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: Kimle Község Önkormányzata
Postai cím: Fő út 114.
Város/Község: Kimle
Postai irányítószám: 9181
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Balsay Zsuzsanna polgármester
Telefon: +36-96/228-030
E-mail: polgarmester@kimle.hu
Fax: +36-96/572-026
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.kimle.hu
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): helyi önkormányzat
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
Vállalkozási szerződés Kimle Község Ipari területhez vezető járda, feltáró út és
közvilágítási hálózat építés beruházási kiviteli munkáira.
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
9181 Kimle, Ipari terület, 1057 hrsz.
NUTS-kód HU221
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 Kimle Község Ipari területhez vezető járda, feltáró út és
közvilágítási hálózat építés beruházási kiviteli munkáira.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45233161-5

További
45233227-6
tárgyak:
50232110-4
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)
Vállalkozási szerződés Kimle Község Ipari területhez vezető járda, feltáró út és
közvilágítási hálózat építés beruházási kiviteli munkáira.
I. rész:
Ipari területhez vezető járda építése
- Aszfaltburkolat bontása 0,17 m3
- Földkitermelés 61,87 m3
- Töltés építés 49,12 + 49,03 m3
- Hidraulikus útalap 54,42 m3
- Kötőréteg 12,27 m3
- Koptató réteg 8,42 m3
Ipari terület feltáró út építése
- Aszfaltburkolat bontása 0,44 m3
- Földkitermelés 1045,18 m3
- Töltés építés 191,81 m3
- Hidraulikus útalap 531,07 m3
- Kötőréteg 149,89 m3
- Koptató réteg 96,78 m3
II. rész:
Acél kandelláberes közvilágítási hálózat kialakítása:
- Oszlop transzformátor állomás elosztószekrény 1 egység
- Lámpatest és oszlop 11 db
- Kompakt fénycső 11 db
- Közvilágítási földkábel 450 fm.
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 2010/11/15 (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)
- Késedelmi kötbér: a nettó szerződéses ellenérték 0,3 %-a/késedelmes napok
száma, az ajánlatban tett vállalás szerint.
- Teljesítési biztosíték: a nettó szerződéses ellenérték 3 %-a az ajánlatban tett
vállalás szerint.
- Jótállási biztosíték: a nettó szerződéses ellenérték 5%-a
- Hibás teljesítésre kötbér, meghiúsulási kötbér
A teljesítési biztosíték teljesíthető a Kbt. 53. § (6) a) pontjában meghatározott
formában.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
Az építési beruházás fedezete az önerő mértékéig (70 %) Kimle Község
Önkormányzata saját költségvetéséből, 30 % állami támogatású rész, pedig
megkötött Támogatási Szerződés alapján Ajánlatkérő rendelkezésére áll.
Rész-számla benyújtására nincs lehetőség, Ajánlatkérő egy végszámlát fogad be.
A végszámla csak hiba- és hiánymentes műszaki átadást követően nyújtható be.
A Községi Önkormányzat a végszámla vonatkozásában a nevére kiállított
és teljesítésigazolással ellátott számla összegének 70 %-át a teljesítéstől
számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki az Ajánlattevő számlájára, 30%-a
pedig a lehívást követően ún. „szállítói finanszírozással” (a támogató szerv az
állami támogatású hányadot közvetlenül az ajánlattevő számlájára utalja) kerül
kiegyenlítésre.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
Ajánlatkérő kifejezetten utal a Kbt.305. §-ára és az adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII. tv. 36/A §-ra.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
Nem követelmény.
Közös ajánlattétel esetén az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőktől együttműködési
szerződés kötését kéri egyetemleges felelősségvállalás mellett. Az együttműködési
szerződést az ajánlathoz csatolni kell.
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, akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésben,
a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban és a Kbt. 62. § (1) bekezdésbe felsorolt
kizáró okok fennállnak.
Az eljárásban nem lehet a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe vett alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban
és a Kbt. 62. § (1) bekezdésben felsorolt kizáró okok fennállnak.
Az eljárásban nem lehet alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésben
és a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában felsorolt kizáró okok fennállnak.

Az eljárásban nem vehet részt a Kbt. 4. § 3/D és 3/E pontjai szerinti erőforrást
nyújtó szervezet , akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésben, 61. § (1) bekezdés
a)-d) pontjában, valamint a 62. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak.
A kizáró okok tekintetében megkövetelt igazolási mód:
A Kbt. 249.§ (3) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állásáról az
ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő részére a szerződés
teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek eredeti, vagy hiteles mésolatban
szükséges a dokumentumokat benyújtania.
A kizáró okok igazolásának benyújtására Ajánlatkérő a Közbeszerzések
Tanácsának útmutatóját tartja irányadónak, mely a Közbeszerzési Értesítő 2009. évi
111. számában 2009. szeptember 23-án jelent meg.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
a Kbt. 66. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b)
pontja szerinti alvállalkozója csatolja:
P/1. valamennyi számlavezető pénzintézetétől származó, az ajánlat benyújtását
megelőző 60 napnál nem régebbi nyilatkozatot az alábbi tartalommal:
a vezetett bankszámla száma,
a számlavezetés kezdete,
az ajánlattevő számláján a kiállítást megelőző
egy éven belül (elmúlt 12 hónap) 60 napon túli
sorban állás jelentkezett-e.
P/2. a 2008. és 2009. évekre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti
beszámolóját
P/3. az előző 2 év (2008. év 2009.) időszakra vonatkozó, a közbeszerzés tárgya
szerinti forgalmára (árbevételére) vonatkozó nyilatkozatát
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója
alkalmatlan:
P/1. ha az igazolás kiállítását megelőző egy éven belül (elmúlt 12 hónap) bármely
számláján, 2 alaklomnál többször fordult elő 60 napon túli sorban állás.
P/2. ha a mérleg szerinti eredménye a 2008. és 2009. évek bármelyikében negatív
volt.
P/3. ha a hirdetmény feladását megelőző utolsó 2 lezárt üzleti év (2008. és 2009.)
átlagában a közbeszerzés tárgya szerinti munkák átlagos forgalma nem éri el:
1. rész út és járda építési munkák vonatkozásában: a nettó 35 millió forint/évet.
2. rész közvilágítási hálózat képítési munkák vonatkozásában: a nettó 6 millió
forint/évet.
Az 1. és 2. alkalmassági követelmények esetében ajánlattevőnek és a Kbt. 71. § (1)
bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak önállóan, a 3. alkalmassági követelmény
esetében együttesen kell megfelelniük. (Kbt. 69. § (4))
Közös ajánlattétel esetén a tagoknak az 1. és 2. alkalmassági követelmények
esetében külön-külön kell igazolniuk, hogy nem áll fenn az alkalmatlansági kritérium.
(Kbt. 69. § (5))
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőknek és a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak azonos módon az
alábbi dokumentumokat kell becsatolnia:
M/1. A Kbt. 67. § (2) a) pontja alapján a hirdetmény feladását megelőző utolsó
36 hónapos időszakban teljesített jelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti
építési munkáinak ismertetése minimálisan az alábbi adatokkal: ellenszolgáltatás
összege, a főbb műszaki tartalom, a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél
megnevezése, címe, információt nyújtó személy neve, telefonos elérhetősége,
garanciális hiányosságok kezelése. A Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint kiállított
referencia-igazolást is csatolni kell az előzőekben felsorolt adatokkal.
M/2. A Kbt. 67. § (2) d) pontja alapján a hirdetmény feladását megelőző utolsó kettő
(2008-2009) naptári évekre vonatkozó éves átlagos statisztikai állományi létszámáról
és vezető tisztségviselőinek létszámáról készült kimutatás csatolása
M/3. A Kbt. 67. § (2) e) pontja alapján azoknak a szakembereknek
(szervezeteknek), illetőleg vezetőknek a megnevezése, képzettségük
ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, rövid szakmai önéletrajz,
a végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolatának
csatolásával.
M/4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló
munkagépek, berendezések részletes írásos bemutatását, kitérve a darabszám és
a műszaki paraméterekre is, saját tulajdon esetén az erre vonatkozó nyilatkozatot,
bérelt vagy előszerződéssel lekötött eszköz esetén az erre vonatkozó szerződés
egyszerű másolatát kell csatolni.
Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása
érdekében más szervezet (szervezetek) erőforrására (a Kbt. 4. § 3/E. pont
figyelembe vételével) is támaszkodhat. Ebben az esetben a Kbt. 65. § (3) bekezdése
alapján köteles igazolni azt is, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
a Kbt. 69.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint ajánlattevőt és közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót
ajánlatkérő együttesen vizsgálja. Az ajánlatkérő alkalmatlannak nyilvánítja az
ajánlattevőt, ha:
M/1. Az ajánlattevő illetőleg a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó a hirdetmény feladását megelőző utolsó
36 hónapos időszakban nem rendelkezik egy szerződés keretén belül teljesített,
legalább egy befejezett:
1.rész vonatkozásában: minimum nettó 22 millió HUF értékben út és járda építési
munkát igazoló referenciával,
2.rész vonatkozásában minimum nettó 12 millió HUF értékben kandelláberes
közvilágítási hálózat építéssel kivitelezést igazoló referenciával,
M/2. Ha éves statisztikai állományi létszáma a hirdetmény feladását megelőző kettő
utolsó (2008-2009) naptári években nem érte el minimálisan:
1. rész vonatkozásában: a 15 főt.
2. rész vonatkozásában: a 3 főt.
M/3. A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek között nincs legalább egy-egy fő,
aki a 244/2006. (XII.5.) Kormányrendelet alapján hozott határozat szerint:
1.rész vonatkozásában: MV-KÉ/B

2.rész vonatkozásában: MV-VI/B,
szakterületen felelős műszaki vezető jogosultsággal rendelkezik, (vagy a korábbi
szakmagyakorlási szabályok szerint ezzel egyenértékű jogosultsággal rendelkezik),
M/4. nem rendelkezik legalább:
1. rész:
- 1 db legalább 10 t teherbírású közúti szállítójárművel,
- 1 db legalább 1 m3 kapacitású kotró rakodó gép,
- 1 db legalább 2 tonnás úthenger,
- 1 db legalább 10 tonnás billenős tehergépkocsi
- 1 db 3,5 m szélességben dolgozó aszfalt finiser
- 1 db min. 40t/óra kapacitással és 40 km-en belüli szállítással bíró aszfalt
keverőgép
2. rész.
- 1 db vízszintes tengelyű földfúró (út átfúró)
- 1 db árokásó
- 1 db kábelterítő berendezés
- 1 db legalább 5 személy szállítására alkalmas kisteherautó.
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 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
Ajánlati ár (nettó)

85

Jótállási időtartam (hónap)

10

Határidő előtti teljesítés (nap)
5
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: 2010/07/12 (év/hó/nap )
Időpont: 10.00 óra
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): bruttó 50.000,Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció ára teljesítendő készpénzben számla ellenében az I.I pontban
foglalt helyen, vagy átutalással a Kimle Község Önkormányzata Raiffeisen Bank
Zrt-nél vezetett 12096705-00174404-00100009 számlaszámára. Csak azon
ajánlattevő nyújthat be ajánlatot, aki a dokumentációt megvásárolta. A befizetés
tényét az ajánlattevő az ajánlatban köteles a befizetési bizonylat másolatával
igazolni. A dokumentáció árát az ajánlatkérő csak a közbeszerzésekről szóló 2003.
évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 54. § (6) bek. szerinti esetekben téríti
vissza.
A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: az I.1. pontban foglalt helyen,
hétfőtől-csütörtökig 9.00 – 15.00 óráig, az ajánlattétel lejárta napján 9.00- 10.00
óráig.
A dokumentáció a Kbt. 54. § (4) bekezdésében foglalt feltételek szerint is
beszerezhető.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/07/12 (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: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/07/12 (év/hó/nap)
Időpont: 10.00 óra
Helyszín : Kimle Község Önkormányzata 9181 Kimle, Fő út 114. tárgyaló.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek

A Kbt. 80. § (2) bekezdésében meghatározottak 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:
„Ipari terület infrastrukturális fejlesztése Kimle községben”
NYDOP-1.3.1/B-09-2009-0002 projekt.
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2010. július 23. 10.00 óra
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2010. augusztus 13.
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 ára teljesítendő készpénzben számla ellenében az I.I pontban
foglalt helyen, vagy átutalással a Kimle Község Önkormányzata Raiffeisen Bank
Zrt-nél vezetett 12096705-00174404-00100009 számlaszámára. Csak azon
ajánlattevő nyújthat be ajánlatot, aki a dokumentációt megvásárolta. A befizetés
tényét az ajánlattevő az ajánlatban köteles a befizetési bizonylat másolatával
igazolni. A dokumentáció árát az ajánlatkérő csak a közbeszerzésekről szóló 2003.
évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 54. § (6) bek. szerinti esetekben téríti
vissza.
A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: az I.1. pontban foglalt helyen,
hétfőtől-csütörtökig 9.00 – 15.00 óráig, az ajánlattétel lejárta napján 9.00- 10.00
óráig.
A dokumentáció a Kbt. 54. § (4) bekezdésében foglalt feltételek szerint is
beszerezhető.
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 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:
Ajánlatkérő a legjobb ajánlati tartalmi elemre a maximális 10 pontot adja, a többi
ajánlat pontszámát az alábbiak szerint állapítja meg az ajánlatkérő: azon értékelési
szempont esetén, ahol a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, ott a fordított

arányosítás módszerét alkalmazza, azon értékelési szempont esetén, ahol a
legnagyobb ajánlat a legkedvezőbb, ott a lineáris arányosítást alkalmazza.
Ajánlatkérő a jótállási időtartam tekintetében a 60 hónap vagy annál magasabb
megajánlás esetén 10 pontot ad, a többi megajánlásnál a jótállási időtartam
tekintetében a lineáris arányosítást alkalmazza.
A kerekítés 2 tizedes jegyre történik a kerekítés szabályainak megfelelően.
Az egyes részszempontokra adott pontok a megadott súlyszámokkal kerülnek
felszorzásra, majd összeadásra. Az az ajánlat az összességében a legelőnyösebb,
amelynek az összpontszáma a legnagyobb.
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.) Ajánlatkérő a Dokumentációt megvásárlók részére a szakszerű ajánlat
elkészítése érdekében helyszíni bejárást, konzultációt biztosít. Találkozás: 2010.
június 29-én (kedden) 10.00 órakor Kimle Község Polgármesteri Hivatala, 9181
Kimle, Fő út 114. szám alatti főbejáratnál.
2.) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel
feltétele. Az ajánlat készítésével és benyújtásával kapcsolatos költségeket az
Ajánlattevő viseli. A dokumentáció átvételéhez a dokumentáció árának átutalásáról
szóló bizonylat bemutatása szükséges.
3.) A Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja alapján az Ajánlattevő csatolja a cégszerűen
aláírt nyilatkozatát arról, hogy a benyújtott igazolásokon túl további pénzintézetnél
nem vezet számlát.
4.) A Kbt. 71. § (1) bekezdésének megfelelően meg kell jelölni az ajánlatban a
közbeszerzés azon részét, amelynek a teljesítéséhez ajánlattevő a közbeszerzés
értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe,
továbbá az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének
tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat a
közbeszerzés azon részének megjelölésével, amelynek a teljesítésében részt
vesznek, valamint a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetet.
5.) Ahol az Ajánlatkérő igazolás benyújtását írja elő, ott a Kbt. 20. § (3) bekezdésére
tekintettel „az igazolás egyszerű másolatban is benyújtható”.
6.) Az Ajánlattevőnek csatolnia kell a 90 napnál nem régebbi cégkivonatát
(vállalkozói igazolványát), továbbá a cégjegyzésre jogosultak aláírási címpéldányát.
7.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 70 § (2) bekezdése szerinti teljességi
nyilatkozatot.
8.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a 2004.
évi XXXIV. törvény alapján milyen vállalkozásnak minősül (mikro-, kis-, vagy
középvállalkozásnak). Közös ajánlat esetén a közös ajánlattevőknek külön-külön kell
nyilatkozniuk.
9.) Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
törvény (Art.) 36/A. §-a szerinti felelősségi szabályokról.
10.) A Kbt. 306. § (2) bekezdésének megfelelően az ajánlattevőként szerződő fél
köteles megfelelő felelősségbiztosítási szerződést kötni. Az ajánlathoz csatolni kell
az esetlegesen meglévő felelősségbiztosítási kötvény másolatát, vagy nyilatkozni

kell arra vonatkozóan, hogy az Ajánlattevő nyertessége esetén a szerződéskötésig a
felelősségbiztosítást megköti.
11.) Az Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell az általa kitöltött és aláírt
szerződés tervezetet.
12.) Ajánlatkérő a Kbt. 91. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a nyertes
ajánlattevővel, vagy a b.) bekezdésnek megfelelő szervezettel köti meg a
szerződést.
13.) Közös ajánlattétel esetén az ajánlat részeként be kell nyújtani az
Ajánlattevőknek a közös ajánlattal összefüggő megállapodásukat, melynek
tartalmaznia kell nyilatkozatukat arról, hogy a szerződés szerinti teljesítésért
egyetemleges kötelezettséget és felelősséget vállalnak, a teljesítésben való
részvételük arányát, feladatoknak az ajánlattevők közötti megosztását, továbbá
a képviselő ajánlattevő megjelölését és a képviseletre vonatkozó teljes jogú
meghatalmazást.
14.) Az Ajánlattevő köteles minden, a kivitelezéshez szükséges munkát
szerepeltetni az ajánlatában. Köteles a műszaki tervek, a helyszín és a költségvetési
kiírás közötti felülvizsgálatot elvégezni. Pótmunka igényt nem nyújthat be olyan
tételre, ami az ajánlatkészítés során is észlelhető lett volna. Az ajánlati összeget úgy
kell meghatározni, hogy azok a szerződés érvényességi idején belül változatlanok
maradjanak. A megadott ajánlati árnak tartalmaznia kell valamennyi, a vállalkozási
tevékenységgel összefüggő költséget, járulékot és díjat. Ajánlattevőnek ajánlatához
organizációs tervek szükséges csatolnia.
15.) A felelős műszaki vezetőnek nyilatkoznia kell a rendelkezésre állásról
valamint a szerződés teljesítésébe történő bevonás módjáról, amennyiben nem az
Ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó alkalmazottja (személyi állományi létszámába tartozik).
16.) A dokumentációban előírt illetve az azzal egyenértékű anyagok és szerkezetek
megfelelőségét, egyenértékűségét az ajánlathoz csatolt műszaki tanúsítvánnyal
igazolni kell.
17.) Az ajánlatokat zárt csomagolásban, cégszerűen aláírva 3 példányban
(1 eredeti, 2 másolat) minden, tartalommal rendelkező oldal folyamatos
sorszámozásával és a cégjegyzésre jogosult kézjegyével, számozott
tartalomjegyzékkel ellátva kell benyújtani. A csomagolásra rá kell írni: „Ajánlat Kimle
Község Önkormányzata ipari terület út és járda építési, közvilágítás kialakítás kiviteli
munkáira” és „Határidő előtt nem bontható fel!” A benyújtott példányok borítólapján
fel kell tüntetni az „eredeti” és a „másolat” feliratot, az Ajánlattevő nevét, székhelyét,
a kapcsolattartásra kijelölt személy nevét, telefon-és telefaxszámát, e-mail címét.
Amennyiben az „eredeti” és a „másolat” között eltérés van, az „eredeti” példány az
irányadó. A postán feladott ajánlatot Ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül
benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül.
18.) A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) előírásai szerint kell eljárni.
19.) Ajánlattevőknek az ajánlatukban nyilatkozniuk kell arra vonatkozóan, hogy
a szerződés teljesítése során a környezeti szempontból előnyösebb eszközöket,
termékeket alkalmaznak illetve építenek be.
20.) Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83.§. alapján teljes körben
biztosítja.

21.) Ajánlatkérő a 196/2009. (IX.15.) Korm. rendelet alapján tájékoztatja
Ajánlattevőket, hogy ajánlatukat (költségvetés) elektronikus úton is be kell nyújtania.
A 196/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 8/B. § (3) bekezdése alapján az ajánlattevőnek
ajánlata költségvetési kiírásában meg kell jelölnie, hogy a teljesítésben közreműködő
alvállalkozók mely munkatételeket fogják kivitelezni. Ajánlattevőnek az ajánlata
összeállításakor a fentieket be kell tartania, egyébként ajánlata érvénytelen.
22.) . Ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt nyújtott be (Kbt. 48 § (3) bek).
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a támogatásra irányuló igény el nem
fogadása esetén a szerződés megkötésére nem képes, ebben az esetben az
eljárást eredménytelenné nyilvánítja.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/06/14 (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 Vállalkozási szerződés Kimle Község Ipari területhez vezető járda,
feltáró út és közvilágítási hálózat építés beruházási kiviteli munkáira.
1) A rész meghatározása
Vállalkozási szerződés Kimle Község Ipari területhez vezető járda, feltáró út és
közvilágítási hálózat építés beruházási kiviteli munkáira.
I. rész:
Ipari területhez vezető járda építése; Ipari terület feltáró út építése
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45233161-5

További
45233227-6
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
Vállalkozási szerződés Kimle Község Ipari területhez vezető járda, feltáró út és
közvilágítási hálózat építés beruházási kiviteli munkáira.
I. rész:
Ipari területhez vezető járda építése
- Aszfaltburkolat bontása 0,17 m3
- Földkitermelés 61,87 m3
- Töltés építés 49,12 + 49,03 m3
- Hidraulikus útalap 54,42 m3
- Kötőréteg 12,27 m3
- Koptató réteg 8,42 m3
Ipari terület feltáró út építése
- Aszfaltburkolat bontása 0,44 m3
- Földkitermelés 1045,18 m3
- Töltés építés 191,81 m3
- Hidraulikus útalap 531,07 m3
- Kötőréteg 149,89 m3
- Koptató réteg 96,78 m3
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 2010/11/15 (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 Vállalkozási szerződés Kimle Község Ipari területhez vezető járda,
feltáró út és közvilágítási hálózat építés beruházási kiviteli munkáira.
1) A rész meghatározása
Vállalkozási szerződés Kimle Község Ipari területhez vezető járda, feltáró út és
közvilágítási hálózat építés beruházási kiviteli munkáira.
II. rész:
Acél kandelláberes közvilágítási hálózat kialakítása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

50232110-4

További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
Vállalkozási szerződés Kimle Község Ipari területhez vezető járda, feltáró út és
közvilágítási hálózat építés beruházási kiviteli munkáira.
II. rész:
Acél kandelláberes közvilágítási hálózat kialakítása
- Oszlop transzformátor állomás elosztószekrény 1 egység
- Lámpatest és oszlop 11 db
- Kompakt fénycső 11 db
- Közvilágítási földkábel 450 fm.
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 2010/11/15 (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------

