Ajánlattételi felhívás
a Kbt. 252. § (1) bekezdés e) pontja szerinti
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás megindítására

Belvízvédelmi beruházás kiviteli terveinek elkészítése
1. Az ajánlatkérő adatai
Név: Jánoshida Község Önkormányzata
Székhely: Jánoshida Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
Címe: 5143 Jánoshida, Fő út 28.
Telefonszáma: 06-57-558-060
Telefaxszáma: 06-57-558-061
Elektronikus levelezési címe: titkarsag@janoshida.hu
Képviselője: Eszes Béla polgármester
2. A tárgyalásos eljárás jogcíme
Az ajánlatkérő 2007 októberében készíttette el a település belterületi csapadékvíz-elvezetésének
vízjogi létesítési engedélyezési tervét. A beruházás megvalósításához szükséges a részletes kiviteli
terv elkészíttetése az engedélyezési tervdokumentáció alapján. A szerzői jogról szóló 1999. évi
LXXVI. törvény 1. § (2) bekezdése szerint szerzői jogi védelem alá tartozik többek között az építészeti alkotás és annak terve, illetve a műszaki létesítmény terve. A törvény 29. §-ának rendelkezései alapján a szerző kizárólagos joga, hogy a művét átdolgozza, illetve hogy erre másnak engedélyt
adjon. A terveket készítő iroda átdolgozásra, továbbtervezésre engedélyt másnak nem adott, így
jelen eljárást az ajánlatkérő a Kbt. 252. § (1) bekezdés e) pontja alapján folytatja le.
3. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának feltételei
Az ajánlatkérő az ajánlattétel megkönnyítése érdekében, összhangban a Kbt. szabályaival dokumentációt készített. A dokumentációt jelen ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg, annak
mellékleteként, térítésmentesen bocsátja az ajánlattételre felkért cég rendelkezésére. Az ajánlat
elkészítésekor az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció és a Kbt. valamint a kapcsolódó jogszabályok előírásai egyaránt alkalmazandóak.
A dokumentáció az ajánlattétel megkönnyítése érdekében tartalmazza azokat a formanyomtatványokat, melyek mintaként szolgálnak az ajánlattevő részére.
4. A közbeszerzés tárgya, mennyisége
CPV: 71220000-6, 71245000-7
A beszerzés tárgya szolgáltatás megrendelése. Műszaki tartalma: Jánoshida község belvízvédelmi
beruházásához készült 14/2007. munkaszámú engedélyezési tervdokumentáció alapján a szükséges geodéziai felmérés és összközműves digitális alaptérkép elkészítése, a település belvízelvezető
hálózat engedélyes tervének felülvizsgálata, közútkezelői, mederkezelői és egyéb hozzájárulások
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beszerzése, a belvízelvezető hálózat komplett kiviteli tervének elkészítése, ajánlati terv elkészítése
a közbeszerzési dokumentáció összeállításához, továbbá az építési kivitelezés során a kiegészítő
tájékoztatás megadásában, valamint a helyszíni bejáráson történő közreműködés.
5. A szerződés meghatározását
Tervezési szerződés Jánoshida község belterületi csapadékvíz-elvezetési rendszere kiviteli tervdokumentációjának elkészítésére.
6. A szerződés időtartama, a teljesítés határideje
A teljesítés határideje a szerződés megkötésétől számított legfeljebb 90 naptári nap.
7. A teljesítés helye
Jánoshida, Fő út 28., NUTS-kód: HU322
8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei
Ajánlatkérő előleget és részszámlázási lehetőséget nem biztosít. A hiba- és hiánymentes teljesítést
követően végszámla benyújtására van lehetőség. Ajánlatkérő a beruházás finanszírozására támogatást nyert el az ÉAOP 5.1.2/D-2-09 kódszámú, „Belterületi bel- és csapadékvíz védelmi fejlesztések” tárgyú Európai Uniós pályázat keretében. Ajánlatkérő az ellenértéket a Kbt. 305. §-a szerint
teljesíti úgy, hogy a szerződéses ár 10 százalékát (pályázati saját forrás összegét) az ajánlatkérő
átutalással egyenlíti ki, míg az Európai Unióból és állami társfinanszírozásból származó, pályázaton
elnyert összeget (szerződéses ár 90 százaléka) a 281/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdés b) pontja szerint szállítói finanszírozás keretében a nyertes ajánlattevő részére igényli meg, és
azt a közreműködő szervezet a Magyar Államkincstáron keresztül folyósítja.
A finanszírozási feltételekre a Kbt. 53. § (1) bekezdése szerinti jogszabályokon túl irányadó a
281/2006. (XII.23.) Korm. rendelet.
9. Rendelkezés többváltozatú (alternatív) ajánlatról, és részajánlattételi lehetőségről
Az ajánlattevő többváltozatú, alternatív ajánlatot, illetve opciós ajánlatot nem tehet. Az ajánlatkérő – figyelemmel a Kbt. 50. § (3) bekezdésében előírtakra is – részajánlattételi lehetőséget nem
biztosít.
10. Az ajánlatok bírálati szempontja
Az ajánlatok elbírálásának szempontja: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.
Az elbírálás során a megajánlott egyösszegű ajánlati ár kerül értékelésre. Mértékegysége nettó
forint. Az ajánlati ár csak egész számmal adható meg. Az ajánlattevő kizárólag magyar forintban
tehet ajánlatot, és a szerződéskötés valutaneme is csak magyar forint lehet. Az ajánlatban szereplő
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árnak fix árnak kell lennie, az ajánlattevő semmilyen formában és semmilyen hivatkozással nem
tehet változó árat tartalmazó ajánlatot. A megjelölt összegnek fedezetet kell nyújtania a megvalósítás időtartama alatt bekövetkezett esetleges árváltozásokra, és tartalmaznia kell mindazon költségeket, melyek a hiány- és hibamentes megvalósításához, valamint az ajánlattételi felhívásban és
a dokumentációban rögzítettek betartásához szükségesek.
11. A kizáró okok
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), vagy alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó
szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében, vagy a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásból kizárásra kerül az az ajánlattevő (közös ajánlattevő), akivel, illetőleg akinek a közbeszerzés értékének 10 százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójával, vagy
erőforrást nyújtó szervezetével szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésben felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10 százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 252. § (2) bekezdés f) pontja és a 249. § (3) bekezdése szerint nyilatkoznia kell.
12. Az alkalmassági követelmények és minimumfeltételek
Az előírt igazolásokat, dokumentumokat, nyilatkozatokat olyan tartalommal és részletességgel kell
benyújtani, hogy azok alapján az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés
pontosan, egyértelműen megállapítható és vizsgálható legyen.
Amennyiben a benyújtandó dokumentumok bármelyike a Kbt. 20. § (7) bekezdés szerinti nyilvántartásban elérhető, úgy elegendő az érintetteknek az ajánlatban nyilatkozni erről a tényről, és
megadni az elektronikus nyilvántartás elérhetőségét. Ez esetben a dokumentumot nem szükséges
benyújtani.
Az alkalmasság igazolása és megítélése tekintetében irányadó a Kbt. 66. § (2) bekezdése valamint a
Kbt. 69. § (4)–(9) bekezdése.
Amennyiben ajánlattevő erőforrást nyújtó szervezetet vesz igénybe az alkalmasság igazolásához,
akkor ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy közte és az erőforrást nyújtó szervezet között a
Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás fennáll-e.
A) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A1) Az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén minden tag és a közbeszerzés értékének 10 százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó utolsó lezárt üzleti évének számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját az ajánlatkérő ellenőrzi a http://www.e-beszamolo.kim.gov.hu/
honlapon. Amennyiben az ajánlattevő, közös ajánlattevő esetén bármely tag, továbbá a közbeszerzés értékének 10 százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó saját vagy
3

jogelődje utolsó lezárt üzleti évének beszámolója a hivatkozott honlapon nem szerepel, akkor – ha
a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét – az ajánlatban be kell nyújtani annak másolati példányát a Kbt. 66. § (1) bekezdésének b) pontja alapján. Beszámoló készítésére nem kötelezett vállalkozás esetében az ajánlatban be kell nyújtani az utolsó lezárt üzleti évre vonatkozó adóbevallásának másolatát.
Az alkalmasság minimumkövetelményei:
A1) Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10 százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó (önálló megfelelés), amennyiben – ha a
letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét – saját vagy jogelődje utolsó lezárt üzleti évének számviteli jogszabályok szerinti beszámolója alapján a mérleg szerinti eredménye, vagy egyéni
vállalkozó esetén a vállalkozói adóalapja negatív volt.
B) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
B1) Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőknek és a közbeszerzés értékének 10 százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak csatolnia kell a Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pontja
alapján az ajánlattételi határidőt megelőző 36 hónapban teljesített (befejezett) legjelentősebb
tervezési munkáinak ismertetését a Kbt. 68. § (1) bekezdése szerinti igazolások vagy nyilatkozatok
benyújtásával. Az igazolásban vagy nyilatkozatban meg kell adni legalább a tervezési munka tárgyát, az ellenszolgáltatás összegét vagy a szolgáltatás mennyiségére utaló más adatot, a szerződést
kötő másik fél nevét, székhelyét és a teljesítés idejét.
Az alkalmasság minimumkövetelményei:
B1) Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha együttesen nem rendelkezik az ajánlattételi határidőt megelőző 36 hónapban teljesített (befejezett) legalább egy darab csapadékvízelvezető rendszer kialakítására vonatkozó kiviteli tervkészítési referenciával.
13. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek előírása
Az ajánlatkérő a szerződés teljesítésének biztosítására késedelmi kötbért köt ki arra az esetre,
amennyiben a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a megadott teljesítési határidőig nem teljesíti
hiánytalanul a szerződésben foglalt kötelezettségeit. A késedelmi kötbér napi összege 50.000 (ötvenezer) forint naptári napokra számolva. A kötbér a teljesítési határidőként megjelölt napot követő naptári naptól érvényesíthető.
Az ajánlatkérő meghiúsulási kötbért köt ki arra az esetre, amennyiben a nyertes ajánlattevőként
szerződő fél a megadott teljesítési határidőt követő 15. naptári napig nem teljesíti hiánytalanul a
szerződésben foglalt kötelezettségeit. A meghiúsulási kötbér összege a teljes nettó ajánlati ár 25
százaléka.
A kötbérfizetési kötelezettségre egyebek tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi
IV. törvény előírásai az irányadóak.
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14. A hiánypótlás lehetősége
A Kbt. 83. § szerinti hiánypótlás teljes körben biztosított.
15. Az ajánlattételi határidő
2011. március 25-én 9.00 óra.
16. Az ajánlat elkészítésének formai követelményei
a) Az ajánlatot egy eredeti és egy másolati példányban, zárt, sértetlen csomagolásban kell benyújtani a benyújtás címére. A csomagoláson fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét, valamint az alábbi feliratot: „Ajánlat belvízvédelmi beruházás kiviteli terveinek elkészítésére.
Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejártáig.”
b) Az eredeti ajánlat borítólapján fel kell tüntetni az „eredeti” feliratot. A példányok közötti eltérés esetén az eredetiként megjelölt példány az irányadó.
c) Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni és a csomót matricával az
ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni kell. A matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább
egy része a matricán legyen.
d) Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget
vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet számozni. A címlapot és hátlapot (ha vannak) szintén nem szükséges, de lehetséges számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B
oldalszám) is elfogad, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére a 83–87. § alkalmazása esetén egyértelműen lehet hivatkozni.
e) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
f) Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, vagy 69. § (8) bekezdés szerinti szervezet által készített – dokumentumot (nyilatkozatot)
a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.
g) Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen az ajánlat beadása előtt módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjegygyel kell ellátni.
h) A formai követelményekre a Kbt. 70/A. §-ában foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

17. Az ajánlat benyújtásának címe
Az ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártáig az ajánlatkérő 1. pont szerinti székhelyére kell benyújtani közvetlenül vagy postai úton.
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Az ajánlat időben történő eljuttatása a benyújtás helyszínére az ajánlattevő felelőssége. A késedelmesen beérkező ajánlatot – kizárólag abban az esetben, ha az ajánlattevő nevének és székhelyének megállapítása miatt szükséges – az ajánlatkérő felbontja ugyan, azonban az ajánlatot érdemi
vizsgálat nélkül érvényteleníti. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a késve benyújtott
vagy a határidőn túl beérkező ajánlat a közbeszerzési eljárás dokumentumának minősül, így annak
példányait nem küldi vissza, hanem a törvényben előírt határidőig megőrzi.
18. Az ajánlattétel nyelve
Ajánlat kizárólag magyar nyelven tehető, valamennyi dokumentumot, igazolást, nyilatkozatot magyar nyelven kell benyújtani. Idegen nyelvű dokumentumok, igazolások esetén azok 24/1986.
(VI.26.) MT rendelet, 7/1986. (VI.26.) IM rendelet illetve a 2001. évi C. törvény szerinti hiteles magyar nyelvű fordítását is szükséges csatolni. Ez esetben az ajánlat értelmezése szempontjából a
magyar nyelvű fordítás lesz az irányadó. Az ajánlattételi időszakban minden levelezés és egyéb irat,
ami a felek között keletkezik, magyar nyelven történhet.
19. az ajánlat felbontásának helye, ideje
Az ajánlat felbontásának helye az ajánlatkérő 1. pont szerinti székhelye. A bontás ideje 2011. március 25-én 9.00 óra. A bontás alkalmával ismertetésre kerülnek a felolvasólapon szereplő információk.
20. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak
A Kbt. 80. § (2) bekezdés szerinti személyek illetve szervezetek.
21. A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai
Az ajánlatkérő az ajánlattevővel egyfordulós tárgyalást folytat le annak érdekében, hogy a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést. Ajánlatkérő a bírálati szempontot képező ajánlati árra
tett megajánlásról kíván tárgyalni, így a tárgyalás során az ajánlattevő módosíthatja az ajánlati árra
tett megajánlását. A tárgyalás szóban történik, arról jegyzőkönyv készül. A tárgyalás eredményeként kialakult végleges ajánlatára az ajánlattevőnek ajánlati kötöttséget kell vállalnia, amely a végleges ajánlat megtételétől számított 60 napig tart. Ha az ajánlattevő nem jelenik meg a tárgyaláson, úgy ajánlatának értékelését az eredeti ajánlatban szereplő megajánlás képezi. A tárgyaláson
az ajánlattevőt nevében nyilatkozattételre és kötelezettségvállalásra jogosult személynek kell képviselnie, a képviseleti jogosultságot a tárgyalás megkezdésekor írásbeli formában igazolni kell.
22. Az első tárgyalás időpontja és helye
2011. március 30-án 9.00 óra. Helye az ajánlatkérő 1. pont szerinti székhelye.
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23. Az eredményhirdetés időpontja és a szerződéskötés tervezett időpontja
Az eljárás eredményét az ajánlatkérő a Kbt. 127. § (6) bekezdésében foglaltak alapján a tárgyalás
befejezésekor hirdeti ki. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2011. április 11-én 9.00 óra.
24. egyéb információk
a) A Kbt. 53. § (3) bekezdése alapján az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt, hogy a közbeszerzés tárgya szerinti beszerzés finanszírozására vissza nem térítendő támogatást nyert el az
ÉAOP 5.1.2/D-2-09 kódszámú, „Belterületi bel- és csapadékvíz védelmi fejlesztések” tárgyú
pályázati kiírás keretében.
b) Amennyiben az eljárás során az ajánlatban benyújtandó dokumentumok bármelyike a Kbt.
20. § (7) bekezdés szerinti nyilvántartásban elérhető, úgy elegendő az ajánlatban nyilatkozni
erről a tényről, és megadni az elektronikus nyilvántartás elérhetőségét. Ez esetben a dokumentumot nem szükséges benyújtani.
c) Érvénytelen az ajánlat, ha megállapítható, hogy ajánlattevő, közös ajánlattevők, vagy a közbeszerzés értékének 10 százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó a
közbeszerzési eljárás tárgyát képező tevékenységek végzésére nem jogosult.
d) Az ajánlatban benyújtandó az ajánlattevőnek, közös ajánlattétel esetén valamennyi tagnak, a
közbeszerzés értékének 10 százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának és a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek jelen eljárásban cégjegyzésre jogosultak aláírási címpéldánya.
e) A Kbt. 20. § (3) bekezdése alapján az előírt igazolások egyszerű másolatban is benyújthatók.
f) Az ajánlattevő, alvállalkozója illetve az erőforrást nyújtó szervezet részéről minden nyilatkozaton, dokumentumon a cégszerű aláírás fogadható el. Cégszerű aláírásnak minősül, ha a
rendelkezésre álló iratokból (cégkivonat, aláírási címpéldány) megállapítható, hogy az aláíró
személy az ajánlattevő képviseleti joggal felruházott személye.
g) Az ajánlatában nyilatkozni kell a Kbt. 70. § (2) és 71. § (1) bekezdés a)–d) pontja vonatkozásában.
h) Amennyiben az ajánlattevő alkalmasságának igazolása érdekében Kbt. 65. § (3) bekezdése
szerinti szervezetet vesz igénybe, úgy az igazolásra a Kbt. 65. § (4) bekezdésében foglaltak az
irányadóak, figyelembe véve a Kbt. 4. § 3/D és 3/E pontját.
i) A Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pont szerinti alvállalkozók alkalmasságára vonatkozó igazolásokat a Kbt. 71. § (4) bekezdése szerint az ajánlatban kell megadni.
j) Az ajánlatkérő a gazdasági és pénzügyi valamint a műszaki illetve szakmai alkalmasság feltételeit és ezek igazolási módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel
feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.
k) Az ajánlattétel érdekében a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy
a közbeszerzés értékének 10 százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak át kell vennie, ez az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentáció másra át
nem ruházható.
l) Az ajánlattételi felhívásban valamennyi órában megadott határidő, időpont magyarországi
helyi idő szerint értendő.
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m) Az ajánlatok elkészítésével, összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség
az ajánlattevőket terheli. Az ajánlatkérő semmilyen módon nem kötelezhető az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos költségek részben vagy egészben történő megtérítésére. Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem tudja sem egészében, sem részeiben viszszaszolgáltatni.

25. Rendelkezés a Kbt. 253. § (1) bekezdésének alkalmazásáról
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 253. § (1) bekezdésében szabályozott részvételi jog fenntartást.
26. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja
2011. március 10.
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