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Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem
(5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat:
b) a kérelem az Értesítıben történı közzétételt kezdeményezi;
c) az ajánlatkérı a Kbt. mely rendelkezése (§, bekezdés, pont) alapján tartozik annak a hatálya alá
[ideértve a Kbt. 2. §-ának (4) bekezdése szerinti önkéntes alkalmazásának esetét is]:
22. § (1) bekezdés d) pont
d) az ajánlatkérı a Kbt. mely része és fejezete szerinti eljárást alkalmazza:
Harmadik rész VI. fejezet
e) a közbeszerzés (beszerzés) általános forgalmi adó nélkül számított becsült értéke forintban
[szükség szerint utalás a Kbt. 245. §-ára és 259. §-ára]:
267 millió HUF
f) ha a kérelmezı olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítıben, amelynek közzététele a Kbt.
szerint nem kötelezı, ez a körülmény:
Kötelezı
g) a kérelem és a hirdetmény feladásának napja:
2011/09/08
h) az ajánlatkérı a 241. § b) pontja alapján tartozik-e a Kbt. hatálya alá:
Nem.
i) ha a kérelmet az ajánlatkérı nevében hivatalos közbeszerzési tanácsadó nyújtja be, az a sorszám,
amelyen a hivatalos közbeszerzési tanácsadó a hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékében
szerepel:
497.
j) ha a hirdetmény ellenırzése nem kötelezı, annak közlése, hogy a kérelmezı kéri-e a hirdetmény
ellenırzését:
Az ajánlatkérı a hirdetmény ellenırzését nem kéri.
k) az ajánlatkérıt a Tanács által vezetett ajánlatkérık nyilvántartásában [Kbt. 18. § (2) bekezdés]
megjelölı azonosító szám:
AK03410
l) ha a hirdetmény ellenırzése kötelezı vagy azt a kérelmezı kéri és a Kbt. 44. § (5) vagy (6)
bekezdései, vagy 246. § (5) bekezdése szerint a díjjal kapcsolatban kedvezményre vagy
mentességre jogosult, ennek közlése:
Nem releváns.
Egyéb közlemény:
3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja
1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
Építési beruházás
Árubeszerzés

[x]
[]

Szolgáltatás

[]

Építési koncesszió

[]

Szolgáltatási koncesszió

[]

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének
dátuma____________________
Azonosító kód_______________________________________

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ
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I.1) NÉV , CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos név:
Jánoshida Község Önkormányzata
Postai cím:
Fı u. 28.
Város/Község
Jánoshida

Postai irányítószám:
5143

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
HU
Telefon:
06-57-558-060

Címzett:
Eszes Béla polgármester
E-mail:
titkarsag@janoshida.hu

Fax:
06-57-558-061

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérı általános címe (URL):
www.janoshida.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következı címen szerezhetık be:
[x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
[ ] Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következı címen szerezhetı be:
[x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
[ ] Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következı címre kell benyújtani:
[x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
[ ] Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) AZ AJÁNLATKÉRİ TÍPUSA
[ ] Központi szintő

[ ] Közszolgáltató

[x] Regionális/helyi szintő

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

[ ] Közjogi szervezet

[ ] Egyéb

I.3.) AZ AJÁNLATKÉRİ TEVÉKENYSÉGI KÖRE
I.3.1) A KBT. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRİK ESETÉN
[x] Általános közszolgáltatások

[ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

[ ] Védelem

[ ] Szociális védelem

[ ] Közrend és biztonság

[ ] Szabadidı, kultúra és vallás

[ ] Környezetvédelem

[ ] Oktatás

[ ] Gazdasági és pénzügyek

[ ] Egyéb (nevezze meg):

[ ] Egészségügy

I.3.2) A KBT. VII. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRİK ESETÉN
[ ] Víz

[ ] Villamos energia

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont]

[ ] Gáz- és hıenergia termelése, szállítása és

[ ] Földgáz és kıolaj feltárása és kitermelése
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elosztása

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
[ ] Szén és más szilárd tüzelıanyagok feltárása és
kitermelése

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

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

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

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

[ ] Postai szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]

I. 4.) Az ajánlatkérı más ajánlatkérık nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? igen [ ] nem
[x]
II. SZAKASZ: A SZERZİDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1 ) Az ajánlatkérı által a szerzıdéshez rendelt elnevezés
Bel- és csapadékvíz védelmi fejlesztés Jánoshidán
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) [x] Építési beruházás

b) [ ] Árubeszerzés

[x] Kivitelezés

[ ] Adásvétel

[ ] Tervezés és kivitelezés

[ ] Lízing

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

[ ] Bérlet

c) [ ] Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási
kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4
. mellékletében)

[ ] Részletvétel
[ ] Ezek
kombinációja/Egyéb

[ ] Építési koncesszió
[ ] Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye

A teljesítés helye

A teljesítés helye

Jánoshida belterülete

NUTS-kód

NUTS-kód

NUTS-kód HU322
II.1.3) A hirdetmény a következık valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása [x] Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása [ ]
Keretmegállapodás megkötése [ ]
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevıvel [ ]
A tervezett keretmegállapodás résztvevıinek keretszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma

Keretmegállapodás egy ajánlattevıvel
[]

A keretmegállapodás idıtartama: Idıtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban:

A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes idıtartama alatt (csak számokkal és
pénznem):
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A keretmegállapodás alapján megkötendı szerzıdések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerzıdés meghatározása/tárgya
Átalányáras építési szerzıdés Jánoshida község belterületén bel- és csapadékvíz-elvezetı rendszer
kiépítésére.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fı szójegyzék
Fı tárgy

Kiegészítı szójegyzék (adott esetben)

45232450-1

Kiegészítı tárgy(ak) 45232451-8
II.1.7) Részekre történı ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B.
mellékletbıl 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) SZERZİDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
25.233 fm összefüggı, komplex bel- és csapadékvíz-elvezetı rendszerhez kapcsolódó építési munkák
Jánoshida belterületén.
Ezen belül 11.834 fm földmeder építés, 3.597 fm földmeder kotrás, 344 fm földmeder betöltés, 857 fm
burkolt folyóka, 3.585 fm burkolt szelvényő csatorna, 2.737 fm zárt csıcsatorna, 379 fm PVC csatorna,
1.900 fm kapubejáró kiépítése. 75 db tisztító akna, 42 db vízelnyelı akna, 48 db fenéklépcsı, 282 m2
monolit beton burkolat, 1 db végátemelı.
Részletes, tételes mennyiség-kimutatás a dokumentációban.
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 szerzıdés megkötésétıl számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlıdı jellegő szerzıdések
esetében kérjük feltüntetni a további szerzıdések tervezett idejét:
hónapokban: vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)

II.3) A SZERZİDÉS IDİTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Az idıtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés 2013/02/15 (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)
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Ajánlatkérı a szerzıdésben késedelmi kötbért, meghiúsulási kötbért, jótállás-vállalási kötelezettséget
és jólteljesítési biztosítékot, mint szerzıdést biztosító mellékkötelezettségeket ír elı.
A késedelmi kötbér mértéke minden ütem esetében minimum 50.000 Ft naptári naponként. Az
ajánlattevı ennél magasabb késedelmi kötbért is megajánlhat, melyet az ajánlatkérı bírálati
szempontként értékel.
A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó ajánlati ár minimum 5 %-a. Az ajánlattevı ennél magasabb
meghiúsulási kötbért is megajánlhat, melyet az ajánlatkérı bírálati szempontként értékel.
A jótállási idı az átadás-átvételtıl számított legalább 36 hónap. Az ajánlattevı ennél hosszabb jótállási
idıt is megajánlhat, melyet az ajánlatkérı bírálati szempontként értékel.
A jólteljesítési biztosíték mértéke a nettó ajánlati ár 5 %-a. A jólteljesítési biztosíték a Kbt. 53/A. § (6)
bekezdés a) pontja szerint teljesíthetı. Az ajánlattevınek a biztosíték nyújtásának általa vállalt
módjáról az ajánlatában nyilatkoznia kell.
További részletek a dokumentációban illetve a szerzıdéstervezetben.
III.1.2) Fı finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre
Ajánlatkérı a nyertes ajánlattevı erre irányuló igénye esetén a nettó ajánlati ár 10 százalékának
megfelelı összegő elıleget biztosít. Az elıleg elszámolására az 1. számú részszámlában kerül sor.
Amennyiben az ajánlati ár I. ütemre esı része nem nyújt fedezetet az elıleg elszámolására, úgy a
fennmaradó összeg a 2. részszámlában kerül elszámolásra. Az elıleg igénybe vétele nem kötelezı. Az
ajánlattevınek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy elıleget igénybe kíván-e venni.
A teljesítés során egy darab elılegszámla, hat darab részszámla (I-VI. ütemek teljesítését követıen)
és egy darab végszámla benyújtására van lehetıség. A végszámla a terv szerinti, I. osztályú
minıségben elvégzett, igazolt teljesítést (az eredményes átadás-átvételi eljárás lezárását) követıen
nyújtható be. Részletes számlázási feltételek a dokumentációban.
A számlázásra és a számla ellenértékének kiegyenlítésére a Kbt. 305. §-ában elıírtak az irányadók. A
számla ellenértékét az ajánlatkérı banki átutalással egyenlíti ki. Fizetés a szállítói finanszírozás rendje
szerint. A beruházás támogatási aránya 90 százalék.
A Kbt. 305. § (3) bekezdés c) pontja szerinti számlák fizetési határideje 45 naptári nap. A Kbt. 305. § (
3) bekezdés g) pontja szerinti számlák fizetési határideje 15 naptári nap. Az ajánlattevı a Kbt. 305. §
(3) bekezdés g) pontja szerinti számlák vonatkozásában a 15 naptári napnál hosszabb fizetési
határidıt is megajánlhat, melyet az ajánlatkérı bírálati szempontként értékel.
A finanszírozási feltételekre a Kbt. 53. § (1) bekezdésben megadottakon túl irányadók a 4/2011. (I.28
.) Korm. rendeletben meghatározottak.
Ajánlatkérı felhívja az ajánlattevık figyelmét, hogy jelen beruházás az általános forgalmi adóról szóló
2007. évi CXXVII. törvény 142. §-a értelmében - amennyiben az ott foglalt valamennyi feltétel fenn áll
- a fordított adózás körébe tartozik, így a nyertes kivitelezı által kibocsátott számla áthárított ÁFÁ-t
nem tartalmazhat (nettó összegő számla). Az általános forgalmi adó összegét az ajánlatkérı fizeti meg
a törvényi elıírások szerint.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott
esetben)
Több ajánlattevı közösen is tehet ajánlatot. Az ajánlatkérı nyertes közös ajánlattevıktıl nem követeli
meg gazdasági társaság létrehozását, ugyanakkor a közös ajánlattevıknek egyetemlegesen és különkülön is kötelezettséget és felelısséget kell vállalniuk a teljesítésért.
III.1.4) Vonatkoznak-e a szerzıdés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben)
igen [ ] nem [x]
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevı személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történı bejegyzésre vonatkozó elıírásokat is (adott
esetben)
Az ajánlatkérı által elıírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevı (közös ajánlattétel esetén egyik tag sem), alvállalkozó vagy
erıforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében, vagy a Kbt. 61. § (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevı (közös ajánlattétel esetén egyik tag sem), közbeszerzés értékének
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10 százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erıforrást nyújtó
szervezet, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike
fennáll.
A Kbt. 249. § (3) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevınek (közös
ajánlattétel esetén minden tagnak), a közbeszerzés értékének 10 százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevı részére erıforrást nyújtó szervezetnek
az ajánlatban írásban nyilatkoznia kell.
A közbeszerzés értékének 10 százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók
tekintetében az ajánlattevı köteles nyilatkozni az ajánlatban, hogy a szerzıdés teljesítéséhez nem
vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá esı alvállalkozót.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye
(i):

P1) Az ajánlattevı, közös ajánlattétel esetén minden tag és
a közbeszerzés értékének 10 százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó 2009. és 2010
. üzleti évének számviteli jogszabályok szerinti
beszámolóját a http://www.e-beszamolo.kim.gov.hu/
honlapon az ajánlatkérı ellenırzi. Amennyiben az
ajánlattevı, közös ajánlattevı esetén bármely tag, továbbá
a közbeszerzés értékének 10 százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó saját vagy
jogelıdje bármely vizsgálandó beszámolója a hivatkozott
honlapon nem szerepel, akkor - ha a letelepedése szerinti
ország joga elıírja közzétételét - az ajánlatban be kell
nyújtani annak másolati példányát a Kbt. 66. § (1)
bekezdésének b) pontja alapján.
P2) A Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja alapján az
ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevı, közös
ajánlattétel esetén minden tag és a közbeszerzés értékének
10 százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó cégkivonatában feltüntetett valamennyi
bankszámlájáról a számlavezetı pénzintézet által az
ajánlattételi felhívás feladását megelızı 30 napnál nem
régebben kiadott nyilatkozatát. A nyilatkozatban fel kell
tüntetni a számlatulajdonos nevét, címét, a számla számát,
azt, hogy mióta vezeti a számlát, valamint hogy 2010.
január 1-je és a nyilatkozat kiállítása közötti idıszakban a
számlán volt-e sorban állás, ha volt, feltüntetendı, hogy
milyen idıtartamig.
P3) A Kbt. 66. § (1) bekezdés d) pontja alapján az
ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevı, közös
ajánlattétel esetén minden tag és a közbeszerzés értékének
10 százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó szakmai felelısségbiztosítási kötvényének
másolatát.

P1) Alkalmatlan az ajánlattevı, közös
ajánlattevı vagy a közbeszerzés
értékének 10 százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó (önálló megfelelés),
amennyiben
a) a 2009. és 2010. évek
valamelyikében mérleg szerinti
eredménye negatív,
b) a 2009. és 2010. évek
valamelyikében a saját tıkéje kevesebb,
mint a jegyzett tıkéje,
c) a 2009. és 2010. évek
valamelyikében a saját tıkéje kevesebb,
mint 50 millió forint,
d) a 2009. és 2010. évek
valamelyikében a likviditási mutató I.
kisebb, mint 1,60 (Forgóeszközök eFtban/Rövid lejáratú kötelezettségek eFtban).
P2) Alkalmatlan az ajánlattevı, közös
ajánlattevı vagy a közbeszerzés
értékének 10 százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó (önálló megfelelés),
amennyiben a számlavezetı pénzintézet
(ek) nyilatkozata szerint bármely
bankszámláján 2010. január 1-je és a
nyilatkozat kiadása közötti idıszakban 5
napot meghaladó sorban állás
elıfordult.
P3) Alkalmatlan az ajánlattevı, közös
ajánlattevı és a közbeszerzés értékének
10 százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó
(együttes megfelelés), amennyiben nem
rendelkezik legalább 15 millió forint/év
és 5 millió forint/kár határértékő
szakmai felelısségbiztosítással.

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

Az alkalmasság minimumkövetelménye
(i):

Az ajánlattevınek, közös ajánlattevıknek és a
közbeszerzés értékének 10 százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak csatolnia
kell:
M1) a Kbt. 67. § (2) bekezdés a) pontja alapján az
ajánlattételi felhívás feladásától visszaszámított 24
hónapban, csapadékvíz-elvezetés építése, felújítása

Alkalmatlan az ajánlattevı, közös
ajánlattevı és a közbeszerzés értékének
10 százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó
(együttes megfelelés), amennyiben
M1) nem rendelkezik az ajánlattételi
felhívás feladásától visszaszámított 24
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területén teljesített, befejezett munkáinak ismertetését a
Kbt. 68. § (2) bekezdése szerinti igazolások benyújtásával.
Az igazolásban meg kell adni legalább a referenciamunka
tárgyát olyan részletességgel, amely az alkalmassági
feltételeknek való megfelelést egyértelmően igazolja, az
ellenszolgáltatás összegét nettó forintban, a szerzıdést
kötı másik fél nevét, székhelyét, a teljesítés helyét, a
teljesítés kezdésének és befejezésének idejét, továbbá az
igazolást kiadónak nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az
elıírásoknak és a szerzıdésnek megfelelıen történt-e,
M2) a Kbt. 67. § (2) bekezdés b) pontja alapján a
teljesítéshez rendelkezése álló eszközökrıl,
berendezésekrıl, mőszaki felszereltségrıl szóló
nyilatkozatot, gépekre, berendezésekre, jármővekre
vonatkozó eszköznyilvántartás másolatát, jármővek
forgalmi engedélyének másolatát,
M3) a Kbt. 67. § (2) bekezdés c) pontja alapján a vezetı
tisztségviselıinek megnevezését, végzettségük,
képzettségük, gyakorlati idejük ismertetését tartalmazó
aláírt önéletrajzot, és a végzettségét igazoló okirat
másolatát,
M4) a Kbt. 67. § (2) bekezdés d) pontja alapján a 2009. és
2010. év éves átlagos statisztikai állományi létszámáról
szóló nyilatkozatát,
M5) a Kbt. 67. § (2) bekezdés e) pontja alapján a
teljesítésbe bevonni kívánt felelıs mőszaki vezetı
megnevezését, végzettsége és képzettsége ismertetését, a
felelıs mőszaki vezetıi névjegyzéki nyilvántartási számát,
továbbá a felelıs mőszaki vezetıi gyakorlati idıtartamát
tartalmazó, aláírt önéletrajzát valamint a felelıs mőszaki
vezetıi névjegyzékbe történt felvételt igazoló határozat
másolatát. Nem saját munkavállaló esetén csatolni kell a
megnevezett személy rendelkezésre állási nyilatkozatát.

hónapban szerzıdésnek megfelelıen
teljesített legalább kettı darab
csapadékvíz-elvezetés építése, felújítása
területén végzett, befejezett építési
referenciával, melyek közül legalább az
egyik értéke eléri a nettó 40 millió
forintot,
M2) nem rendelkezik az alábbi gépekkel,
berendezésekkel, jármővekkel:
a) 1 darab úthenger,
b) 1 darab csúszókormányzású
minirakodógép,
c) 1 darab kotró-rakodógép,
d) 2 darab legalább N2 jármőkategóriás
tehergépjármő,
e) 1 darab talajfúrógép,
f) 1 darab döngölıgép,
M3) nem rendelkezik a teljesítésért
felelıs vezetı tisztségviselıi között
legalább 1 fı felsıfokú végzettséggel és
legalább 5 év vezetıi gyakorlattal
rendelkezı személlyel,
M4) nem rendelkezik a 2009. és a 2010.
évek mindegyikében legalább 16 fı éves
átlagos statisztikai állományi
létszámmal,
M5) nem rendelkezik legalább 1 fı a
244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet
elıírásainak megfelelı, a felelıs mőszaki
vezetıi névjegyzékben nyilvántartott
MV-VZ/A vagy MV-VZ/B kategóriás
felelıs mőszaki vezetıvel.

III.2.4) Fenntartott szerzıdések
A szerzıdés védett foglalkoztatók számára fenntartott igen [ ] nem [x]

A szerzıdés a Kbt. 253. § szerint fenntartott igen [x] nem [ ]
III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZİDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e
kötve? igen [ ] nem [ ]
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történı hivatkozás:

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli

[x]

Tárgyalásos
[]
IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli

[]

Tárgyalásos

[]

IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
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IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelıt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás [ ]
VAGY
Az összességében legelınyösebb ajánlat az alábbiak szerint [x]
[x] Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni)

1.

Részszempont

Súlyszám

1. Nettó ajánlati ár (forint)

25

2.

2. Fizetési határidı (naptári nap)

25

3.

3. Késedelmi kötbér napi összege (forint/naptári nap)

15

4.

4. Meghiúsulási kötbér mértéke (százalék)

15

5.

5. Teljesítés ideje (naptári nap)

14

6.

5.1. alszempont: Teljesítés ideje I. ütem esetén (naptári nap)

2

7.

5.2. alszempont: Teljesítés ideje II. ütem esetén (naptári nap)

2

8.

5.3. alszempont: Teljesítés ideje III. ütem esetén (naptári nap) 2

9.

5.4. alszempont: Teljesítés ideje IV. ütem esetén (naptári nap) 2

10. 5.5. alszempont: Teljesítés ideje V. ütem esetén (naptári nap)

2

11. 5.6. alszempont: Teljesítés ideje VI. ütem esetén (naptári nap) 2
12. 5.7. alszempont: Teljesítés ideje VII. ütem esetén (naptári nap) 2
13. 6. Vállalt jótállás idıtartama (hónap)

10

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? igen [ ] nem [x]
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésrıl (ha szükséges)

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérı által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

IV.3.2) Az adott szerzıdésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen [ ] nem
[x]
Igen válasz esetén
Elızetes 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
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Dátum: 2011/09/28 (év/hó/nap ) Idıpont: 09:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen [x] nem [ ]
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 100000 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció ellenértéke bruttó 100.000 HUF, mely megfizethetı készpénzfizetéssel az ajánlatkérı
házipénztárában a dokumentáció átvételi idejében, vagy átutalással az ajánlatkérı OTP Bank Nyrt.-nél
vezetett 11745035-15409584 számú számlára. Közlemény rovatban feltüntetendı: Közbeszerzési
dokumentáció díja
IV.3.4) Az ajánlattételi határidı
Dátum: 2011/09/28 (év/hó/nap) Idıpont: 09:00

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 idıtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban: vagy napokban: 90 (az ajánlattételi határidı lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2011/09/28 (év/hó/nap) Idıpont: 09:00
Helyszín : Jánoshida Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, díszterem
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
a Kbt. 80. § (2) bekezdése szerint.

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTİ INFORMÁCIÓK
V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLİDİ JELLEGŐ-E? (adott esetben) igen [ ] nem [x]
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) A SZERZİDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
igen [x] nem [ ]
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb
hivatkozási alapot:
ÉAOP-5.1.2/D2-09 Belterületi bel- és csapadékvíz védelmi fejlesztések

V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés, illetıleg az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés
megküldésének tervezett idıpontja:
Az ajánlatkérı eredményhirdetést nem tart, az összegezés megküldésének tervezett idıpontja:
2011.10.10.
V.3.2) A szerzıdéskötés tervezett idıpontja:
2011.10.21-én 9.00 óra
V.3. 3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérı által elıírt alapvetı szabályai,
az elsı tárgyalás idıpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele?
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(adott esetben)
igen [x] nem [ ]
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott
esetben)
A dokumentáció az ellenérték megfizetésének igazolását követıen átvehetı személyesen
munkanapokon hétfıtıl csütörtökig 8-15 óra között, pénteken 8-12 óra között, az ajánlattételi határidı
napján 8-9 óra között az I.1. pontban megadott címen, vagy megkérhetı a Kbt. 54. § (8) bekezdés
szerint. Amennyiben a dokumentáció megküldését kéri az ajánlattevı, kérését írásban, faxon juttassa
el az ajánlatkérıhöz. A kérelemben meg kell adni az ajánlattevı nevét, címét, kapcsolattartójának
nevét, telefon-, telefax számát, e-mail címét, és a kérelemhez mellékelni kell a dokumentáció
ellenértékének megfizetésérıl szóló igazolást. A dokumentáció másra át nem ruházható.
V.3.5.1) Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén
az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám
alsó és felsı határa:
Alsó ponthatár 1 pont, felsı ponthatár 10 pont.
V.3.5.2) Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén
a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérı megadja az V.3.5.1) pont
szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
A pontszámok meghatározásának módja valamennyi részszempont illetve alszempont esetében
azonos. A pontkiosztás „az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható
módszerekrıl és az ajánlatok elbírálásáról” szóló, a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított
ajánlásának (megjelent a Közbeszerzési Értesítı 2010. évi 152. számában, 2010. december 22.) III.A.
1.a) pontja szerint, a lineáris relatív arányosítás módszerével történik. Részletes módszertan a
dokumentációban.
V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek elıírt igazolási módja a minısített
ajánlattevık
hivatalos
jegyzékébe
történı
felvétel
feltételét
képezı
minısítési
szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e?
igen [x] nem [ ]
V.7) Egyéb információk:
1) A közbeszerzési eljárásban való részvételt az ajánlatkérı 3.000.000 Ft azaz Hárommillió forint
ajánlati biztosíték adásához köti. Az ajánlati biztosíték az ajánlatkérı OTP Bank Nyrt.-nél vezetett
11745035-15409584 számú számlájára történı befizetéssel, bankgarancia biztosításával vagy
biztosítási szerzıdés alapján kiállított - készfizetı kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel
teljesíthetı. Az ajánlati biztosíték teljesítését az ajánlathoz csatolt - a teljesítés módjának megfelelı dokumentummal kell igazolni. Az átutalás terhelési értesítıjét, a bankgarancia-nyilatkozatot vagy a
kötelezvényt az ajánlathoz csatolni kell. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje
azonos az ajánlat benyújtásának határidejével.
2) A kiegészítı tájékoztatás iránti kérést írásban, postai úton vagy telefaxon (és egyidejőleg
szerkeszthetı formában, e-mailben is) a felhívás I.1. pontjában jelzett címre kell eljuttatni.
3) Az ajánlattevık opciós ajánlatot nem tehetnek. Az ajánlatkérı minden megajánlást az ajánlat
részeként értékel, nem áll módjában egyes ajánlati elemeket elfogadni, másokat elvetni. Az ajánlatokat
csak mint egységes egészet tudja kezelni, értékelni, ezért opciós megajánlást tartalmazó ajánlat
érvénytelen.
4) Az ajánlattevı a mőszaki tartalomhoz, a szerzıdéstervezethez véleményeltérést nem főzhet.
5) Az ajánlatot a kötelezettségvállalásra jogosult cégszerő aláírásával, egy eredeti és három másolati
példányban, zárt, sértetlen csomagolásban kell benyújtani a I.1. pontban megadott címre. A
csomagoláson fel kell tüntetni az ajánlattevı nevét, címét, valamint az alábbi feliratot: „Jánoshida
vízelvezetési munkálatok – közbeszerzési ajánlat. Nem bontható fel az ajánlattételi határidı lejártáig.”
6) Az eredeti ajánlat fedlapján fel kell tüntetni az „eredeti” feliratot. A példányok közötti eltérés esetén
az eredetiként megjelölt példány az irányadó.
7) Az ajánlat formai követelményeire a Kbt. 70/A. §-ában foglaltak az irányadók. Emellett a teljes
ajánlatot digitális adathordozón (pl. CD, DVD) elektronikusan is csatolni kell az eredeti példánnyal
egybecsomagolva, tekintettel arra, hogy a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet alapján az ajánlatkérı a
dokumentumokat elektronikusan formában küldi meg a Közremőködı Szervezetnek. Az elbírálás
tárgyát a papíralapon az elıírt módon benyújtott ajánlat képezi. Az elektronikus melléklet nem jelenti
az ajánlatnak a 257/2007. (X.4.) Korm. rendelet szerinti elektronikus benyújtását. Az elektronikus
dokumentumok kívánt fájlformátuma: doc, pdf, xls, tif, jpg vagy azokkal egyenértékő formátum
bármelyike.
8) Amennyiben az eljárás során az ajánlatban benyújtandó dokumentumok bármelyike a Kbt. 20. § (7)
bekezdés szerinti nyilvántartásban elérhetı, úgy elegendı az ajánlatban nyilatkozni errıl a tényrıl, és
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megadni az elektronikus nyilvántartás elérhetıségét. Ez esetben a dokumentumot nem szükséges
benyújtani.
9) Az ajánlatában nyilatkozni kell a Kbt. 70. § (2) és 71. § (1) bekezdés a)–d) pontja vonatkozásában.
10) Amennyiben az ajánlattevı 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.
11)Amennyiben az ajánlattevı az alkalmassági minimumkövetelményeknek a közbeszerzés értékének
10 százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval együtt kíván megfelelni,
úgy az ajánlatkérı felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (8) bekezdésére, és a 71. § (1) bekezdés d)
pontjára.
12) A Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pont szerinti alvállalkozók alkalmasságára vonatkozó igazolásokat a
Kbt. 71. § (4) bekezdése szerint az ajánlatban kell megadni.
13) Az ajánlatkérı a hiánypótlást a Kbt. 83. §-a szerint biztosítja.
14) Érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlattevı cégkivonatában bejegyzett tevékenységi körében a jelen
beszerzés tárgya szerinti tevékenység nem szerepel.
15) A pályázati támogatás szabályrendszere alapján az ajánlatkérı kiköti, hogy a teljesítés során
keletkezı, a szerzıi jogi védelem alá esı alkotáson az ajánlatkérı területi korlátozás nélküli,
kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez.
16) Az ajánlatokkal kapcsolatos valamennyi idegen pénznemben megadott érték (pl. EUR-ban vagy
más idegen pénznemben megadott referencia) átszámításának alapját a hirdetmény feladásának
napján érvényes MNB hivatalos devizaárfolyama képezi. Ha ezen a napon az MNB nem tett közzé
hivatalos devizaárfolyamot, akkor az azt követı elsı közzététel képezi az átszámítás alapját.
17) A Kbt. 57. § (8) bekezdése alapján a „késedelmi kötbér napi összege (forint/naptári nap)” bírálati
szempont vonatkozásában 50.000 forint/napnál kedvezıtlenebb, a „meghiúsulási kötbér mértéke
(százalék)” bírálati szempont vonatkozásában 5 %-nál kedvezıtlenebb, a „fizetési határidı (naptári
nap)” bírálati szempont vonatkozásában 15 naptári napnál kedvezıtlenebb megajánlást nem lehet
tenni.
18) Az ajánlatkérı a Kbt. 253. § vonatkozásában az ajánlattételi felhívás feladását megelızı lezárt
pénzügyi évet vizsgálja az ajánlattevı, közös ajánlattétel esetén valamennyi tag és a közbeszerzés
értékének 10 százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vonatkozásában
egyaránt. Az adatokat az ajánlatkérı a http://www.e-beszamolo.kim.gov.hu/ honlapon ellenırzi.
Amennyiben az ajánlattevı, közös ajánlattevı esetén bármely tag, továbbá a közbeszerzés értékének
10 százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó 2010. évi beszámolója a
hivatkozott honlapon bármely ok miatt nem szerepel, akkor a 2010. évi ÁFA nélkül számított
árbevételérıl nyilatkoznia kell és nyilatkozatának tartalmát megfelelı számviteli dokumentumokkal alá
kell támasztania.
19) A III.2.3. pont M1) alpontja esetén a referenciamunka teljesítése teljes idıtartamának (kezdési és
befejezési idıpontnak is) a megadott idıszakba kell esnie.
20) A III.2.3. pont M4) alpontja esetén az együttes megfelelés úgy értelmezendı, hogy az ajánlattevı,
közös ajánlattevı és a közbeszerzés értékének 10 százalékát meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó illetve a Kbt. 69. § (8) bekezdés szerinti alvállalkozó valamelyike kell, hogy
rendelkezzen az elıírt statisztikai állományi létszámmal. Nem elıírás tehát, hogy mindegyikük
rendelkezzen az elıírt létszámmal, ugyanakkor az alkalmasság nem igazolható az egyes résztvevık
(ajánlattevı, alvállalkozó) létszámadatainak összegzésével.
21) Az ajánlatkérı az Európai Uniós támogatást 2013 márciusáig 7 ütemben hívhatja le. Erre
tekintettel a beruházást az ajánlatkérı 7 mőszaki ütemre osztotta. A beruházással érintett
munkaterületet szakaszosan adja át a nyertes ajánlattevı részére. A részszámlák benyújtására az
egyes ütemek hiánytalan teljesítését követıen van lehetıség. A munkaterületek átadása 2-3 havonta
történik a dokumentációban részletezettek szerint.
22) Az ajánlattételi felhívásban valamennyi órában megadott határidı, idıpont magyarországi helyi idı
szerint értendı.
23) Ajánlatkérı a Kbt. 252. § (1) bekezdés e) pont és a Kbt. 125.§ (3) bekezdés b) pontjára
tekintettel hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat.
24) A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. elıírásai szerint
kell eljárni.
25) A jelen ajánlattételi felhívásban a „Kbt.” rövidítés alatt a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX.
törvény értendı.

V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2011/09/08 (év/hó/nap)
A. MELLÉKLET
TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK
I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZİ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETİK BE
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Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község

Postai
irányítószám:

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:

Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

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

Postai
irányítószám:

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:

Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

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

Postai
irányítószám:

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:

Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):
B. MELLÉKLET
A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
A RÉSZ SZÁMA 1 MEGHATÁROZÁS
1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK
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4) A SZERZİDÉS IDİTARTAMA VAGY ELTÉRİ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDİ FELTÜNTETÉSE
Az idıtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRİL

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