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KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
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E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés:
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AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________
Azonosító kód____________________
Építési beruházás x
Árubeszerzés
Szolgáltatás
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Zsombó Községi Önkormányzat
Postai cím: Alkotmány u. 3.
Város/Község: Zsombó
Postai irányítószám: 6792
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Gyuris Zsolt
Telefon: (62) 595-555
E-mail: polghiv@zsombo.hu
Fax: (62) 595-556
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
xAzonos 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
Általános közszolgáltatások



Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
xEgyéb (nevezze meg): általános közigazgatás
Egészségügy
I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok 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]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]
I.4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást?
nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
30 férőhelyes bölcsőde tervezése és építése Zsombón, az üzemeléshez szükséges
eszközök beszerzése
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)
xÉpítési beruházás
Kivitelezés
xTervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió



A teljesítés helye
6792 Zsombó, Béke utca 4.
NUTS-kód HU333
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 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 alapján Zsombón, a Béke utca 4. szám alatti ingatlanon egy
30 férőhelyes bölcsőde kiviteli terveinek készítése és építése, szállítási szerződés
alapján a működéshez szükséges eszközök beszerzése.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45215200-9
További
tárgyak:

71320000-7
39100000-3
37000000-8

II.1.7)
Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen



Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre x
valamennyi részre
II.1.8.)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
Bontási munkálatok, zsaluzás és állványozás, irtás, föld és sziklamunka, síklapozás,
helyszíni beton és vasbeton munka, előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése
és szerelése, falazás és egyéb kőműves munkák, ácsmunka, vakolás és rabicolás,
tetőfedés, burkolás, bádogozás, asztalosszerkezet és lakatosszerkezet elhelyezés,
felületképzés, szigetelés, villanyszerelés, épületgépészeti csővezeték szerelése,
kiegészítő munkák mindösszesen 711,53 m2 bruttó beépített területtel, 592,06 m2
nettó alapterülettel. Legnagyobb építménymagasság 4,55 m.
A bölcsőde üzemszerű működéséhez kapcsolódó eszközök, bútorok, játékok
beszerzése (pl. 15 db szekrény, 36 db műanyag ágy, 36 db kisszék, 24 db konstruáló
játék stb.).
(A részletes mennyiségeket az ajánlati dokumentáció tartalmazza.)
II.2.2)
Vételi jog (opció) (adott esetben) nem
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 (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés 2011/08/01 (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)
Késedelmes teljesítés esetén késedelmi kötbér kerül megállapításra, amelynek napi
mértéke minimum a bruttó vállalkozási díj 1 %-a. Ajánlattevőnek a szerződéskötés
feltételeként minimum a bruttó ajánlati ár 2 %-nak megfelelő jótállási garanciát kell
nyújtania a Kbt. 53.§ (6) bekezdés a) pontja szerint, a teljesítést követően az 1 éves
utófelülvizsgálat lezárásáig. Jóteljesítési biztosíték a bruttó ajánlati ár 1%-a, melyet a
szerződéskötéstől a műszaki átadásig kell az ajánlattevőnek biztosítania ajánlatkérő
a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-nél vezetett 10402142-50494851-53561000
számú bankszámlájára történő befizetésével, bankgarancia biztosításával vagy



biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó –
kötelezvénnyel.
A jótállási idő 5 év.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
A munkák pénzügyi fedezetét a DAOP-4.1.3/B-09-2009-0001 „Új gyermekjóléti
alapellátás megteremtése Zsombón egy 30 férőhelyes bölcsőde építésével” elnyert
támogatási összeg, valamint az önkormányzat költségvetése biztosítja, szállítói
finanszírozási formában
Teljesítés a 2003. évi XCII. tv. 36/A § (1)-(6) bek szerint.
Ajánlatkérő az 1. rész vonatkozásában előleget biztosít.
1. rész: Ajánlatkérő az egyes résszámlák szerint esedékes vállalkozási díjat a
műszaki ellenőr által igazolt teljesítés alapján a Kbt. 305. §. (1) bekezdésének
figyelembevételével utalja át az ajánlattevő bankszámlájára a teljesítést követő
60 napon belül. Ajánlatkérő legkésőbb a vállalkozó írásbeli készre jelentésének
kézhezvételét követő 15 napon belül nyilatkozik a teljesítés elismeréséről vagy
annak megtagadásáról. Ajánlatkérő a feladat elvégzésével fedezett teljesítést
fogadhatja el.
Ajánlatkérő 4 részletben 20 - 30 - 30 – 20 %-os ütemezésben finanszírozza a
munkákat.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az építési szolgáltatás a 2007. évi CXXVII.
Törvény (Áfa tv.) 142. §. 1) bek. b) pontja szerint fordított-áfás szolgáltatásnak
minősül.
2. rész: Ajánlatkérő az esedékes vételárat az igazolt teljesítés alapján a Kbt. 305.
§. (1) bekezdésének figyelembevételével utalja át az ajánlattevő bankszámlájára
a teljesítést követő 60 napon belül. Ajánlatkérő legkésőbb a vállalkozó írásbeli
készre jelentésének kézhezvételét követő 15 napon belül nyilatkozik a teljesítés
elismeréséről vagy annak megtagadásáról. Ajánlatkérő a feladat elvégzésével
fedezett teljesítést fogadhatja el. Ajánlatkérő egy részletben finanszírozza a
szállítást.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
Együttes ajánlattétel esetén vezető céget kell megjelölni és a közös ajánlattevőknek
egyetemleges felelősséget kell vállalniuk, valamint konzorciumi megállapodást
kell kötni a következőkre: szerződő-, számlaadó fél, kapcsolattartó, egyetemleges
felelősségvállalás. A közös ajánlattevőknek külön-külön készfizető kezességet kell
vállalnia az esetlegesen létrehozandó gazdasági társaság kötelezettségeiért.
III.1.4)
Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott
esetben) nem 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:
Kizáró okok:
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, vagy alvállalkozó, továbbá a Kbt 71§ (1)
bekezdés c) pontja szerinti erőforrás szervezet az, akivel szemben a Kbt 60§ (1)



bekezdésében, valamint a Kbt 61§ (1) bekezdés d) pontjaiban meghatározott kizáró
okok valamelyike fenn áll.
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, vagy 10 % feletti alvállalkozó, továbbá a Kbt
71§ (1) bekezdés c) pontja szerinti erőforrás szervezet az, akivel szemben a Kbt 61§
(1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll.
- Az eljárásból kizárásra kerül az az ajánlattevő, illetőleg a Kbt 71§ (1) bekezdés
b) pontja szerinti alvállalkozó és a Kbt 71§ (1) bekezdés c) pontja szerinti erőforrás
szervezet, akivel szemben a Kbt 62§ (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok
valamelyike az eljárás során felmerül.
Megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlatban az ajánlattevőnek, valamint a 10% feletti mértékben bevonni kívánt
alvállalkozónak, továbbá a Kbt 71§ (1) bekezdés c) pontja szerinti erőforrás
szervezetnek a Kbt 249§ (3) bekezdése alapján, nyilatkozniuk kell a fentiekben
meghatározott kizáró okok hiányáról.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozójának csatolnia kell:
1) valamennyi számlavezető pénzintézetétől származó, a vizsgált időszakra
vonatkozó, az ajánlattételi határidő napját megelőző 60 napnál nem régebbi,
az általa vezetett valamennyi számlaszámára vonatkozó nyilatkozata az alábbi
tartalommal:
1. bankszámla száma
2. számlanyitás napja, bankszámla vezetésének kezdete
3. számla jelenleg aktív-e, ha nem aktív a számla megszüntetésének napja
4. számláján sorban állás előfordult-e, a nyilatkozat kiadását megelőző 365 naptári
napban (esetek száma, összege, időtartama)
A pénzügyi intézmény nyilatkozatának tartalmaznia kell egy nyilatkozatot arra,
hogy volt-e illetve van-e hitelkapcsolata a számlavezetővel, hitelkapcsolat esetén a
hitel-visszafizetési kötelezettségére vonatkozó nyilatkozatot is tartalmaznia kell. (1.,
2. rész vonatkozásában)
2) Számviteli jogszabályoknak megfelelően elkészített cégbírósághoz érkeztetett
2007., 2008. és 2009. évi beszámolójának másolata, a pénzügyi vezetője és/vagy
könyvvizsgálója által hitelesítve. (1., 2. rész vonatkozásában)
3) 2008. és 2009. lezárt üzleti évének a közbeszerzés tárgya szerinti teljes nettó
forgalmáról szóló nyilatkozata
4) Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy: rendelkezik-e felelősségbiztosítással,
amennyiben rendelkezik, felelősségbiztosító neve, felelősségbiztosítás száma,
kiterjeszti-e a projektre. (1. rész vonatkozásában)
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
A szerződés teljesítésére pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmas ajánlattevő
és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozója 1-2. pontoknak önállóan, az 3-5. pontnak együttesen megfelelve, ha
1.) A számlavezető pénzintézet(ek) igazolása szerint számláján a nyilatkozat
kiadását megelőző 365 naptári napban nem volt sorban állás. Továbbá hitel
kapcsolatra vonatkozó nyilatkozat megléte, illetve hitel kapcsolat esetén a
hitel-visszafizetési kötelezettségeit a hitelszerződés(ek)ben vállaltaknak megfelelően
teljesíti. (1., 2. rész vonatkozásában)



2.) A 2007, 2008. és 2009. lezárt üzleti évre vonatkozó, a letelepedése szerint
irányadó számviteli jogszabálynak megfelelően elkészített beszámolói alapján, a
mérleg szerinti eredménye, az üzleti évek egyikében sem volt nulla vagy negatív. (1.,
2. rész vonatkozásában)
3.) 2008. és 2009. lezárt üzleti években a magas-építési munkáiból származó nettó
forgalma évente elérte legalább a nettó 100 000 000 Ft-ot. (1. rész vonatkozásában)
A 2008. és 2009. lezárt üzleti években a nettó forgalma évente elérte legalább a
nettó 100.000 000 Ft-ot. (2. rész vonatkozásában)
4.) Rendelkezik legalább évi 50.000.000,- HUF/év mértékű kivitelezési
(építési-szerelési) felelősségbiztosítással, és a biztosítóval közös nyilatkozatot
tesz arra vonatkozóan, hogy felelősségbiztosítását nyertessége esetén - a fenti
összeghatárnak megfelelően - meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszti jelen
projektre is. (1. rész vonatkozásában)
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő, és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozójának:
1.) az előző 3 évben (2007-2009.) kivitelezésben végzett és sikeres műszaki
átadás-átvétellel befejezett közbeszerzés tárgya szerinti (épületépítés, felújítás)
munkák és eszközszállítások bemutatása, a főbb műszaki, mennyiségi mutatók, az
ellenszolgáltatás összege, a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a részéről
információt nyújtó személy nevének és telefonszámának megjelölésével, valamint a
másik fél által a Kbt 68§ (2) bekezdése szerinti tartalommal adott igazolással,
2.) Mutassa be vezető tisztségviselőit a Kbt. 67. § (2) bekezdés c) pont szerint. A
nevesített vezető tisztségviselő aláírt szakmai önéletrajzát, továbbá végzettségét
igazoló okirataikat (iskolai végbizonyítványok, diplomák, szakvizsgák) az ajánlathoz
csatolni kell.
3.) Mutassa be a kivitelezésért felelős kulcsszemélyzetet és felelős műszaki
vezetőt végzettségük és gyakorlati idejük megjelölésével. A nevesített szakemberek
aláírt szakmai önéletrajzát, továbbá végzettségét igazoló okirataikat (iskolai
végbizonyítványok, diplomák, a felelős műszaki vezetői névjegyzékbe vételt
tanúsító, igazoló határozatot) az ajánlathoz csatolni kell.
Nyilatkozzon az építőipari tevékenységben foglalkoztatott statisztikai állományi
létszámáról végzettség, illetve képzettség szerinti bontásban.
4.) Csatolja az általa működtetett MSZ EN ISO 9001:2001 szerinti [vagy azzal a
Kbt. 68. § (5) be kezdése alapján egyenértékű] minőségbiztosítási rendszerének
tanúsítványát eredetben vagy közjegyző által hitelesített másolatban, és a fentiekkel
egyenértékű azon környezetvédelmi intézkedéseknek a leírását, amelyeket a
teljesítés során alkalmazni tud.
5.) A Kbt. 67§ (2) bek. b) pontja alapján a kivitelezéshez rendelkezésre álló
eszközök, berendezések, megjelölve a műszaki eszközök típusát, jellegét,
darabszámot, műszaki paramétert, továbbá nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a
szerződés teljesítésének időtartalma alatt rendelkezésre állnak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó műszaki ill. szakmai szempontokból alkalmas a szerződés
teljesítésére, ha
1)



a) rendelkezik az ajánlati felhívás megjelenését megelőző 3 évben (2007-2009)
befejezett, épületépítés, felújítás referenciamunkával évenként, amelyeknek a nettó
értéke évente elérte a nettó 50.000.000 Ft-ot. (1. rész vonatkozásában)
b) rendelkezik legalább 1 db szociális intézmény építési vagy felújítási
referenciamunkával, legalább 150 m2-en (1. rész vonatkozásában)
c) rendelkezik az ajánlati felhívás mejelenését megelőző 3 évben
(2007-2009)legalább 1 db bútor és/vagy játszóeszköz szállítással. (2. rész
vonatkozásában)
2.) Alkalmas ajánlattevő, és közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha rendelkezik 1 fő - felsőfokú műszaki
végzettségű – vezetővel (1. rész vonatkozásában)
3) Alkalmas ajánlattevő, és közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha rendelkezik legalább az alábbiakban megjelölt
kulcsszemélyzettel, műszaki szakemberekkel (1. rész vonatkozásában):
a) 1 fő min. 8 év szakmai gyakorlattal rendelkező A kategóriás Építmények építési
munkái szakágú felelős műszaki vezetővel.
b) 1 fő min. 8 év szakmai gyakorlattal rendelkező A kategóriás építőmérnökkel.
c) 7 fő min. 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkező kőművessel.
d) 1 fő min. 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkező lakatossal.
e) Alkalmas az ajánlattevő, ha az építőipari tevékenységben foglalkoztatott
statisztikai állományi létszáma a 12 főt meghaladja. (1. rész vonatkozásában)
4.) Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik érvényes és általa működtetett MSZ EN
ISO 14001:2001 szerinti [vagy azzal a Kbt. 68. § (5) bekezdése alapján egyenértékű]
minőségbiztosítási rendszerrel, és a fentiekkel egyenértékű azon környezetvédelmi
intézkedésekkel, amelyeket a teljesítés során alkalmazni tud és fog. (1. rész
vonatkozásában)
5.) Rendelkezik legalább
4 db vésőgéppel
2 db betonkeverővel
2 db szintezővel
2 db teodolit műszerrel
(1. rész vonatkozásában)
6.) Akkor alkalmatlan a vállalkozó vagy 10%-ban igénybe venni kívánt
alvállalkozója, ha 2005-2009. lezárt üzleti évben bármikor a teljesített szerződés
vonatkozásában történt utófelülvizsgálati eljárás során a terhére garanciális
munkák elvégzésének kötelezettsége került előírásra. Az ajánlattevő teljes
bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozata büntetőjogi és közbeszerzési jogi
jogkövetkezményekre való utalással a 6.) pontban foglalt alkalmassági feltételről.
A fenti pontoknak együttesen kell megfelelnie ajánlattevőnek, és a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak.
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott igen
III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges
feltételek
III.3.1)
A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
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
xAz alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat
súlyozással kell megadni)

Szempont Súlyszám
Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) 75
Teljesítési határidő szerződéskötéstől
számítva (naptári napokban)

15

Napi kötbér mértéke (HUF/nap) 10
Jótállási idő (években, de max.8 év) 10
IV.2.2)
Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem
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? nem
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: 2010/08/10 (év/hó/nap )
Időpont: 9.30
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 125000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A fizetés feltételei és módja: Az ajánlati dokumentáció átvehető munkanapokon
8-12 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 8-9.30 óra között Zsombó



Község Polgármesteri Hivatalában (6792 Zsombó, Alkotmány u. 3.) A dokumentáció
ára 100.000 Ft + Áfa, azaz bruttó 125.000,- Ft, amely összeg befizethető Zsombó
Község Polgármesteri Hivatalának pénztárában készpénzben vagy átutalással a
10402142-50494851-53561000 számú bankszámlára. Az ajánlati dokumentáció
megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele, az másra nem ruházható át.
A dokumentáció átvételekor ajánlattevőnek vagy ügyvéd által ellenjegyzett, vagy
közjegyző által hitelesített meghatalmazással rendelkező meghatalmazottjának be
kell mutatnia a befizetési igazolás eredeti példányát.
Amennyiben ajánlattevő a dokumentációt postai úton kívánja beszerezni, akkor
erre vonatkozó kérelméhez csatolnia szükséges a dokumentáció ellenértékének
megfizetéséről szóló igazolás eredeti vagy közjegyző által hitelesítet másolati
példányát. A postai megküldés utánvétellel történik.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/08/10 (év/hó/nap) Időpont: 9.30
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: 2010/08/10 (év/hó/nap)
Időpont: 9.30
Helyszín : Zsombó Község Polgármesteri Hivatala tárgyalója (6792 Zsombó,
Alkotmány u. 3.)
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
Az ajánlatok felbontásánál az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk
meghívott személyek, továbbá a Kbt. 80.§ (2) bekezdése alapján a külön
jogszabályban meghatározott szervek képviselői, illetőleg személyek lehetnek jelen.
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2)
A szerződés 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:
DAOP-4.1.3/B-09-2009-0001 „Új gyermekjóléti alapellátás megteremtése Zsombón
egy 30 férőhelyes bölcsőde építésével”
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2010/08/13 9.30
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2010/09/02



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
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további
információk: (adott esetben)
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:
1-10
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:
Ajánlatkérő az egyes ajánlatoknak az elbírálás résszempontjai szerinti tartalmi
elemeit a ponthatárok között értékeli úgy, hogy a legjobb tartalmi elemre
az értékelési pontszám maximumát adja. A többi ajánlat részszempont
szerinti pontszáma a legjobb tartalmi elemhez viszonyított arány szerint kerül
megállapításra, kettő tizedes-jegyre kerekítéssel.
A napi kötbér mértéke és a jótállási garancia részszempontok értékelésekor
ajánlatkérő az lineáris arányosítás módszerét alkalmazza. Az arányosság egyenes
arányosságot jelent, azaz ajánlatkérő számára a magasabb érték kedvezőbb.
Az Egyösszegű bruttó ajánlati ár (HUF) részszempont esetében ajánlatkérő az
értékarányosítás, a teljesítési határidő résszempontok esetében ajánlatkérő a
lineáris arányosítás módszerét alkalmazza. Az arányosság fordított arányosságot
jelent, azaz ajánlatkérő számára az alacsonyabb érték kedvezőbb.
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
V.7) Egyéb információk:
1. Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell nyilatkozatát a Kbt. 71 § (1)
bekezdésének a.) és b.) ill. (3) bekezdésére, valamint a Kbt. 72 §-ra vonatkozóan.
Ajánlattevőnek tájékozódnia kell a Kbt. 55 §-ában előírt kötelezettségekről.
2. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 70.§ (1) bekezdésében
foglaltakra vonatkozóan. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 71.§
(1) bekezdés a.) b.) és 71.§ (3) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan.
3. Ajánlattevőnek a Kbt. 55.§ érelmében tájékozódnia kell az adózásra, a
környezetvédelemre, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre
vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés
teljesítése során meg kell felelni. A Kbt. 72.§-a alapján a fentiekre vonatkozóan
ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell.
4. Ajánlattevő csatoljon alvállalkozói szándéknyilatkozatot a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóitól.
5. Az ajánlat részeként csatolni kell ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10
%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók cégszerűen aláírt
nyilatkozatát a számlavezető pénzintézetekről és az 1 éven belül megszüntetett
bankszámlákról, amely tartalmazza, hogy az ajánlat részeként becsatolt pénzintézeti



nyilatkozatokban feltüntetetteken kívül más pénzintézetnél további számlát nem
vezetnek.
6. Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozója csatolja azon cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási
címpéldányát, vagy a letelepedés országában elfogadott más, a cégjegyzésre
jogosultságot igazoló dokumentumot, aki(k) az ajánlatot aláírja (aláírják).
7. Érvénytelen az ajánlat, ha megállapítható, hogy ajánlattevő, közös ajánlattevők
vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozója a közbeszerzési eljárás tárgyát képező tevékenységek végzésére nem
jogosult.
8. Az ajánlat részeként 1.000.000 HUF ajánlati biztosítékot kell benyújtani, mely
az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az 1.000.000,- Ft-nak ajánlatkérő
10402142-50494851-53561000 számú bankszámlájára történő befizetésével,
bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető
kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
9. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a beszerzés finanszírozásához
pályázatot nyújtott be. Felhívja a figyelmet a Kbt.48.§ (3), (4) bekezdésében
foglaltakra.
10. Az ajánlatokat 3 példányban (egy eredeti és vele mindenben megegyező 2
másolati példány) kell benyújtani. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával
kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőt terheli.
11. Abban az esetben, ha a nyertes ajánlattevő visszalép, amennyiben kihirdetésre
kerül az ajánlatkérő a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést.
12. Az ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel teljes körben
biztosítja a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. szerint.
13. Ajánlattevőnek rendelkeznie kell érvényes és általa működtetett ISO
9001 szerinti [vagy azzal a Kbt. 68. § (5) bekezdése alapján egyenértékű]
minőségirányítási rendszerrel, és a fentiekkel egyenértékű intézkedésekkel,
amelyeket a teljesítés során alkalmazni tud és fog. Ajánlattevő ajánlatában
köteles csatolni az általa működtetett ezen rendszerének független szervezet által
kiállított érvényes tanúsítványát, és a fentiekkel egyenértékű azon munkahelyi
egészségvédelemi és biztonsági intézkedéseknek a leírását, amelyeket a teljesítés
során alkalmazni tud.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/07/15 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:



Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
 
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1
meghatározás 30 férőhelyes bölcsőde tervezése és építése Zsombón
1) A rész meghatározása
30 férőhelyes bölcsőde tervezése és építése Zsombón
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45215200-9
További
tárgyak:

71320000-7

3) Mennyiség vagy érték
Bontási munkálatok, zsaluzás és állványozás, irtás, föld és sziklamunka, síklapozás,
helyszíni beton és vasbeton munka, előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése
és szerelése, falazás és egyéb kőműves munkák, ácsmunka, vakolás és rabicolás,
tetőfedés, burkolás, bádogozás, asztalosszerkezet és lakatosszerkezet elhelyezés,
felületképzés, szigetelés, villanyszerelés, épületgépészeti csővezeték szerelése,
kiegészítő munkák 2105 m2 telekterületen 711,53 m2 bruttó beépített területtel,
592,06 m2 nettó alapterülettel. Legnagyobb építménymagasság 4,55 m.
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:



VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés 2011/08/01 (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 2
meghatározás Bölcsődei eszközbeszerzés
1) A rész meghatározása
Bölcsődei eszközbeszerzés
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39100000-3
További
tárgyak:

37000000-8

3) Mennyiség vagy érték
A bölcsőde üzemszerű működéséhez kapcsolódó eszközök, bútorok, játékok
beszerzése.
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés 2011/08/01 (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------


