy a 10% feletti alvállalkozónak is) valamennyi számlájáról, a számlát
vezet banktól származó, a számlaszámokat is tartalmazó, az ajánlattételi határid t megel
25 napnál nem régebbi
nyilatkozatot az alábbi kötelez tartalommal:
- mióta vezeti az adott számlá(ka)t,
- volt –e sorban álló tétele a hirdetmény megjelenését megel
két évben a számlá(i)n.
2./ Az ajánlattev (k) és ha van úgy a 10% feletti alvállalkozó csatolja az elmúlt lezárt gazdasági év számviteli jogszabályok
szerinti, „A számvitelr l” szóló 2000 évi C. törvénynek megfelel módon elkészített beszámolóját, (ha az ajánlattev és a
10% feletti alvállalkozó letelepedése szerinti ország joga el írja közzétételét).
3./ Az ajánlattev (k)nek nyilatkozniuk kell, hogy az elmúlt két évben (2008, 2009) mekkora volt a közbeszerzés tárgyából
(útépítés) származó nettó forgalma.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattev , és ha van úgy a 10% feletti alvállalkozó, ha:
1./ Alkalmatlan az ajánlattev , (közös ajánlattétel esetén az ajánlattev k, valamint a 10% feletti alvállalkozó külön- külön)
ha a hirdetmény megjelenését megel
két évben bármelyik pénzforgalmi számláján volt 30 napot meghaladó sorban álló
tétel.
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2./ Alkalmatlan az ajánlattev (közös ajánlattétel esetén az ajánlattev k, valamint a 10% feletti alvállalkozó külön- külön),
ha az elmúlt lezárt gazdasági év jogszabályok szerinti beszámolója alapján a mérleg szerinti eredménye negatív.
3./ Alkalmatlan az ajánlattev , ha a közbeszerzés tárgyából (útépítés) származó forgalma az elmúlt két évben (2008, 2009)
összesen nem éri el évente a nettó 20 millió Ft-ot;
Közös ajánlattétel tekintetében, valamint 10% feletti alvállalkozó esetén a pénzügyi alkalmasság minimumkövetelményei
közül a 1-2. pontra vonatkozóan külön-külön, a pénzügyi alkalmasság minimumkövetelményei közül 3. pont tekintetében
együttesen kell megfelelni.
III.2.3) M szaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1./ Az ajánlattev , Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó a Kbt. 68.§ (2) bekezdése alapján csatoljon a Kbt.
67.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti referenciaigazolásokat az el
három évben (2007. 2008. 2009.) befejezett teljesítéseire
vonatkozóan.
Az ajánlattev csatoljon referencianyilatkozatot is, amelynek a jogszabályi minimumon túl tartalmaznia kell a kezdési és
befejezési határid pontos megjelölését (nap, hó, év), továbbá meg kell jelölni, a felvilágosítást adó személy nevét és
telefonszámát, ki kell emelni azt, hogy konzorciális teljesítésr l volt szó, továbbá a munkavégzés pontos helyét és a f bb
szaki paramétereit olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmasság megítélhet legyen. Amennyiben a m szaki
szakmai alkalmasság körében el írt alkalmassági feltételeket olyan referenciával kívánja igazolni, amely konzorciumi
teljesítésre vonatkozik, Ajánlatkér azt a referenciát fogadja el, amely konzorciumi tagként saját hányadban kielégíti az el írt
feltételt (kérjük nyilatkozataikat ennek figyelembevételével tegyék meg, hogy ez a bírálat során egyértelm en eldönthet
legyen).
Elegend kitérni az alkalmasság igazolásához szükséges számú referenciára.
M2./ Ajánlattev , Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó a Kbt. 67. § (2) bekezdésének e) és c) pontjában
foglaltak alapján ajánlattev mutassa be vezet tisztségvisel jét, a teljesítésbe bevonni kívánt felel s m szaki vezet jét, azok
végzettségét, képzettségét, gyakorlati idejét. A m szaki vezet esetében csatolandó a m szaki vezet i névjegyzékbe történ
felvételt igazoló érvényes hatósági határozat egyszer másolata.
A m szaki vezet és a vezet tisztségvisel tekintetében csatolni kell a szakmai önéletrajzokat, valamint a végzettséget
igazoló dokumentumokat is.
Ajánlattev cégszer nyilatkozatban jelölje meg, hogy az adott szakember az ajánlattev vel saját állományú
munkaviszonyban áll-e. Azon szakemberek esetében, akiket nem saját állományú munkaviszonyban, vagy tagi
jogviszonyban alkalmaz az ajánlatev , az ajánlatnak tartalmaznia kell szándéknyilatkozatot, vagy el szerz dést, amelyben
nevezett szakember kötelezettséget vállal, hogy az ajánlattev nyertessége esetén a szerz dés teljesítésében személyesen
közrem ködik.
M3./ Ajánlattev , Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó igazolja, hogy rendelkezik, vagy a kivitelezés idején
rendelkezni fog a teljesítéshez szükséges szakemberekkel. A szakembereket végzettség, képzettség szerinti bontásban
mutassa be.
Ajánlattev cégszer nyilatkozatban jelölje meg, hogy az adott szakember az ajánlattev vel saját állományú
munkaviszonyban áll-e. Azon szakemberek esetében, akiket nem saját állományú munkaviszonyban, vagy tagi
jogviszonyban alkalmaz az ajánlatev , az ajánlatnak tartalmaznia kell szándéknyilatkozatot, vagy el szerz dést, amelyben
nevezett szakember kötelezettséget vállal, hogy az ajánlattev nyertessége esetén a szerz dés teljesítésében személyesen
közrem ködik.
M4./ Az ajánlattev , Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó a Kbt. 67.§ (2) bekezdés b) pontja alapján
leírással mutassa be (darabszám, m szaki paraméter megjelölésével) a szerz désszer teljesítéséhez rendelkezésre álló
eszközeit, berendezéseit illet leg a m szaki felszereltségét. Bérelt eszközök esetén csatolandó mindkét fél által aláírt (el )
szerz dés. A gép/berendezés teljesítés ideje alatti rendelkezésre állásának a csatolt szerz désb l egyértelm en ki kell
derülnie.
A bemutatásnál elegend kitérni az alkalmassági el írásoknak megfelel számú m szaki felszereltségre.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1./ Alkalmatlan az ajánlattev , Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, ha nem rendelkezik az el
három
évben (2007. 2008. 2009.) befejezett a közbeszerzés tárgyára (útépítés, vagy útépítést is tartalmazó építési beruházás)
vonatkozó összesen legalább 2 db olyan referenciával, melyekben az útépítés feladatrész értéke elérte legalább a nettó
20.000.000,-Ft-ot.
M2.1/ Alkalmatlan az ajánlattev , Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, ha nem rendelkezik legalább a
kivitelezés idejére vonatkozóan:
- legalább egy f közlekedési építmények szakterületén nyilvántartásba vett, legalább középfokú végzettség felel s m szaki
vezet vel, aki a névjegyzékben szerepel a 244/2006. (XII. 05.) Korm. rendelet 1. számú melléklet II. fejezet szerint (MVKÉ) és mélyépítés területén legalább 5 év szakmai tapasztalattal rendelkezik.
M2.2/ Alkalmatlan az ajánlattev , ha nem rendelkezik
legalább 3 év építési beruházások területén szerzett szakmai tapasztalattal rendelkez , legalább középfokú végzettség
vezet tisztségvisel vel.
M3./ Alkalmatlan az ajánlattev , Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, ha nem rendelkezik legalább a
kivitelezés idejére vonatkozóan az alábbi szakemberekkel:
- 3 f gépkezel ,
- 5 f segédmunkás.
M4./ Alkalmatlan az ajánlattev , Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó ha nem rendelkezik legalább a
kivitelezés idejére vonatkozóan az alábbiakban megjelölt m szaki-technikai felszereltséggel:
- 1 db legalább 1,5t teherbírású tehergépkocsi
- 1 db kotrógép
- 1 db finiser
A m szaki, szakmai alkalmassági követelményeknek ajánlatev nek (közös ajánlattev knek) és 10% feletti alvállalkozónak
együttesen kell megfelelniük.
III.2.4) Fenntartott szerz dések
A szerz dés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerz dés a Kbt. 253. § szerint fenntartott igen
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III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerz désekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)
A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történ 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 megfelel t jelölje meg)
A legalacsonyabb összeg ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legel nyösebb ajánlat az alábbiak szerint x
x Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni)
Szempont
Súlyszám
Nettó ajánlati ár (Ft)
85
Késedelmi kötbér (Ft/nap)
7
Jótállás id tartama (hónap)
5
Vállalt teljesítési határid (nap) 3
IV.2.2)
Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésr l (ha szükséges)
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkér által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerz désre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem
Igen válasz esetén
El zetes 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: 2010/07/13 (év/hó/nap )
Id pont: 10.00 óra
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 75.000,Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció ellenértékét (60.000,- Ft + Áfa) az ajánlatkér nevében eljáró Kapos Hidro Kft. Raiffeisen Banknál vezetett
12072514-00162605-00100003 számú számlájára átutalással, vagy befizetéssel lehet rendezni. Az átutalási okmányon a
befizetés jogcímét fel kell tüntetni: „Balatonboglár - kerékpárút”
IV.3.4) Az ajánlattételi határid
Dátum: 2010/07/13 (év/hó/nap) Id pont: 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 id tartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 60 (az ajánlattételi határid lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/07/13 (év/hó/nap)
Id pont: 10.00 óra
Helyszín : Polgármesteri Hivatal, 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11., I. em, Tárgyalóterem
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80. §-a szerinti személyek
V. szakasz: kiegészít információk
V.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétl
jelleg -e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
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V.2)
A szerz dés 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:
A beruházás a Kerékpárforgalmi hálózatok fejlesztése cím DDOP-2009-5.1.1 jel program keretein belül valósul meg.
A támogatási szerz dés azonosítószáma: DDOP-5.1.1.-09-2009-0008.
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett id pontja:
2010/08/03 10.00 óra. Helye: 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11., I. em, Tárgyalóterem. Az ajánlatkér az
eredményhirdetésre ezennel meghívja az ajánlattev ket, további értesítést már nem küld.
V.3.2) A szerz déskötés tervezett id pontja:
2010/08/23 10.00 óra. Helyszín: 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11., I. em, Tárgyalóterem
V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkér által el írt alapvet szabályai, az els tárgyalás id pontja : (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 a felhívás megjelenése napjától az ajánlatkér nevében eljárónál rendelkezésre áll, és megigényelhet . A
dokumentáció megvásárlása az érvényes ajánlattétel feltétele. A dokumentáció megvásárlásának feltétele az írásos igénylés
személyes leadása vagy telefaxon történ megküldése az ajánlatkér nevében eljáró részére. Amennyiben telefaxon kívánja
az ajánlattev megkérni a dokumentációt, úgy az eredeti okmánynak az ajánlatkér nevében eljáró postacímre történ
megküldését is el írja az ajánlatkér , ennek elmaradása esetén az ajánlattev nem hivatkozhat arra, hogy nem, vagy nem
megfelel id ben kapta kézhez a dokumentációt. Az igénylés tartalmazza az igényl cég megnevezését, székhelyét (számla
kiállítási címet), adószámát, a kapcsolattartó személy nevét, telefonszámát, fax számát, email címét, és postai megkérés
esetén postacímét, ahová az ajánlatkér nevében eljáró postai küldeményként, a dokumentációt megküldheti, továbbá a
dokumentáció ellenértékének megfizetését igazoló okmányt. A dokumentáció megvásárolható az ajánlattételi határid ig,
személyesen is az átutalás banki kivonattal történ igazolásával, vagy készpénz befizetésével az ajánlatkér nevében eljáró
személynél, telefonon történ el zetes egyeztetést követ en, munkanapokon naponta 9- 12 óráig, az ajánlattételi határid
lejártának napján 8.00 - 10.00 óráig.
V.3.5.1) Az összességében legel nyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti
tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és fels határa:
A pontszámok 1-100-ig terjednek.
V.3.5.2) Az összességében legel nyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése,
amellyel az ajánlatkér megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Az értékelést a felülr l történ arányosítás elvével végzi az ajánlatkér , azaz a legkedvez bb megajánlás kapja a maximális
pontszámot, a többi megajánlás a vállalás alapján az ehhez képest arányosan kevesebb pontot kap, de legalább 1 pontot, kett
tizedes jegyig kerekítve.
V.6)
A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek el írt igazolási módja a min sített ajánlattev k hivatalos jegyzékébe történ
felvétel feltételét képez min sítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen
V.7) Egyéb információk:
1. Az ajánlattev - a Kbt-ben meghatározott körben - a szerz dés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében
más szervezet (szervezetek) er forrására is támaszkodhat. Ebben az esetben köteles igazolni azt, hogy a szerz dés
teljesítéséhez szükséges er források rendelkezésre állnak majd a szerz dés teljesítésének id tartama alatt. Az igénybe vett
er források tekintetében a rendelkezésre állást a Kbt. 65.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint kell igazolni. Más szervezet
er forrásainak bevonása esetén az adott alkalmassági feltételnek való megfelelést is igazolni kell az adott alkalmassági
feltételnél el írtak szerint! Az ajánlattev ajánlatában külön nyilatkozatban pontosan jelölje meg, hogy mely alkalmassági
feltételek tekintetében kíván er forrásra támaszkodni.
2. Az ajánlatkér a Kbt. 91.§ (2) bekezdésének megfelel en a szerz dést az eljárás nyertesével vagy – visszalépése esetén,
illetve az eljárás nyertesének a 60. § (1) bekezdésének, valamint a 61. § (1) a)-d) pontjai hatálya alá nem tartozásával
kapcsolatos hamis nyilatkozata vagy ezen kizáró okokkal kapcsolatos igazolás(ok) benyújtásának elmulasztása esetében – az
eljárás eredményének kihirdetésekor a következ legkedvez bb érvényes ajánlatot tev nek min sített szervezettel köti meg.
3. Az ajánlatkér kiköti, hogy személyesen ajánlatokat leadni csak munkanapokon 9.00–14.00 óráig lehetséges azzal, hogy
az ajánlattételi határid lejártának napján az ajánlatoknak 10.00 óráig be kell érkeznie. Az ajánlat postai megküldése esetén
az ajánlatkér felhívja az ajánlattev k figyelmét arra, hogy az ajánlattev knek az ajánlattételi határid lejártának napján
10.00 óráig be kell érkeznie. Az ajánlat beadási módja megválasztásának minden következményét az ajánlattev köteles
viselni!
4. Az ajánlatban bemutatott referenciamunkák esetében – esetlegesen - a különböz devizák forintra, illetve euróra történ
átszámításánál az ajánlattev nek a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat
kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattev saját
központi bankja által a teljesítés napján érvényes árfolyam az irányadó. Az ajánlattev nek az alkalmazott átszámítási
árfolyamot meg kell adnia ajánlatában akként, hogy feltünteti az általa irányadónak tartott értéket és devizanemet, majd ezt
követ en feltünteti az átszámításnak megfelel értéket és devizát.
5. Az aláírási jogosultság megállapításához ajánlatkér el írja az ajánlatot aláíró személy aláírási címpéldányának, valamint
az ajánlat benyújtását megel
60 napnál nem régebbi cégkivonat egyszer másolatban való csatolását az ajánlathoz. Abban
az esetben amennyiben aláírási címpéldány pl. jogszabály alapján nem elkészíthet úgy aláírási mintát kell csatolni, melyet
közjegyz vel kell hitelesíttetni, és annak egyszer másolatát csatolni. Ezen személyek tekintetében ez min sül aláírási
címpéldánynak.
6. Az ajánlatkér a hiánypótlás lehet ségét a Kbt. 83. § rendelkezéseinek megfelel en teljes körben biztosítja.
7. Ajánlatkér felhívja a figyelmet a Kbt. 48. § (3)-(4) bekezdésében foglaltak alkalmazására.
8. Ajánlattev nek a Kbt. 55. §-a alapján ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 72. §-ra vonatkozóan.
9. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell az egyetemleges felel sségvállalásról szóló megállapodást
(konzorciális szerz dést) legalább az alábbiak szerint: tartalmazza az ajánlattev k között, a közbeszerzési eljárással
kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattev t, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli és
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a közös ajánlattev k nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös
ajánlattev k nyertessége esetén a szerz désben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért az ajánlattev k egyetemleges
felel sséget vállalnak.
10. Ajánlatkér a Kbt. 253. § alapján fenntartja a részvétel jogát az évi nettó 1 milliárd Ft árbevételt el nem ér ajánlattev k
részére. Erre való tekintettel, akinek 2009. évben az éves nettó árbevétele elérte vagy meghaladta az 1 milliárd Ft összeget
ajánlatkér a Kbt. 88. § (1) f) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja az ajánlatát. Ajánlattev erre vonatkozóan
ajánlatában köteles nyilatkozni.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/06/18 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következ címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhet k be
Hivatalos név: Kapos Hidro Kft.
Postai cím: Buzsáki u. 48.
Város/Község: Kaposvár
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Kulcsár László
Telefon: 82/317-010
E-mail: kaposhidro@t-online.hu
Fax: 82/310-229
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhet
Hivatalos név: Kapos Hidro Kft.
Postai cím: Buzsáki u. 48.
Város/Község: Kaposvár
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Kulcsár László
Telefon: 82/317-010
E-mail: kaposhidro@t-online.hu
Fax: 82/310-229
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név: Balatonboglár Város Önkormányzata
Postai cím: Erzsébet u. 11.
Város/Község: Balatonboglár
Postai irányítószám: 8630
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Gáspár László
Címzett: Gáspár László
Telefon: 06-85 / 550-333
E-mail:
Fax: 06-85 / 350-469
Internetcím (URL): www.balatonboglar.hu
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1
meghatározás
1) A rész meghatározása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
szójegyzék Kiegészít szójegyzék
tárgy:
További tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
4) A szerz dés id tartama vagy eltér kezdési/teljesítési határid feltüntetése
Az id tartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerz dés megkötését l számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekr l
----------------------(E mellékletb l a részek számának megfelel en több példány használandó) ---------------------Vissza
Közbeszerzések Tanácsa
Cím: 1024 Budapest Margit krt. 85.
E-mail: kapcsolat@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
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