3. melléklet a …/2009. (… …) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
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 EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
Építési beruházás
Árubeszerzés

X
-

Szolgáltatás

-

Építési koncesszió

-

Szolgáltatási koncesszió

-

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

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos név: Bóly

Város Önkormányzata

Postai cím: Rákóczi
Város/Község:

u. 3.

Bóly

Kapcsolattartási pont(ok):

József - polgármester
E-mail : hivatal@boly.hu

Postai 7754
irányítószám:

Ország: Magyarország

Telefon: 69/368-900

Címzett: Hárs

Fax: 69/869-440

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.boly.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

További információk a következő címen szerezhetők be:
X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
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I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA
Központi szintű
Regionális/helyi szintű

Közszolgáltató

X

Közjogi szervezet

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

I.3.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE
I.3.1) A KBT. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN

X Általános 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]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és
elosztása

Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

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

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

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

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

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

Postai szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]

I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást?

igen - nem X
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II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

Bólyi Óvoda és Bölcsőde bővítése
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) Építési beruházás
Kivitelezés

X
X

b) Árubeszerzés

-

c) Szolgáltatás

Adásvétel

-

Szolgáltatási kategória

-

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat
lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

Tervezés és kivitelezés

Lízing

Kivitelezés, bármilyen eszközzel,
módon, az ajánlatkérő által
meghatározott követelményeknek
megfelelően

Bérlet

-

••

-

Részletvétel

-

Ezek kombinációja/Egyéb

-

Építési koncesszió

Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye

A teljesítés helye

Bóly, Hősök tere 3. hrsz: 964.
NUTS-kód
HU231

NUTS-kód

A teljesítés helye

•••••

NUTS-kód

•••••

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása

X

Keretmegállapodás megkötése

-

Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása -

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 / Bólyi Óvoda és Bölcsőde bővítése
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
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Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő szójegyzék

45214100-1

Fő tárgy

További tárgy(ak)

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség
szerint több példány használható)
igen - nem X
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre

egy vagy több részre

-

II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?

valamennyi részre

igen -

-

nem X

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)

Bólyi Óvoda és Bölcsőde bővítése (Mohács Város Jegyzője 10600-7/2009 építési
engedélyében foglaltak szerint (155,36 m2):
- előtér, közlekedő: 44,09 m2
- foglalkoztató: 56,00 m2
- öltőző: 14,82 m2
- gyermek WC-mosdók: 18,75 m2
- akadálymentes WC-modó: 6,35 m2
- raktár: 15,35 m2
- akadálymentes bejárat kialakítással
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 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:
VAGY: kezdés
(év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés
2010/06/30 (év/hó/nap)

•••• (a szerződés megkötésétől számítva)
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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 (0,5 % a késedelem minden napjára vetítve)
meghiúsulási kötbér (7 %)
Jótállás időtartama: minimum 1 év
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre

-

-

-

az Ajánlatkérő előleget nem biztosít, részszámla benyújtására nincs lehetőség
A teljesítésnek a Kbt. 305. § (1) bekezdése szerinti ajánlatkérő általi elismerését
követően benyújtott számla kifizetése 30 napos (Kbt. 305. § (3) bekezdés) határidővel
történik.
Az ellenérték megfizetése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
(Art.) 36/A. §-ának előírásai irányadóak.
A megkötendő vállalkozási szerződés, mint jogügylet az ÁFA törvény 142. § (1)
bekezdésének b) pontja alá tartozik, ezért az ÁFA összegét a Megrendelő fizeti meg a
költségvetés felé.
A kifizetés magyar forintban (HUF) történik

III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)

Nem követelmény, de együttes ajánlattétel esetén a vezető céget meg kell jelölni, és a közös
ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.
III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben)
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása

igen - nem X

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, alvállalkozó, erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben
a Kbt. 60. § (1) bekezdésének a)-h) pontjaiban felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet akivel szemben a Kbt. 61.
§ (1) bekezdés a)-c) pontokban felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben
a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott 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 a számára erőforrást
nyújtó szervezet a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)-b) pontjaiban meghatározott kizáró okok
hatálya alá esik.
A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát
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meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő részére a
szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia a Kbt. 249.§ (3) bekezdése
szerint.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Mind az ajánlattevőre (közös Ajánlattétel
esetén minden tag), mind a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe
venni
kívánt
alvállalkozóra
vonatkozóan csatolni kell:

Alkalmatlan
az
Ajánlattevő
(közös
Ajánlattétel esetén a tagok) és a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó (különkülön kell megfelelni), aki
P1.) az ajánlattételi határidőt megelőző 60
napnál nem régebben kiállított nyilatkozat
alapján bármely számlavezető pénzintézetnél
a kiállítást megelőző 12 hónapban bármely
számláján sorban állás jelentkezett;

P1.) a Kbt. 66. § (1) bek. a) pontja alapján
valamennyi számlavezető pénzintézetétől
származó, 60 napnál nem régebbi nyilatkozat
(egyszerű másolati példány) az alábbi
tartalommal:
- a vezetett bankszámla száma,
- a számlavezetés kezdete,
- az Ajánlattevő számláján egy éven belül
sorban állás jelentkezett-e.
P2.) az utolsó 2 lezárt üzleti év (2007-2008.)
számviteli törvény szerinti beszámolóból a
mérleg és eredménykimutatás másolata (Kbt.
66. § (1) bek. b) pontja)

P2.) az utolsó 2 lezárt üzleti év (2007-2008.)
számviteli törvény szerinti beszámolója
szerint bármely évben az adózás utáni
eredménye negatív.

Amennyiben Ajánlattevő más szervezet
erőforrásaira
támaszkodik
a
minimumkövetelmény
igazolására,
az
ajánlatban az erőforrást nyújtó szervezetnek
igazolnia kell az előírt alkalmassági feltétel
meglétét, illetve a Kbt. 65. § (4) bekezdése
szerinti igazolással köteles igazolni, hogy a
szerződés
teljesítéséhez
szükséges
erőforrások a szerződés teljesítésének teljes
időtartam alatt rendelkezésre állnak majd.
A Kbt. 4.§ 3.E. pontja alapján nem
minősülhet erőforrásnak a 66. § (1) a)-c)
pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az
ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet
között a Polgári Törvénykönyv szerinti
többségi befolyás áll fenn.
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III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az ajánlattevő (közös Ajánlattétel esetén
minden tag) és a közbeszerzés 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak együttesen kell csatolni:

Alkalmatlan
az
Ajánlattevő
(közös
Ajánlattétel esetén a tagok) és a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozók, ha
M1.) Az elmúlt három év (2007-2009) együttesen:
legjelentősebb műszaki átadással lezárult M1.) az elmúlt 3 évben összességében (2007magasépítési kivitelezéseinek ismertetése 2009) nem teljesített legalább kettő darab
[Kbt. 67. § (2) bekezdés a) pontja], és a egyenként nettó 13 millió forint értéket
referencia munkának – minimum 2 darab – meghaladó műszaki átadással befejezett
egyszerű másolatban történő igazolása a Kbt. magasépítési kivitelezését.
68.§
(2)
bekezdésében
foglaltaknak
megfelelően
M2.)-M3.) a Kbt. 67. § (2) bekezdés e) pontja M2.) a felsorolt bevonni kívánt szakemberek
alapján a teljesítésbe bevonni kívánt között nem szerepel legalább
szakembereinek megnevezése, képzettségük, - 1 fő minimum 3 éves szakmai
gyakorlattal rendelkező felelős műszaki
végzettségük ismertetése a dokumentáció
vezető, aki a 244/2006. (XII.5.) Korm.
mellékletét képező adatlapon, az előírt
rendelet foglaltaknak eleget tesz, és a
képzettség és a jogosultság igazolásául
magasépítési munkákra vonatkozóan
szolgáló okirat(ok) másolatával.
„MV- Ép/A” kategóriás besorolással
rendelkezik.
1 fő felsőfokú szakirányú végzettségű
M4.) A teljesítéshez rendelkezésre álló – saját
vezető tisztségviselő min. 3 éves szakmai
tulajdonban lévő, vagy szerződéssel vagy
gyakorlattal
előszerződéssel
lekötött
–
eszközök,
berendezések, illetőleg műszaki felszereltség
leírása. Csatolni kell a szerződésszerű M3.) nem rendelkeznek a teljesítésbe bevonva
teljesítéshez rendelkezésre álló munkagépek, legalább:
berendezések adatait (darabszám, műszaki - 3 fő kőművessel
paraméter megjelölésével) és a rendelkezési
jogosultságot igazoló okirat(ok) (számla, M4.) nem rendelkeznek saját tulajdonban
eszköz-nyilvántartó lap, bérleti, lízing, lévő, vagy szerződéssel vagy előszerződéssel
előszerződés,
kötelező
érvényű lekötött,
a
munkák
megvalósításához
szándéknyilatkozat, stb.) egyszerű másolatát. szükséges üzemképes állapotú legalább
Ha a működtetés, üzemeltetés, forgalomban
1 db legalább 3 to teherbírású
való részvétel forgalmi engedélyhez kötött, az
szállítójárművel,
érvényes forgalmi engedély egyszerű
1 db betonkeverővel,
másolatának becsatolása is szükséges. (Kbt.
1 db vizes tégla vágógéppel.
67.§ (2) bekezdés b) pont)
Amennyiben Ajánlattevő más szervezet
erőforrásaira
támaszkodik
a
minimumkövetelmény
igazolására,
az
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ajánlatban az erőforrást nyújtó szervezetnek
igazolnia kell az előírt alkalmassági feltétel
meglétét, illetve a Kbt. 65. § (4) bekezdése
szerinti igazolással köteles igazolni, hogy a
szerződés
teljesítéséhez
szükséges
erőforrások a szerződés teljesítésének teljes
időtartam alatt rendelkezésre állnak majd.
A Kbt. 4.§ 3.E. pontja alapján nem
minősülhet erőforrásnak a 67. § (2) a), d) és f)
pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az
ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet
között a Polgári Törvénykönyv szerinti
többségi befolyás áll fenn.
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott

A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott

igen - nem X
igen X nem -

III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
FELTÉTELEK

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?

igen

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

-

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)
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A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
X

X

Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni)

Részszempont

Súlyszám

Részszempont

1.

Nettó ajánlati ár (Ft)

85

6.

2.

Jótállás időtartama (hónap)

10

7.

Teljesítési határidő (naptári
nap)
3.

Súlyszám

8.

5

9.
10.

4.
5.
IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e?

igen -

nem X

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 -

nem X

Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Hirdetmény száma a KÉ-ben:

-

Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

-

•••••/•••• (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: 2010/03/08 (év/hó/nap )
Kell-e fizetni a dokumentációért?

igen X

Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): Bruttó
A fizetés feltételei és módja:

számlájára

(Bóly

és

Időpont: 10.00
nem -

50.000,- Forint

Pénznem: HUF

A dokumentáció ellenértékét Bóly Város Önkormányzata
Vidéke Takarékszövetkezet 50100019-12001149) történő
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átutalással, befizetéssel vagy az átvétel helyszínén biztosított postai átutalási csekk
segítségével kell kiegyenlíteni. Az átutalási megbízáson ill. az igazoláson is fel kell
tüntetni a "KÉ-••••/2009. DÍJA" szöveget, ahol •••• helyébe jelen hirdetmény
azonosító számát kell beírni. Közös ajánlattétel esetén ajánlatkérő elegendőnek ítéli egy
dokumentáció megvásárlását.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/03/08 (év/hó/nap)

Időpont: 10.00

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
ES

CS

DA

DE

ET

EL

EN

FR

IT

LV LT

HU MT NL PL PT SK SL

FI

SV

X
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:

2010/03/08(év/hó/nap)

Helyszín : az

Időpont: 10.00

I.1. pontban megadott címen

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek

Az ajánlatok bontásán a Kbt. 80. § (2) bekezdésében meghatározott személyek valamint
az ÖM és a Magyar Államkincstár vehetnek részt.
V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben)

igen -

nem X

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
igen - nem X
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:

2010/03/17 (év/hó/nap) időpont: 10.00 óra. Helyszíne: az I.1) pontban megadott címen
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:

2010/03/26 (év/hó/nap) időpont: 10.00 óra. Helyszíne: az I.1) pontban megadott címen
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 Ajánlatkérő egy illetve kétfordulós

tárgyalási eljárást alkalmaz. Az első tárgyalási napra meghívott ajánlattevők
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kiválasztása: Ajánlatkérő – a beadott ajánlatok alapján – az érvényes ill. a
szerződés teljesítésére alkalmas ajánlatot tevőket hívja meg az első tárgyalási
napra. Az ajánlatkérő a meghívott ajánlattevőkkel az első tárgyalási fordulóban
külön-külön tárgyal, amennyiben második fordulóra is sor kerül az Ajánlattevők
egyszerre adják le végső ajánlatukat. A tárgyalás menete, ajánlattevők sorrendje:
az ajánlatok beérkezésének sorrendjében.
Az így kiválasztott ajánlattevőkkel folytatott további tárgyalás során az ajánlatkérő
a Kbt. 128. § (4) bekezdése szerint sem módosíthatja már feltételeit, az
ajánlattevők pedig a korábbi fordulóhoz képest az ajánlatkérő számára csak
kedvezőbb ajánlatot tehetnek. Az ajánlattevők ajánlataikat a tárgyalásokon
módosíthatják, amelyet írásban kötelesek megerősíteni.
Az első tárgyalási fordulót követően ismertetésre kerülnek az új vállalások, és
amennyiben ennek ismeretében valamelyik ajánlattevő módosítani szeretné
ajánlatát, úgy lehetősége lesz valamennyi ajánlattevőnek ajánlata második és
egyben utolsó módosítására, melyet az Ajánlati Adatlap/felolvasólap használatával
írásban egyszerre kötelesek megtenni. A végleges megajánlásokat az Ajánlatkérő
valamennyi Ajánlattevő részére ismerteti.
Amennyiben a második, végleges fordulót követően a Kbt. 90. § (3) bekezdés a)
pontja szerint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást két vagy több ajánlat
azonos összegben tartalmazza az Ajánlatkérő a Kbt. 90. § (3)-(4) bekezdéseiben
foglaltak szerint közjegyző jelenlétében sorsolást tart és a sorsolás alapján
kiválasztott Ajánlattevőt nyilvánítja az eljárás nyertesének.
Az első tárgyalás időpontja: 2010/03/13 (év/hó/nap), időpont: 10.00 óra, helyszín:
az ajánlatkérő címén. A második és az azt követő tárgyalások helyét és időpontját
az ajánlatkérő határozza meg, és a tárgyaláson szóban közli az ajánlattevőkkel.
V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben)
igen X

nem -

V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)

A dokumentáció munkanapokon 08.00-12.00 óra között – az ajánlattételi határidő napján
8.00-10.00 óráig - vehető át, az ajánlatkérő címén, az ellenértékének befizetését igazoló
bizonylat felmutatása ellenében, illetve kérésre - a dokumentáció térítési díja
befizetésének egyidejű igazolása mellett - postai úton kerül megküldésre ajánlattevő(k)
részére.
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: A

részszempontok szerinti tartalmi elemek értékelése során adható pontszám 1–10, amely
minden részszempont esetében azonos.
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: Részszempontonként a legkedvezőbb ajánlat kapja a legmagasabb

pontszámot 10 pontot. A ponthatárok közötti pontszámot arányosítás módszerével
számoljuk ki 1–10 pont között, a legjobb ajánlathoz viszonyított arányszám 10-el való
szorzata 2 tizedesjegyig számolva. Az összességében legelőnyösebb ajánlat az lesz,
amely a részszempontok tartalmi elemeire adott pontszámok és a súlyszámok szorzatait
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összeadva a legmagasabb pontszámot éri el. A legjobb ajánlati elem kapja a
legmagasabb pontszámot, a többi ehhez viszonyított arányosítással kerül megállapításra.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a 2)-es bírálati részszempont
tekintetében a 60 hónapnál magasabb vállalásokat a 60 hónappal egyenértékűnek tekinti,
és akként értékeli a túlzottan magas vagy kirívóan aránytalannak értékelt
kötelezettségvállalás problémájának elkerülése végett.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a 3)-as bírálati részszempont
tekintetében a 80 naptári napnál kisebb vállalásokat a 80 naptári nappal egyenértékűnek
tekinti, és akként értékeli a túlzottan magas vagy kirívóan aránytalannak értékelt
kötelezettségvállalás problémájának elkerülése végett.
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 X

nem -

V.7) Egyéb információk:

1. Az ajánlat tartalmi és formai követelményeit az ajánlatkérési dokumentáció
tartalmazza.
2. Ajánlattevő kizárólag a 79. § (1) bekezdésben meghatározott módon nyújthatja
be ajánlatát.
3. Amennyiben az ajánlatkérő az eredményhirdetéskor megjelöli a legkedvezőbb
ajánlattevőt követő ajánlattevőt is, akkor az eljárás nyertesének visszalépése
esetén ez utóbbival köt szerződést.
4. A közbeszerzési műszaki leírást az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza.
5. Ajánlattevőnek a Kbt. 71.§ (1) bekezdés a), b) és c) pontjában foglaltakról
nyilatkoznia kell. Amennyiben a nyilatkozat nemleges akkor is csatolandó.
6. Az ajánlatkérő a Kbt. 83. § (1) bekezdés szerinti hiánypótlásra lehetőséget
biztosít. A hiánypótlás köre: a Kbt. szerinti teljes körben
7. Ajánlattevőnek külön nyilatkozatban kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy
nyertes ajánlattevőként történő kihirdetése esetén a szerződéskötés követő 3
munkanapon belül az általa megajánlott ajánlati árral megegyező biztosítási
értékű felelősségbiztosítási szerződést kötne vagy meglévő felelősségbiztosítását
ezen összeg erejéig kiterjeszti. A kötelezettségvállaló nyilatkozatot és
amennyiben
felelősségbiztosítással
már
rendelkezik,
a
meglévő
felelősségbiztosítási kötvény egyszerű másolatát az ajánlathoz csatolni kell.
8. Alkalmazandó jogszabályok
A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai szerint kell eljárni.
A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Ptk.
rendelkezésit kell alkalmazni (Kbt. 306. § (6) bekezdés).
9. Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 48. § (3)-(4)
bekezdésére. (8/2009. (II.26.) ÖM rendelet „A Bólyi Óvoda fejlesztése”)

V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:

2010/02/10 (év/hó/nap)
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A közbeszerzési szabályzatban megjelölt személy az eljárást megindító hirdetmény jogszerűségét
ellenjegyzésével igazolta.
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