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AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
Építési beruházás
x
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
Azonosító kód_______________________________________
Árubeszerzés
Szolgáltatás
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Alsó u. 1.
Város/Község: Érd
Postai irányítószám: 2030
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Máté Béla közbeszerzési szakértő
Telefon: 23/522-377
E-mail: bmate@erd.hu
Fax: 23/522-384
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa 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



xÁltalános 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
[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
Érd Erzsébetváros Vízrendezése (KMOP-3.3.1/B-2008-0028)
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



Érd
NUTS-kód HU102
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 xDinamikus 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
Fővállalkozási szerződés megkötése az Új Magyarország Fejlesztési Terv
Közép-Magyarország Operatív Program és Európai Unió támogatásával
megvalósuló Érd Erzsébetváros vízrendezésének kivitelezésére.
KMOP-3.3.1/B-2008-0028
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232400-6
További
tárgyak:

71320000-7

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) nem
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre
valamennyi részre
II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör



II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
Érd, Erzsébetváros vízrendezése 9246 fm-en (vízelvezetés), drénrendszer kiépítése
2788 fm-en, 1 db átemelő, 3 db hordalékfogó kiépítése időben 3 ütemre osztva,
továbbá a kivitelezéshez tartozó kiviteli tervek elkészítése a dokumentációban
részletezettek szerint.
Ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet: nettó 485.000.000 Ft.
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónap(ok)ban: vagy
napokban: (a 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 2010/07/15 (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)
A Kbt. 53.§(6) bekezdése alapján Ajánlatkérő teljesítési biztosíték ír elő. A biztosíték
mértéke: 20.000.000,-Ft, lekötés határideje: 2010.07.15. Ajánlatkérő a késedelmes
napokra minimum bruttó 400.000,-Ft késedelmi kötbért ír elő a szerződést
biztosító mellékkötelezettségként, de az 1.000.000,-Ft/nap kötbért már a maximális
pontra értékeli. Ajánlatkérő az 1, 2. és a 3. ütemre 200.000 Ft/nap kötbért ír elő
a szerződést biztosító mellékkötelezettségként, de 500.000 Ft/nap kötbért már a
maximális pontra értékeli. Ajánlatkérő legalább 12 hónap garancia vállalását írja elő
a szerződést biztosító mellékkötelezettségként, de a 60 hónapot már a maximális
pontra értékeli. Ajánlatkérő a garanciális visszatartás a vállalási díj nettó értékének
5%-a, a felmerült garanciális munkák elvégzésére.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
Az ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő a szolgáltatás ellenértékét a Kbt. 305 §
(3) bekezdése szerint, átutalással egyenlíti ki a teljesítéstől számított 60 napon belül.
2009. második félévében a vállalási ár 55 %-a, 2010. első félévében a vállalási ár
15%-a, 2010 második félévében a vállalási ár 30 %-a kerül kiegyenlítésre.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
Gazdasági társaság létrehozását Ajánlatkérő nem követeli meg, de közös
ajánlatadáskor meg kell nevezni a kötelezettségvállalásra jogosult és kötelezett
céget.
III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott
esetben) igen Ha igen, a különleges feltételek meghatározása
Az I. II. és III. ütemre vonatkozóan heti bontású vonalas ütemterv és a szükséges
helyeken forgalomtechnikai terv készítendő, melyek a szerződés mellékletét fogják
képezni.A garanciális idő végéig az építési terület környezetében lévő ingatlanokban



a kivitelező által végzett munkából kifolyólag okozott károkért a vállalkozó teljes
felelősséggel tartozik, és vállalja a szükséges helyreállításokat, valamint a munka
befejezése után, a garanciális időn belül, az okozott károkért a bankgarancia nyújt
fedezetet az okozott károk helyreállítására. A kivitelező kötelezettsége az építési
terület környezetében lévő ingatlanokról állapotrögzítés készítése a kivitelezési
munkák megkezdése előtt.
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 vehet részt, és ezért kizárásra kerül az az ajánlattevő,
alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet akivel szemben a Kbt. 60. § (1)
bekezdésben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
-Az eljárásban nem vehet részt, és ezért kizárásra kerül az az ajánlattevő, a
közbeszerzés értékének 10 % -át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, - illetőleg a d) pont tekintetében
alvállalkozó,- akivel szemben a 61. § (1) bekezdés a)- d) pontjaiban meghatározott
kizáró okok fennállnak.
-Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, vagy alvállalkozó, valamint erőforrást nyújtó
szervezet, akivel szemben a 61. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok
fennállnak.
-Az eljárásból kizárásra kerül az az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, illetve erőforrást nyújtó
szervezet akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok
valamelyike fennáll.
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt
igazolási mód:
Az Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának, valamint erőforrást nyújtó szervezetnek az
ajánlatban a Kbt. 249.§ (3) bekezdése szerint kell nyilatkoznia, hogy nem tartozik a
kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez más szervezet(ek) erőforrására is
támaszkodhat. Ebben az esetben a Kbt. 65. § (4) bekezdése szerint kell igazolnia,
hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a
szerződés időtartama alatt.
Az ajánlattevő nyertessége esetén az eredményhirdetést követő nyolc napon belül a
Kbt. 63. § (2)-(5) bekezdései és a 63/A. § (1) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy
nem tartozik a Kbt. 60.§ (1) bekezdésben, valamint a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-d)
pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá, ha ezt az ajánlatban nem igazolta.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P1. Banki információ valamennyi számlavezető pénzintézettől, arra vonatkozóan,
hogy az elmúlt 3 évben (2006, 2007, 2008) számláján 30 napot meghaladó sorban
állás előfordult-e, hitelfizetési kötelezettségeinek eleget tesz-e. [Kbt. 66.§ (1)
bekezdés a) pont]
P2. Nyilatkozat a 2006. 2007. 2008. évi, a közbeszerzés tárgya szerinti nettó
forgalmáról [Kbt. 66.§ (1) bekezdés c) pont]



P3-5. A 2006. 2007. 2008 évre vonatkozóan számviteli törvény szerinti éves
beszámoló becsatolása, könyvvizsgálói záradékkal együtt a Kbt. 66.§ (1) bekezdés
b) pontjában foglaltaknak megfelelően, eredeti vagy hiteles másolati példányban.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10 %- át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója,
P1. ha a számlavezető pénzintézeteinek nyilatkozatai alapján folyószámlájukon az
elmúlt 3 évben (2006. 2007. 2008.) 30 napot meghaladó sorban állás volt, illetve ha
hitelfizetési kötelezettségének nem tesz eleget.
P2. ha az előző 3 évben (2006-2007-2008) összességében a közbeszerzés tárgya
szerinti építési beruházások forgalma (vízrendezés) nem éri el a nettó 600 millió
Ft-ot
P3. ha adózás előtti eredménye – az éves beszámolói alapján – 2006. 2007. 2008.
évek valamelyikében negatív volt.
P4. Akinek az előző három lejárt üzleti év (2006, 2007, 2008) bármelyikében a
számviteli jogszabályok szerinti beszámolójában a saját tőke kisebb, mint a jegyzett
tőke. (Ajánlattevőnek és a közbeszerzés 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozónak külön-külön kell megfelelnie.)
P5. Akinek az előző három lejárt üzleti év (2006, 2007, 2008) bármelyikében a
nettó forgótőkéje ((forgótőke = forgóeszközök (készlet + követelés + értékpapír
+ pénzeszköz) – rövid lejáratú kötelezettségek)) nem éri el a 150 m Ft-ot.
(Ajánlattevő(k)nek önállóan kell megfelelni.)
Ajánlattevő, - közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő - illetve 10 % feletti
alvállalkozója a Kbt. 66. §. (1) a)-b) pontja szerinti követelményeknek önállóan, az
egyéb pénzügyi alkalmassági feltételeknek együttesen is megfelelhet.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlatnak tartalmaznia kell
M 1. az ajánlattevő illetőleg a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó előző 3 évben (2006-2008) végzett
kivitelezői referenciamunkáinak ismertetését a Kbt. 68.§ (2) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően
M 2. az ajánlattevő illetőleg a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó rendelkezésére álló, a teljesítésbe
bevonni kívánt szakemberek megnevezését, általuk aláírt szakmai önéletrajzzal
történő bemutatását, jogosultságuk igazolását (a névjegyzékbe vételről szóló
határozat közjegyző által hitelesített másolatban. (Kbt. 67§ (2) bekezdés e) pontja)M
3. a teljesítésben részt vevő szakemberek létszámadatait végzettség, illetve
képzettség szerinti bontásban a Kbt. 67. § (2) bek. c) pontja szerint.
M 4. Ajánlattevő környezetirányítási rendszerének akkreditálását igazoló
tanúsítvány hiteles másolatát, ennek hiánya esetén Ajánlattevőnek csatolni kell a
Kbt. 67. § (2) bekezdés f) pontja szerinti környezetvédelmi intézkedéseinek leírását.
M. 5. a teljesítéshez rendelkezésre álló – az Ajánlattevő vagy a Kbt. 71.§ (1)
bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó saját tulajdonában lévő, illetve szerződéssel
vagy előszerződéssel lekötött – eszközök, berendezések, illetőleg a műszaki
felszereltség leírásával (Kbt. 67.§ (2) bek. b) pont);
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):



Alkalmatlan az ajánlattevő, vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha
M 1. az elmúlt 3 évben (2006-2008.) nem rendelkezik évente 1 db nettó 300 millió Ft
értékű csapadékvíz-elvezetési vagy csatornaépítési referenciaigazolással.
M 2. nem rendelkezik legalább egy fő felelős műszaki vezetői (mélyépítő vagy vízi
létesítmény) jogosultsággal rendelkező szakemberrel.
M 3. nem rendelkezik legalább 10 fő, saját állományú fizikai létszámmal és egy
műszaki vezetővel.
M 4. Aki nem rendelkezik ISO 14001, vagy azzal egyenértékű, bármely nemzeti
rendszerben akkreditált környezetirányítási rendszerrel, illetve ezek hiánya
esetén nem csatolta a Kbt. 67. § (2) bekezdés f) pontja szerinti környezetvédelmi
intézkedéseinek leírását.
M. 5. ha nem rendelkezik az alkalmazott technológiához szükséges saját tulajdonú
vagy bérelt, a továbbiakban felsorolt műszaki berendezésekkel, gépi eszközökkel:- 5
db 65 kW teljesítményű homlokrakodós árokásó kotrógéppel- 2 db 4,5 t teherbírású
tehergépkocsival
Ajánlattevő, - közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő - illetve 10 % feletti
alvállalkozója a Kbt. 67. §. (2) bekezdés f) pontja szerinti követelménynek önállóan,
az egyéb szakmai alkalmassági feltételeknek együttesen is megfelelhet.
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges
feltételek
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e
kötve?
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
Tárgyalásos
x
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
Ajánlati ár (Ft) 12
Az előírt késedelmi kötbér (400.000
Ft/nap) feletti vállalás (Ft/nap)

2



Az adott ütemre előírt kötbér (200.000
Ft/nap) feletti vállalás (Ft/nap)

2

A kötelező garancia ideje (12 hónap)
feletti vállalás (hónap)

2

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? igen
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) x
Hirdetmény száma a KÉ-ben: 9564 / 2009 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2009/06/03 (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2009/11/11 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00 óra
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 300.000.+ÁFA Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A fizetés feltételei és módja: átutalással Érd Megyei Jogú Város Raiffeisen Banknál
vezetett 12001008-00209494-05100006 számú számlájára.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2009/11/11 (év/hó/nap) Időpont: 10:00 óra
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban: vagy napokban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2009/11/11 (év/hó/nap) Időpont: 10:00 óra
Helyszín : Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Érd, Budai u. 10. fszt. –
közbeszerzési iroda)
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80. §. (2) bekezdése szerint.
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:



Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Magyarországi Operatív Program és az
Európai Unió támogatásával megvalósuló „Érd, Erzsébetváros vízrendezése” című,
KMOP-3.3.1/B-2008-0028 jelű pályázat
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2009.11.19. 10.00 óra Helye: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Érd,
Budai u. 10. fszt. – közbeszerzési iroda)
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2009.12.04
V.3. 3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető
szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
Az első tárgyalás időpontja: 2009.11.17. 10:00 óra, helye: Érd Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal.A tárgyalásokat az ajánlattevőkkel együttesen
folytatjuk le, mely során minden Ajánlattevő ajánlatát zárt borítékba helyez és
átad az Ajánlatkérőnek. A boríték benyújtása után a borítékok bontása együttesen
történik.Szükség esetén Ajánlatkérő több tárgyalási fordulót tart.
V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel
feltétele? (adott esetben)
igen
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további
információk: (adott esetben)
A dokumentáció rendelkezésre bocsátása munkanapokon 9-12.00 óra között -
az ajánlattételi határidő lejáratának napján 10.00 óráig – Érd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal (Érd, Budai u. 10. fszt. – közbeszerzési iroda).
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:
Az ajánlatok értékelése során adható pontszám rész-szempontonként 0-10
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:
Az egyes részszempontoknál a legjobb ajánlat a maximum pontszámot, a
legrosszabb ajánlat a minimum pontszámot kapja, a többi pontszám kiszámítása
lineárisan történik
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.Konzultációt ajánlatkérő nem tart.
2.Az ajánlattételi dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele.
A dokumentáció másra át nem ruházható.
3.Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 70.§ (2) bekezdésének megfelelően
a felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére, és a kért ellenszolgáltatás
összegére vonatkozóan, valamint arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról,
fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak
minősül-e.



4.Az ajánlatban meg kell jelölni a Kbt. 71. § (1) bekezdés a), b), c) pontjaiban
foglaltakat, valamint nyilatkozni kell a Kbt. 72. § szerint.
5.Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt aki számára nem kell nemzeti
elbánást nyújtania, illetve ajánlatában olyan árut ajánl, mely számára nem kell
nemzeti elbánást nyújtani Kbt. 88§ (4) a,b. Ezek elfogadásáról ajánlattevő köteles
nyilatkozni.
6.Érvénytelen az az ajánlat, mely nem tartalmazza az ajánlattevő, és a Kbt.
71. (1) bek. b. pontja szerinti alvállalkozója ISO 9001, vagy azzal egyenértékű
minőségirányítási rendszer, valamint az OHSAS 18001 (MSZ 28001), vagy azzal
egyenértékű bármely nemzeti rendszerben akkreditált munkahelyi egészségvédelmi
és biztonságirányítási rendszer meglétét igazoló tanúsítványa eredeti, vagy
közjegyző által hitelesített másolati példányát.
7.Amennyiben az ajánlatkérő eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek
minősített ajánlattevőt is meghatározza, a Kbt. 91.§ (2) bekezdése esetén
Ajánlatkérő a második legkedvezőbbnek minősített Ajánlattevővel köt szerződést.
8.Ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem
régebbi hiteles cégkivonatát, az ajánlatot aláírók eredeti vagy másolati aláírási
címpéldányát.
9.Az ajánlatot zárt csomagolásban, két példányban (1 eredeti és 1 másolati)
kell benyújtani. Minden példányon fel kell tüntetni az „eredeti”, vagy „másolat”
megjelölést, azzal a kitétellel, hogy minden esetben az eredeti példány tartalma az
irányadó.
10.A csomagoláson fel kell tüntetni az alábbiakat: „Ajánlat – Érd Erzsébetváros
vízrendezése (KMOP-3.3.1/B-2008-0028)” feliratot, valamint a „Az ajánlattételi
határidő lejártáig nem bontható fel” feliratot jól látható, egyértelmű módon.
11.Az ajánlatok minden írott lapját folyamatos sorszámozással és az ajánlattevő
cégjegyzésre jogosult, vagy általa meghatalmazott (meghatalmazás eredeti
példányát csatolva) személy kézjegyével, valamint számozott tartalomjegyzékkel
kell ellátni, és sérülésmentesen, a lapokat egymástól elválaszthatatlan formában
(bekötve, lefűzve, vagy bármely egyéb módon) kell leadni.
12.A postai úton feladott ajánlatokat az ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül
benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor
került Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Érd, Budai u. 10. fszt. –
közbeszerzési iroda). Az ajánlat, ill. az azzal kapcsolatos postai küldemények
elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. A postán feladott ajánlati
példányokat tartalmazó csomagoláson fel kell tüntetni: „Iktatóban nem bontható fel,
azonnal a címzetthez továbbítandó” feliratot.
13.Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának a cégkivonatával, adóhatósági lekérdezéssel,
vagy vállalkozói igazolványával kell igazolni a közbeszerzés tárgya szerinti
tevékenység végzésére való jogosultságát. Amennyiben megállapítható, hogy
az ajánlattevő nem jogosult a jelen közbeszerzés tárgya szerinti tevékenység
végzésére, úgy ajánlata érvénytelen.
14.A gazdasági társaság létrehozását Ajánlatkérő nem követeli meg, de közös
ajánlatadáskor a kötelezettségvállalásra jogosult és kötelezett céget meg kell
nevezni.
15.Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes
költség az ajánlattevőt terheli.



16.Minden egyéb információt az ajánlati dokumentáció és annak műszaki leírásai
tartalmaznak.
17.Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott értéke: 2.000.000,-Ft, azaz
kétmillió forint. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59 § (2) bekezdésében foglaltak szerint
teljesíthető. Az ajánlati biztosíték nyújtásának részletes feltételeit a dokumentáció
tartalmazza. Befizetés vagy átutalás esetén Érd Megyei Jogú Város Raiffeisen
Banknál vezetett 12001008-00209494-05100006 számú számlájára teljesítendő.
Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség lejártának időpontjáig kell érvényben
maradnia. Ajánlattevőnek az ajánlati biztosíték igazolását a Kbt. 59. § (2) bek. szerint
kell teljesítenie. Az ajánlati biztosíték a Kbt 59 § (5) bekezdésében foglaltak szerint
kerül visszafizetésre.
18.A szerződés aláírásakor 20 millió Ft teljesítési biztosíték lekötésének igazolását
mellékelni kell, melynek előzetes banki vállalását az ajánlathoz csatolni kell. A
lekötés határideje: 2010. 07. 15.
19.Ajánlatadó köteles szándéknyilatkozatot becsatolni, hogy nyertessége esetén
a projekt nagyságrendjének megfelelő nagyságú, a közbeszerzés tárgyával
megegyező felelősségbiztosítással fog rendelkezni.
20.Az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdések
vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai
szerint kell eljárni.
21.Az ajánlattevő köteles csatolni a cégjegyzésre jogosultak aláírási címpéldányát.
22.Ajánlatkérő a Kbt. 20. §. (3) bekezdése alapján előírja az igazolások hiteles
másolatban történő benyújtását.
V.8) E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/10/16 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: Csíky és Társa Beruházás-szervező Kkt.
Postai cím: Fényesliget sétány 2.
Város/Község: Piliscsaba
Postai irányítószám: 2081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Csíky Gábor
Telefon: 26/375-095
E-mail: csiky.kkt@t-online.hu
Fax: 26/375-095
Internetcím (URL): www.csikykkt.hu
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
1) A rész meghatározása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
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 (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------


