
3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 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 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: 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: kozbeszerzes@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:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa 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
Polgárok háza részleges felújítása
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát
válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább
megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a)
xÉpítési beruházás
xKivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye



2030 Érd, Alsó u. 3.
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 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
Építési szerződés / Polgárok háza részleges felújítása.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További
tárgyak:
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)
I. emelet: 117-es tárgyalóban meglévő ablakok javítása, belső oldalon mázolás,
külső oldalon szigetelés, favédő szerrel ápolás. Tárgyaló asztal áramellátása,
felújítása, tároló pultok készítése, fűtőtest takarása, faltakarás. Közlekedők festése,
ablakok fóliázása korlát felújítása, vizesblokk teljes felújítása, szellőző rendszer
kialakítása. A munkálatokat a műszaki leírás, a költségvetési kiírás és tervek szerint
kell elvégezni.
II. emelet: Építéshatósági irodák kialakítása, vizesblokk teljes felújítása, szellőző
rendszer kialakítása, közlekedő festése ablakok fóliázása, korlát felújítása, kupola
törött üveg cseréje, festése. Információs táblák készítése. A munkálatokat a műszaki
leírás, a költségvetési kiírás és tervek szerint kell elvégezni.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a kivitelezési munkák idején a Polgárok
Házában irodai munka folyik. A zajjal járó kivitelezési feladatokat (bontás, vésés,
sittszállítás, anyagszállítás) hivatali munkaidőn kívül és hétvégén lehet elvégezni.
A szűkebb munkaterületet a por terjedésének megakadályozására fóliával
egyértelműen le kell takarni és szigetelni. A fokozott és állandó takarítás
elengedhetetlen. Anyag, sitt, munkaeszköz, tárolás, deponálás a folyosókon,
lépcsőházakban nem megengedett.
Közlekedőkben munkavégzés, festés, mázolás, villanyszerelés, stb. csak iroda
munkaszünetben lehetséges.
Takarítás, szegélyek, lábazatok, villanykapcsolók, el. elosztók, gépészeti
szerelvényezés, stb. a komplex befejezett munka része. Az Ajánlatkérő ezekkel
együtt értelmezi az ajánlatot! A dokumentációban meghatározott tételek más
egyenértékű típussal helyettesíthetőek, azonban kizárólag I. osztályú, műbizonylattal
ellátott anyagok építhetőek be. Valamennyi beépített anyagra és a munka
minőségére vonatkozik az I. osztály kritériuma.
A szavatossági idő tartama alatt - esetleges meghibásodás soron kívüli kijavítása
érdekében - nyertes ajánlattevőnek 4 órán belül a helyszínre érve meg kell kezdenie
a hiba, meghibásodás elhárítását és azt haladéktalanul be kell fejeznie, ki kell
javítania.
Ajánlatkérő rendelkezésére álló összeg: 29.000.000,- 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: 60 (a szerződés megkötésétől számítva)



VAGY: kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés (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)
Késedelmi kötbér, melynek mértéke napi 300.000.-Ft.
Meghiúsulási kötbér: nettó szerződéses érték 2%-a.
Jótállás, melynek időtartama értékelési szempont.
Teljesítési biztosíték (szerződés hatályba lépésétől a hiány és hibamentes
teljesítésig), mely értékelési szempont (max. 5% a nettó díjra vetítve).
A teljesítési biztosítékra a Kbt. 53.§ (6) bek. a) pontja alkalmazandó.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
Az ajánlatkérő előleget nem fizet. A teljesítés során 1 végszámla benyújtásának van
helye.
A kiállított (igazolt) számla a Kbt. 305. § (3) bekezdésének megfelelően 30 napos
fizetési határidővel, átutalással kerül kiegyenlítésre. A számla teljesítésének feltétele
az Art 36/A. §-ban foglaltak teljesülése.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
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:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó
szervezet, akivel szemben a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv.
(a továbbiakban: Kbt.) 60. § (1) bekezdés a)-h) pontjában foglalt kizáró okok
valamelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy
erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-d)
pontokban felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet
ajánlattevő vagy alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akire vonatkozóan
a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában, illetőleg a Kbt. 61. § (2) bekezdésében
foglalt kizáró ok fennáll. Kizárásra kerül az eljárásból az az ajánlattevő aki, illetőleg
akinek a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozója vagy erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 62. § (1) bekezdésben
meghatározott kizáró okok hatálya alá esik.
A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 249. § (3) bekezdése szerint kell igazolni.
A 250. § (3) bekezdés h) pontjára tekintettel a Kbt. 96. § (3) bekezdése alapján az
eredményhirdetésen az ajánlatkérő felhívja a nyertes ajánlattevőt a Kbt. 63. § (2) és
(3) bekezdése szerinti igazolások nyolc napon belül történő benyújtására.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlatkérő és 10%-ot meghaladó alvállalkozó vonatkozásában:



P/1. Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi határidő lejártát
megelőző 30 napnál nem régebbi, valamennyi számlavezető pénzintézettől
származó nyilatkozat, az alábbi tartalommal:
- mióta vezeti bankszámlá(ka)t (év, hónap, nap)
- volt-e a számlá(ko)n 30 napot meghaladó sorban állás 2009. január 1. napját
követően.
A nyilatkozatot a 2009. január 1. napját követően megszüntetett bankszámlák
esetén is csatolni kell!
P/2. A Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja szerint az elmúlt három lezárt üzleti
évre vonatkozó, számviteli jogszabályoknak megfelelően összeállított éves
beszámolójának becsatolása szükséges.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó:
P/1. Bármely (jelenlegi vagy megszüntetett) számláját vezető pénzintézet
nyilatkozata alapján bármely számláján 2009. január 1. napját követően 30 napot
meghaladó sorban állás volt.
(önálló megfelelés).
P/2. Gazdasági tevékenységének eredménye az elmúlt három lezárt üzleti év
bármelyikében negatív volt (önálló megfelelés).
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/1. Kbt. 67. § (2) a) pontja alapján az elmúlt 3 év (2007, 2008., 2009) közösségi
épülettel kapcsolatos magasépítési tárgyú szerződések ismertetése, ennek
igazolására a szerződéskötő másik fél által kiállított igazolás a Kbt. 68. § (2)
bekezdésnek megfelelően (referencia tárgya, az ellenszolgáltatás összege, a
teljesítés ideje, helye valamint a teljesítés előírás és szerződésszerűségének
megjelölésével)
M/2. A Kbt. 67. § (2) bekezdés d) pontja alapján az előző 2 év (2008, 2009) átlagos
statisztikai létszámáról, illetve vezető tisztségviselőkről szóló nyilatkozat.
M/3. A Kbt. 67. § (2) bekezdés b) pontja alapján nyilatkozat a szerződésszerű
teljesítéshez rendelkezésre álló munkagépek, berendezések adataival (darabszám,
műszaki paraméter megjelölésével)
M/4.A Kbt. 67. § (2) bekezdés c) ill e) pontja alapján nyilatkozat az ajánlattevő
vezető tisztségviselőjének, valamint a teljesítésben részt vevő felelős műszaki
vezetőjének végzettségére, képzettségére és gyakorlati idejére vonatkozóan
(csatolandó továbbá önéletrajz, végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok,
illetve műszaki vezető esetén a regisztrációs okirat másolata).
M/5.A Kbt. 67. § (2) bekezdés e) pontja alapján nyilatkozat a teljesítésben részt
vevő szakemberek megnevezése, végzettség illetve képzettség szerinti bontásban.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó az alábbi esetekben:
M/1. Az elmúlt 3 évben (2007, 2008, 2009) nem rendelkezik összesen legalább egy
közösségi épülettel kapcsolatos magasépítési tárgyú, legalább 30.000.000 Ft (nettó)
értékű, szerződésszerűen teljesített referenciával. [Kbt. 67. § (2) a) pontja].
M/2. Nem rendelkezik az előző 2 évben (2008, 2009) legalább évente 5 fő átlagos
statisztikai létszámmal. [Kbt. 67. § (2) bek. d) pontja]



M/3. Nem rendelkezik legalább:
- 1 db, legalább 3.5 t össztömegű tehergépjárművel;
- 1 db min. 850W teljesítményű, ipari kivitelű fúró- és vésőkalapáccsal,
- 1 db min. 750W teljesítményű betonkeverővel,
- 1 db csempevágóval,
- 1 db téglavágóval,
- 1 db flexel.
. [Kbt. 67. § (2) b) pontja].
M/4. Nem rendelkezik a vezető tisztségviselője legalább középfokú végzettséggel
(képzettséggel) és legalább 3 év vezetői gyakorlattal, illetve nem rendelkezik a
felelős műszaki vezető a közbeszerzés tárgyára vonatkozó legalább középfokú
szakirányú végzettséggel és „B” kat. regisztrációval és legalább 3 év felelős műszaki
vezetői gyakorlattal.[Kbt. 67. § (2) c) ill e) pontja].
M/5. Nem rendelkezik legalább 2 éves gyakorlattal rendelkező:
- 2 fő kőművessel,
- 1 fő burkolóval,
- 1 fő festővel,
-1 fő vízvezeték- és csőhálózat szerelővel,
- 1 fő villanyszerelővel.
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?
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
Vállalkozói díj (nettó HUF) 70
Jótállási idő 10



Az előírtnál kedvezőbb teljesítési határidő
vállalása (naptári napokban, max. 60
nap)

10

Teljesítési biztosíték (nettó vállalkozói díj
max 5%-a)

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: 2010/06/18 (év/hó/nap )
Időpont: 11.00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 75.000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
Ajánlattevő a dokumentáció bruttó 75.000,- Ft-os ellenértékét az ÉSZ-KER Kft.
lebonyolító szervezet OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11702036-29905272 számú
számlájára történő átutalásáról (befizetésről) szóló igazolás bemutatása és arról
készült másolat átadása (megküldése) ellenében veheti át/kérheti a közreműködőtől.
Az átutalás közlemény rovatába az „Dokumentáció – Érd: Polgárok Háza”
hivatkozást szükséges feltüntetni. Készpénzes fizetés nem lehetséges!
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/06/18 (év/hó/nap) Időpont: 11.00
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 időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/06/18 (év/hó/nap)
Időpont: 11.00



Helyszín : Ész-ker Kft. Budapest, Torockó u. 9. I/4.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80.§ (2) 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?
nem
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb hivatkozási alapot:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2010. június 30. 11.00 óra.
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2010. július 21. 10.00 óra.
V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető
szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
V.3.4.1)
A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele?
(adott esetben) igen
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további
információk: (adott esetben)
A dokumentáció elektronikus úton megkérhető (titkarsag@ceuconsulting.eu),
illetve személyesen átvehető az ÉSZ-KER Kft. (1026 Budapest, Torockó u. 9.)
közreműködő szervezet titkárságán munkanapokon előre egyeztetett időpontban
10.00–15.00 között, valamint az ajánlattételi határidő lejártának napján 10.00-11.00
óráig; illetve a Kbt. 54. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Az átvételkor
a befizetést igazoló dokumentum bemutatása és egy arról készült másolat
átadása szükséges, megküldésének kérése esetén a kérelemhez a befizetést
igazoló dokumentumot másolatban csatolni kell. A dokumentáció rendelkezésre
bocsátásához az alábbi adatokat szükséges – dokumentáció átvételekor
személyesen, vagy elektronikus, postai úton történő megküldés esetén az erre
vonatkozó írásbeli kérelem részeként – megadnia az ajánlatkérő rendelkezésére:
a dokumentációt átvevő cég neve és székhelye, adószáma, a cég nevében
kapcsolattartásra kijelölt személy neve, telefon- és fax száma.
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:
0-10 pont.
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:
1. és 3. bírálati részszempont esetében a pontszámok meghatározásának módja:
A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap, az utána sorban következő ajánlatok
pontszámai az Ajánlatkérő számára legjobb ajánlathoz viszonyított fordított
arányosítással kerülnek megállapításra.



2. és 4. bírálati részszempont esetében a pontszámok meghatározásának módja:
A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap, az utána sorban következő ajánlatok
pontszámai az Ajánlatkérő számára legjobb ajánlathoz viszonyított egyenes
arányosítással kerülnek megállapításra.
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:
Az ajánlathoz csatolni kell továbbá (a Kbt-ben meghatározottakon túl):
o az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó és az erőforrást nyújtó szervezet ajánlattételi határidőt
megelőző 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a bankszámlaszámok és egyéb
információk ellenőrzése érdekében.
o az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult képviselő aláírási címpéldányának
(aláírás mintájának) példányát. Amennyiben az ajánlat a cégjegyzésre jogosult(ak)
által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra a meghatalmazást is csatolni
kell (eredetiben vagy hiteles másolatban).
o Az erőforrást nyújtó szervezet részéről a kötelezettséget vállaló személyek aláírási
címpéldányát.
- Amennyiben ajánlattevő/közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó/erőforrást nyújtó szervezet cégadataiban a 30
napnál nem régebbi cégkivonathoz képest változásbejegyzés van folyamatban,
abban az esetben csatolni kell az erre vonatkozó változásbejegyzési nyomtatvány
papíralapú másolati példányát és mellékleteit is.
- A Kbt. 20. § (3) bekezdése alapján az ajánlatkérő a jelen felhívásban, illetve
dokumentációban előírt igazolások egyszerű másolatban történő benyújtását írja
elő, kivéve ahol a felhívás vagy a dokumentáció eltérően rendelkezik. Ez esetben
eredetben vagy hiteles másolatban kell benyújtani az iratokat.
- Az ajánlatok elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költség az
ajánlattevőt terheli, mely tény elfogadásáról ajánlattevőnek az ajánlatban kifejezetten
nyilatkozniuk kell.
- A dokumentáció megvásárlása és átvétele feltétele az eljárásban való
részvételnek, az másra át nem ruházható. Közös ajánlat esetén elegendő egy
dokumentáció megvásárlása.
- Ajánlatkérő helyszíni bejárást (konzultációt) tart, melynek időpontja: 2010. június 7.
10.00 órától. Találkozási hely: Érd, Alsó u. 1.
- Ajánlatkérő az ajánlat részletes tartalmi és formai követelményeit a
dokumentációban adja meg.
- Ajánlatkérő biztosítja a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83. § alapján.
- Az ajánlattevő csatoljon műszaki ütemtervet.
- Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 70. § (2)
bekezdésére, 71. § (1) bekezdés a), b), c) pontjaira, valamint 72. §-ára vonatkozóan.
Nemleges tartalommal is csatolandóak a nyilatkozatok.
- Ajánlatkérő jelzi, hogy a Kbt. 125 § (3) bekezdés b) pontja szerinti eljárási formát
alkalmazza a jelen felhívás tárgya szerinti építési beruházással összhangban lévő új
építési beruházás megrendelése esetén.



- A Kbt. 253. §-ra, valamint jelen hirdetmény III.2.4. pontjára tekintettel Ajánlatkérő
az elmúlt egy lezárt üzleti évet vizsgálja.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/05/28 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: ÉSZ-KER Kft.
Postai cím: Torockó u. 9. I. em. 4.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Incze Ádám
Telefon: 0617888931
E-mail: incze@ceuconsulting.eu
Fax: 0617896943
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név: ÉSZ-KER Kft.
Postai cím: Torockó u. 9. I. em. 4.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Zelenay Krisztina
Telefon: 0617888931
E-mail: titkarsag@ceuconsulting.eu
Fax: 0617896943
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név: ÉSZ-KER Kft.
Postai cím: Torockó u. 9. I. em. 4.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Zelenay Krisztina
Telefon: 0617888931
E-mail: titkarsag@ceuconsulting.eu
Fax: 0617896943
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) ----------------------


