A Közbeszerzési Értesítő 2009. évi 145. számában, 2009. december 4-én
jelent meg
KÉ 25121/2009 számon
3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
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A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja
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Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
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AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

Építési beruházás

[x]

Árubeszerzés

[]

Szolgáltatás

[]

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének
dátuma____________________
Építési koncesszió

[]

Szolgáltatási
koncesszió

[]

Azonosító
kód_______________________________________

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név:
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
Postai cím:
Kossuth L. út 2.
Város/Község
Szolnok
Kapcsolattartási pont(ok):

Postai irányítószám:
5000

Ország:
Magyarország
Telefon:
56/505-395

Címzett:
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal
E-mail:
kozbeszerzes@jnszm.hu

Fax:
56/505-370

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
www.jnszm.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
[x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
[ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
[x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
[ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
[x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
[ ] Ha 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
[x] Általános 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

[ ] Villamos energia

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont]

[ ] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és
elosztása

[ ] Földgáz és kőolaj feltárása és
kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

[ ] Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és
kitermelése

[ ] Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
[ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz
szolgáltatások

[ ] Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
[ ] Kikötői tevékenységek

[ ] Postai szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]

I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? igen
[ ] nem [x]

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Óvoda, Általános iskola, Szakiskola, Kollégium,
Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon Tiszaföldvár-Homok óvodaépületének
felújítása.
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) [x] Építési beruházás

b) [ ] Árubeszerzés

c) [ ] Szolgáltatás

[x] Kivitelezés

[ ] Adásvétel

Szolgáltatási kategória

[ ] Tervezés és kivitelezés

[ ] Lízing

[ ] Kivitelezés, bármilyen
eszközzel, módon, az ajánlatkérő
által meghatározott
követelményeknek megfelelően

[ ] Bérlet

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

[ ] Építési koncesszió

[ ] Részletvétel
[ ] Ezek
kombinációja/Egyéb

[ ] Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye

A teljesítés helye

A teljesítés helye

5461 Tiszaföldvár-Homok,
Beniczky G. út 5. - 4179 hrsz.

NUTS-kód

NUTS-kód

NUTS-kód HU322
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
Vállalkozási szerződés – a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Óvoda, Általános iskola,
Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon, Tiszaföldvár-Homok
óvodaépületének felújítása.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szószedet Kiegészítő szószedet (adott esetben)
Fő tárgy 45262690-4
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen [ ] nem [x]
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 [x]
II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Óvoda, Általános iskola, Szakiskola, Kollégium,
Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon, Tiszaföldvár-Homok 240 m2 alapterületű
óvodaépületének felújítása. A beszerzést az ajánlati dokumentációban részletezett szakmai
követelményeknek megfelelően kell teljesíteni.
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen [ ] nem [x]
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 2010/04/30 (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés 2010/08/16 (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)
Ajánlatkérő a megkötendő szerződésben késedelmi kötbért, meghiúsulási kötbért és
jótállás- vállalási kötelezettséget, mint szerződést biztosító mellékkötelezettséget ír elő.
A késedelmi kötbér mértéke: 110.000.-Ft/nap.
A meghiúsulási kötbér mértéke a bruttó ajánlati ár 30%-a.
A jótállási idő az átadás-átvételtől számított legalább 36 hónap.
A sikeres pályázónak a legalább három éves jótállási időszakra is kiterjedően jóteljesítési
garanciát kell nyújtania az ajánlati ára 5%-os mértékében. A garanciavállalások
történhetnek készpénz átutalásával, bankgaranciával, vagy arra engedéllyel rendelkező
biztosító társaság által kiadott készfizető kezesség vállalásáról szóló kötelezvénnyel.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérő előleget nem fizet. A teljesítés során 1 db részszámla és a sikeres műszaki
átadás-átvétel befejezését követően a végszámla benyújtására van lehetőség. Ajánlatkérő az
ellenszolgáltatást ajánlatkérő által kiállított teljesítés igazolás és ajánlattevő által benyújtott

számla alapján banki átutalással, a Kbt. 305.§ (3) bekezdésében, illetve az Art. 36/A. §-ban
foglaltaknak megfelelően teljesíti. Fizetési határidő: 30 nap. Előleg fizetésére nincs
lehetőség. A végszámla értékének el kell érnie a bruttó ajánlati ár 30%-át.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott
esetben)
Nem követelmény, de közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz kell csatolni az
ajánlattevőknek a szerződés teljesítéséért vállalt egyetemleges felelősséget, valamint a
képviseleti joggal felruházott szervezet megjelölését tartalmazó közös nyilatkozatot.
III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott
esetben) igen [ ] nem [x]
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:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a
Kbt. 60. § (1) bekezdésének hatálya alá esik.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel
szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdésének a)-d) pontjaiban meghatározott kizáró okok
fennállnak, illetve nem lehet alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdésének d)
pontjában foglalt kizáró ok fennáll.
Az eljárásból kizárásra kerül azon ajánlattevő, akivel, illetőleg akinek a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójával vagy a
számára erőforrást nyújtó szervezettel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-b) pontokban
felsorolt kizáró okok fennállnak.
A kizáró okok hiányáról a Kbt. 249. § (3) bekezdés szerint nyilatkoznia kell – melyeket a
nyertes ajánlattevőnek a Kbt. 96. § szerint igazolnia kell.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges
adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a közös
ajánlattevőkre, az ajánlattevőre, a
közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozójára vonatkozóan az
alábbi dokumentumokat eredeti, vagy
hitelesített másolati formában:
a) valamennyi, a cégkivonatban
feltüntetett bankszámlájáról a

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan a szerződés teljesítésére a közös
ajánlattevő, az ajánlattévő és a közbeszerzés
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha

a) a számlavezető pénzintézet(ek) nyilatkozata
szerint számláján a nyilatkozat kiállítását
megelőző 2 évben 30 napot meghaladó sorban

számlavezető pénzintézet által az
ajánlattételi határidő lejártát megelőző 60
napnál nem régebbi nyilatkozatot (eredeti
vagy hitelesített másolatban) legalább az
alábbi tartalommal:
- mióta vezeti a számlát;
- a nyilatkozat kiállítását megelőző két
évben a számlán volt-e sorban állás; ha
igen, milyen időtartamban [Kbt. 66. § (1)
bekezdés a) pont]
b) Az ajánlatok bontását megelőző
időpontban lezárt utolsó üzleti évre és a
megelőző üzleti évre vonatkozó,
számviteli jogszabályok szerinti éves
beszámolóját a hozzá tartozó
mellékletekkel, mérleggel és eredménykimutatással

állás volt;

b) Az ajánlatok bontását megelőző időpontban
lezárt utolsó üzleti évre és a megelőző üzleti
évre vonatkozó "A" Eredménykimutatás G
sorának (mérleg szerinti eredmény) értéke az
említett két üzleti év bármelyikében negatív
volt.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges
adatok és a megkövetelt igazolási mód:
a)a tárgyévet megelőző három év (2006.,
2007. és 2008.) legjelentősebb, a jelen
beszerzés tárgya szerinti (magasépítés)
építési beruházásainak ismertetését [Kbt.
67. § (2) bekezdés a) pont]. A Kbt. 68. §
(2) bekezdése szerinti igazolásban meg
kell adni legalább az ellenszolgáltatás
összegét, a teljesítés idejét és helyét,
továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a
teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt.
b)a Kbt. 67. § (2) bekezdés b) pontja
alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló
eszközök, berendezések, műszaki
felszereltség ismertetését, nem saját
tulajdonú gépek esetén a rendelkezésre
állás formájának megjelölésével;
c)A Kbt. 67. § (2) bekezdés c) pontja
alapján a vezető tisztségviselő
megnevezése, gyakorlati tapasztalatának
ismertetése, végzettség, képzettség
ismertetése – a végzettséget igazoló
bizonyítvány egyszerű másolatával,
valamint szakmai önéletrajz eredeti,
aláírt példányával;
d) A Kbt. 67. § (2) bekezdés e) pontja
alapján a teljesítésbe bevonni kívánt

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Ajánlattevő, illetve 10%-ot meghaladó
mértékben igénybe venni kíván alvállalkozója
alkalmatlan, ha
a) nem rendelkezik a vizsgált években (2006.,
2007., 2008.) évek összességében legalább
• 2 db, nettó 15 millió Ft magasépítés területén
teljesített referenciával,

b) nem rendelkezik legalább 1 db 200 literes
betonkeverővel és legalább 100 m2 állvánnyal;
c) az az Ajánlattevő, amely nem rendelkezik
legalább 1 fő olyan vezető tisztségviselővel,
akinek legalább középfokú végzettsége és
építőipari beruházás irányítására vonatkozó 1 év
szakmai tapasztalata van;
d) nem rendelkezik a munka elvégzésének
idejére a 290/2007. (X. 31.), illetve a 244/2006.
(XII. 5.) Korm. rendeletekben előírt, legalább 1
fő, min. 5 év szakmai gyakorlattal rendelkező
személlyel, aki legalább „B” típusú felelős
műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik,

szakembereinek megnevezését,
képzettségük és gyakorlati idejük
ismertetését a képzettség igazolásául
szolgáló okiratok egyszerű másolatával,
az előírt érvényes jogosultság meglétének
igazolására a 244/2006. (XII.5.) Korm.
rendelet szerint a névjegyzékbe vételről
szóló határozat egyszerű másolatával,
valamint szakmai önéletrajzuk eredeti,
aláírt példányával.

valamint legalább1 fő 5 év szakmai gyakorlattal
rendelkező ács szakmunkás és legalább 1 fő 5
év szakmai gyakorlattal rendelkező kőműves
szakmunkás képesítésű szakemberrel.

III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott igen [ ] nem [x]
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott igen [ ] nem [x]
III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ
KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e
kötve? igen [ ] nem [ ]
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]
[x] Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell
megadni)
Részszempont
1. ajánlati ár (Ft)
2. jótállási idő (hónapokban, min. 36, max. 60)
teljesítési határidő (napban, legalább 2010. augusztus 2. , legfeljebb 2010.
3.
augusztus 16.)

Súlyszám
8
1
1

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? igen [ ] nem [x]
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)

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen [ ]
nem [x]
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: 2010/01/07 (év/hó/nap ) Időpont: 13.00 óra

Kell-e fizetni a dokumentációért? igen [x] nem [ ]
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): nettó 20.000.- Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció átvétele előtt, átutalással, az Ajánlatkérő 11745004-15408002 számú
számlájára történhet.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/01/07 (év/hó/nap) Időpont: 13.00 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: 2010/01/07 (év/hó/nap) Időpont: 13.00 óra
Helyszín : A Jász-Nagykun-Szolnok-Megyei Önkormányzati Hivatal 5000 Szolnok,
Kossuth Lajos út 2. I. 130. iroda
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
Kbt. 80. §-a szerint.
V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben) igen [ ] nem [x]
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY
PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
igen [ ] nem [x]
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 időpontja:
2010. február 10. 13.00 óra

V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2010. február 23. 13.00 óra
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 [x] nem [ ]
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk:
(adott esetben)
A dokumentáció átvehető személyesen, előzetes telefonon (56/505-326) történő
bejelentkezés alapján munkanapokon 8.00-12.00 óráig, a bontás napján 13.00 óráig, illetve
a Kbt. 54. § (4) bekezdésben foglaltak szerint. A dokumentáció átvehető 5000 Szolnok,
Kossuth Lajos út 2. szám alatt. A dokumentáció átvételének, illetve megküldésének
feltétele a dokumentáció ellenértékének igazolt megfizetése.
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:
70-90
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:
Valamennyi részszempont esetén az ajánlatkérőre legkedvezőbb ajánlat kapja a
legmagasabb, míg a legkedvezőtlenebb a legalacsonyabb értékelési pontszámot. A köztes
ajánlatok pontszáma lineáris arányosítással kerül kiosztásra. A súlyszámokkal szorzott
pontszámok összege az elért összpontszám. A legmagasabb értékű összpontszámot elérő
ajánlattevő az összességében legelőnyösebb ajánlatot adó a nyertes.
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 [x] nem [ ]
V.7) Egyéb információk:
1) Az ajánlatot a kötelezettségvállalásra jogosult cégszerű aláírásával, zárt csomagolásban,
összefűzve, 3 példányban (1 eredeti és 2 másolati példányban) kell benyújtani, az ajánlati
dokumentációban meghatározott formai követelmények szerint.
2) Az ajánlatkérő előírja a Kbt. 70. § (2) bekezdés, 71. § (1) bekezdés a) és b) c) pontjának,
és (3) bekezdésének megfelelő nyilatkozatok megtételét.
3) Az ajánlatkérő a Kbt. 91. § (2) a) és b) pontjai alkalmazását előírja – ezen feltételek
bekövetkezése esetében a következő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevővel köti meg a
szerződést.
4) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó alábbi
cégiratainak egyszerű másolati példányát:
-az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonat;
-az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya;
5) Érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlattevő tevékenységi körében a jelen beszerzés tárgya

szerinti tevékenység nem szerepel.
6) Érvénytelen az ajánlat, ha vállalt jótállási idő nem éri el a 36 hónapot, vagy ha a vállalt
teljesítési határidő 2010. augusztus 16-nál későbbi.
7) Ajánlattevőnek és a 10 %-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak
nyilatkoznia kell arról, hogy a fizetőképességet igazoló nyilatkozatokat kibocsátó
pénzintézeteken kívül máshol nem vezet bankszámlát
8) Az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, ha az abban meghatározott ajánlati ár
értéke meghaladja a nettó 18.707.844.- forintot.
9) Az Ajánlatkérő helyszíni konzultációs bejárást biztosít az Ajánlattevők részére,
időpontja: 2009. december 17. 13.00 óra – helye: 5461 Tiszaföldvár-Homok, Beniczky G.
út 5.
10) A dokumentáció minden lapját folyamatos lapszámozással és szignálással kérjük
ellátni, valamint lapszámra való hivatkozással készített tartalomjegyzéket kérünk
mellékelni.
11) Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 72.§ szerint, hogy az ajánlattétel során
figyelembe vette-e a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a
teljesítés helyén hatályos rendelkezéseket.
12) A nyertes ajánlattevőnek a Kbt. 306. § (2) bekezdése szerinti és az ajánlati
dokumentációban részletezett feltételeknek megfelelő építés-szerelési biztosítást (CAR) kell
kötnie a szerződéses munkákra vonatkozóan, melynek kedvezményezettje az Ajánlatkérő.
Az erről szóló, biztosítótól származó szándéknyilatkozatot az ajánlathoz csatolni kell. A
biztosítási kötvény a későbbiekben a megkötött vállalkozási szerződés mellékletét képezi.
13) Nem magyar nyelvű iratok becsatolása esetén azok hiteles fordításának egyszerű
másolata benyújtása kötelező.
14) Az Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 83. §-(2) bekezdésében meghatározottak szerint
biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
15) Az Ajánlatkérő meghatározta azt az intervallumot, amelyen belül a jótállási időtartamot
és a teljesítési határidőt értékeli. A vállalt jótállási időtartam mértéke nem lehet kevesebb,
mint a 36 hónap és nem lehet több, mint 60 hónap; illetve a teljesítési határidő nem lehet
korábbi, mint 2009. augusztus 2. és nem lehet későbbi, mint 2010. augusztus 16. Az
Ajánlatkérő a 60 hónapnál hosszabb jótállási időtartam, illetve a 2010. augusztus 2-nál
korábbi teljesítési határidő megajánlásokat nem értékeli többletpontokkal.
16) Az eljárásban bármilyen tartalmi és formai követelmény, határidő elmulasztása az
érvénytelenség jogkövetkezményét vonja maga után.
V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2009/12/01 (év/hó/nap)

