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: Halasi Többcélú Kistérségi Társulás
Postai cím: Hősök tere 1.
Város/Község: Kiskunhalas
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr.Várnai László
Telefon: 77/523-153
E-mail: kisterseg@kiskunhalas.hu
Fax: 77/428-288
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.halasregio.hu
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
Vállalkozási szerződés a „Soltvadkert-(Selymes)-Pirtó-Kiskunhalas településeket
összekötő közlekedésbiztonsági kerékpárút” KÖZOP-2008-3.2.0/b kódszámú
projekthez kapcsolódó kivitelezői feladatok teljeskörű ellátására.
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
Soltvadkert (Selymes) – Pirtó–Kiskunhalas települések területén és az azokat
összekötő útszakaszokon
NUTS-kód HU331
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 a „Soltvadkert-(Selymes)-Pirtó-Kiskunhalas településeket
összekötő közlekedésbiztonsági kerékpárút” KÖZOP-2008-3.2.0/b kódszámú
projekthez kapcsolódó kivitelezői feladatok teljeskörű ellátására.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
További
tárgyak:
II.1.7)

45233162-2

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)
A fejlesztés az 53.sz.főút 52+468 km szelvények között, a szelvényezés szerinti jobb
oldalon, Soltvadkert (Selymes) – Pirtó – Kiskunhalas településeket érintően, 10,135
km hosszúságban valósul meg. A tervezett kerékpárút átlagos szélessége 2,6 m.
A tervezett útszakasz mind lakott területet, mind külterületet érint, területi osztályba
sorolása B.IX. és K. IX., tervezett sebesség: 30 km/h. A kivitelezés magába foglalja
10 db villanyoszlop áthelyezését is.
A részletes műszaki paramétereket, előírásokat és terveket a dokumentáció
tartalmazza.
A rendelkezésre álló forrás mértéke: bruttó 352.366.250,- 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 2011/03/31 (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, meghiúsulási kötbér, jótállás. A jóteljesítési biztosíték a teljes
bruttó vállalkozási díj 3 %-a. A jóteljesítési biztosíték teljesíthető a Kbt. 53. § (6)
bekezdés a) pontja szerint.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérő előleget nem fizet. A számlák kiegyenlítése szállítói finanszírozás
keretében történik. A számlák kifizetése: a Kbt. 305. § (3) bekezdésével
összhangban, támogatásból fizetendő megrendelések esetén, a KÖZOP-2008-3.2.B
című pályázati kiírásra benyújtott nyertes pályázathoz kapcsolódó támogatási

szerződés és mellékleteiben részletezettek szerint történik. A számlák kifizetése
a támogatásból fizetendő megrendelések esetén - a 2007-2013. programozási
időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból
és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi
lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 281/2006 (XII.23.) Korm.
Rendelet és a 16/2006 (XII. 28) MeHVM-PM együttes rendelet szabályai, illetve a
Támogatási Szerződés és mellékletei rendelkezései szerint történik.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
A nyertes ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozását az ajánlatkérő nem
követeli meg.
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, alvállalkozó ill. erőforrást nyújtó szervezet, aki
a Kbt. 60. § (1) bekezdése, a Kbt. 61. § (1) d) pontja, és a Kbt. 61. § (2) bekezdése
hatálya alá esik.
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő ill. a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ill. erőforrást nyújtó
szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) a)-c) pontjaiban, valamint a 62. § (1)
bekezdésben meghatározott kizáró okok fennállnak.
- Az ajánlattevőknek, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak, ill. erőforrást nyújtó szervezetnek a
nyilatkozatokat, az igazolásokat a Kbt. 249. § (3) bekezdése szerint kell benyújtani
eredetiben vagy egyszerű másolati példányban.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozónak, valamint a közös ajánlattevőnek csatolnia kell:
P1. 2006., 2007.,2008. évre vonatkozó, a számviteli törvénynek megfelelő
beszámoló mérleg és eredmény-kimutatás részét a hitelesítő záradékkal (egyszerű
másolat)
P2. valamennyi számlavezető pénzintézet valamennyi pénzforgalmi számlájáról
szóló az ajánlattételi határidőtől számított 60 napnál nem régebbi keltezésű
igazolását egyszerű másolatban az alábbi tartalommal:
• mióta vezeti a gazdálkodó szervezet bankszámláját,
• számláján 2006. január 1. napjától kezdődően 30 napot meghaladó sorban állás
volt-e
P3. az előző három év (2006., 2007. és 2008.) szakipari munkákat is magában
foglaló mélyépítési forgalmáról szóló nyilatkozatot
- a fenti igazolásokat, okiratokat eredetiben vagy egyszerű másolati példányban kell
benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, ill. a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ill. a közös ajánlattevők, ha
P1. bármelyiküknek a 2006., 2007., 2008. év bármelyikében a mérleg szerinti
eredménye negatív.
P2. bármelyiküknek bármely számláján 2006. január 1. óta akár egy alkalommal is
30 napot meghaladó sorban állás volt.
P3. Az ajánlattevő, a közös ajánlattevők esetén az ajánlattevők, és a 10% feletti
alvállalkozó szakipari munkákat is magába foglaló mélyépítésből származó éves
forgalma 2006., 2007., 2008. évek átlagában nem éri el a nettó 350 m Ft-ot (együttes
megfelelés).
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozónak, valamint a közös ajánlattevőnek csatolnia kell:
M1. az előző két évben (2008. és 2009. év) átadott valamennyi jelentősebb
szakipari munkákat is magába foglaló mélyépítési átadott referenciáinak
ismertetését (minimum alábbi tartalommal: teljesítési idő, hely, szolgáltatás
tárgya, referenciát igazoló személy megnevezése, telefonszáma, beosztása,
ellenszolgáltatás összege, amennyiben a kivitelezés közbeszerzési eljárás
keretében valósult meg a tájékoztató hirdetmény eljárás eredményéről „KÉ” száma)
továbbá a Kbt. 68. §. (2) bekezdése szerint kiállított referencia igazolások eredeti
vagy hitelesített másolati példányát.
M2. a szerződésszerű teljesítéshez rendelkezésre álló munkagépek, berendezések
adatait nyilatkozat formában (darabszám, műszaki paraméter megjelölésével)
M3. Ajánlattevő, illetve vezető tisztségviselői, valamint a teljesítésben résztvevő
felelős műszaki vezetői végzettségének, képzettségének és gyakorlati idejének
ismertetését nyilatkozat formájában
M4. a teljesítésbe bevonandó szakemberek létszámadatait -végzettség, illetve
képzettség szerinti bontásban- nyilatkozat formájában, valamint saját kezűleg
aláírt szakmai önéletrajz és rendelkezésre állási nyilatkozat formájában szakmai
végzettségük és képzettségük, jelen projektben való szerepvállalásuk részletes
ismertetésével.
M5. 2008. évről szóló KSH statisztikai létszámjelentés cégszerű aláírással
hitelesített másolatát
M6. Csatolnia kell a környezetközpontú irányítási rendszer vagy azzal a Kbt.
68.§ (5) bekezdése szerinti egyenértékű tanúsítvány másolatát, vagy azon
környezetvédelmi intézkedések leírását, amelyeket az ajánlattevő a teljesítés során
alkalmazni tud(egyszerű másolatát)
A felsőfokú szakirányú végzettség a bizonyítvány egyszerű másolatával igazolható.
Az “A” kategóriás felelős műszaki vezetői jogosultság a névjegyzékbe való felvételről
szóló, felelős műszaki vezetői jogosultságot igazoló határozat egyszerű másolatával
igazolható. A szakmai gyakorlati idő eredetien aláírt önéletrajzzal igazolható.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik (konzorciumnál, 10% feletti
alvállalkozó foglalkoztatásánál nem rendelkeznek együttesen):
M1. az elmúlt két évben összesen (2008. és 2009.év) legalább 1 db, minimum
10 db villanyoszlop áthelyezést is magába foglaló kerékpárútépítésre vonatkozó
teljesített referenciával, valamint minimum 1 db, minimum 5 km hosszú teljesített

kerékpárút megépítésére vonatkozó referenciával. A referenciaigazolásnak a Kbt.
68.§ (2) bekezdésben foglaltaknak kell megfelelnie.
M2 legalább az alábbi munkagépekkel, berendezésekkel:
- 2 db aszfalt finischer
- 2 db gumi henger
- 2 db simító henger
- 3 db tehergépkocsi
- 2 db homlok rakodó
- 1 db grader
- 1 db minimum 14 tonnás forgókotró
M3. legalább 2 fő, a jelen felhívás tárgyában megjelölt munkák végzéséhez
szükséges felsőfokú szakirányú képesítéssel és legalább 5 éves mélyépítési
szakmai gyakorlattal bíró vezető/irányító beosztású személlyel
M4. legalább 1 fő MV-KÉ/A névjegyzéki megjelölésnek megfelelő, 244/2006.
(XII.5.) Kormányrendelet szerinti „A” kategóriás felelős műszaki vezető alkalmazottal
mélyépítés szakirányban
M5. legalább 10 fő saját foglalkoztatású fizikai átlagállománnyal 2008. évben
M6. tanúsított környezetközpontú irányítási rendszerrel (ISO 14001) vagy
környezetvédelem érdekében tett intézkedéssel.
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 (bruttó HUF)

70

Teljesítési határidő (naptári napok
számában kifejezve)

10

Újrahasznosított anyagok
30
felhasználásának mértéke (tonnában
megadva)
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)
KÖZOP-2008-3.2.0/b
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: 2010/03/01 (év/hó/nap )
Időpont: 11:00 óra
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 130.000,- Ft+25% ÁFA
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció megvásárlása az eljárásban
való részvétel feltétele. A fizetés feltételei és módja: az átvétel helyszínén
pénztárba történő készpénzbefizetéssel vagy átutalással az A. melléklet II.)
pontjában megnevezett szervezet ERSTE Bank Hungary Rt-nél vezetett
11600006-00000000-11160713 számú számlájára. A dokumentáció átvehető
munkanapokon 8:00-12:00 óra között, péntekenként 8:00-10:00 óra között és az
ajánlattételi határidő lejártának napján 8:00-11:00 óráig.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/03/01 (év/hó/nap) Időpont: 11:00 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: 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/03/01 (év/hó/nap)
Időpont: 11:00 óra
Helyszín : HBF Hungaricum Kft., 6000, Kecskemét, Vacsi köz 8/A., Tárgyaló

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
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:
KÖZOP-2008-3.2.0/b
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2010. március 08. 11:00 óra
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2010. március 25. 11:00 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 másra át nem ruházható. Közös ajánlattétel esetén elegendő
egy dokumentáció megvásárlása. A dokumentáció az "A" mellékletben szereplő
helyen vehető át. A dokumentáció átvehető munkanapokon 8:00-12:00 óra között,
péntekenként 8:00-10:00 óra között és az ajánlattételi határidő lejártának napján
8:00-11:00 óráig. Az átvételkor a befizetést igazoló hiteles dokumentum bemutatása
és egy arról készült másolat átadása szükséges.
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:
1-100 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:
- 1-3. szempont tekintetében: értékarányosítás(ld.: Dokumentáció)
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:
a.) Ajánlatkérő ajánlattevők számára helyszíni bejárással egybekötött konzultációt
biztosít. A helyszíni bejárás és konzultáció időpontja 2010. 02. 16., 10,00 óra, helye:
6300, Kiskunhalas, Polgármesteri Hivatal, Főbejárat.
b) Az ajánlatot 1 eredeti és 3 másolati példányban, sérülésmentesen nem bontható
kötésben(az ajánlat lapjain szalaggal/zsineggel átfűzve, a szalagot lezáró cimkén

cégszeren aláírva), folyamatos (minden írást tartalmazó oldalon) számozással és
szignóval, a cégjegyzésre jogosult kézjegyével ellátva, zárt csomagolásban, magyar
nyelven kell benyújtani. Az ajánlat példányainak első oldalának jobb felső sarkában
szerepelnie kell az „eredeti”, vagy a „másolat” megjelölésnek. A csomagoláson
csak az „Ajánlat a KÖZOP-2008-3.2.0/b „Soltvadkert-(Selymes)-Pirtó-Kiskunhalas
településeket összekötő közlekedésbiztonsági kerékpárút” – című projekt építési
kivitelezésére. Ajánlattételi határidő lejártáig felbontani TILOS!” megjelölést kell
feltüntetni.
A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül
benyújtottnak, ha annak a megadott címen történő kézhezvételére az ajánlattételi
határidőig sor került.
c) Az ajánlatot oldalszámokat is feltüntető tartalomjegyzékkel kell ellátni. Az ajánlat
a kötelező aláírásokon kívül egyéb ajánlattevő által tett kézzel történő bejegyzést
nem tartalmazhat.
d) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes
költség Ajánlattevőt terheli.
e) Ajánlati biztosíték a Kbt. 59.§ szerint: az ajánlati biztosíték értéke 2.000.000
Ft, azaz kettőmillió forint. Az ajánlati biztosíték teljesíthető átutalással, az
ajánlatkérő OTP Bank Nyrt. banknál vezetett 11732064-15542315-00000000 számú
bankszámlájára, a vele azonos összegű bankgarancia biztosításával vagy biztosítási
szerződés alapján kiállított - kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az
ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat
benyújtásának határidejével. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot (a terhelési
értesítő bank által hitelesített példányát), a bankgarancia-nyilatkozatot vagy a
kötelezvényt az ajánlathoz csatolni kell. A bankgaranciának az ajánlat benyújtásának
határidejétől számított 90 napig kell érvényesnek lennie.
f) Ajánlattevőnek minden nem közjegyző előtt tett nyilatkozatot cégszerűen alá kell
írnia, aláírási címpéldány becsatolásával igazoltan. A közjegyző által hitelesített
nyilatkozatot a cégjegyzésre jogosult(ak)nak kell megtennie.
g) Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint a közös ajánlattevőnek nyilatkoznia
kell, hogy valamennyi pénzforgalmi számlájáról becsatolta jelen felhívás III.2.2
pontjában a pénzügyi alkalmasság igazolására előírt pénzintézeti nyilatkozatot és
ezeken kívül más pénzintézetnél számlát nem vezet.
A pénzintézeti igazolások – a különböző banki gyakorlatának megfelelően – eltérő
formájúak és tartalmúak lehetnek, de mindegyiknek egyértelmű választ kell adnia a
felhívásban megfogalmazott pénzügyi alkalmassági követelmények teljesülésére.
h) Ha a cégkivonatból kitűnően Ajánlattevőnek, vagy a 10% feletti alvállalkozónak el
nem bírált cégügyi módosítása van folyamatban, a változás tartalmát igazoló eredeti,
vagy közjegyzőileg hitelesített okiratot is (változásbejegyzési kérelem) az ajánlathoz
csatolni kell.
i) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a kis- és középvállalkozásokról,
fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis-, vagy
középvállalkozásnak minősül-e. Amennyiben nem tartozik e törvény hatálya alá, a
nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.
j) Ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozónak, valamint a közös ajánlattevőnek csatolnia kell az

ajánlatot aláíró eredeti aláírási címpéldányát, vagy annak közjegyző által hitelesített
másolatát.
k) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a dokumentációban szereplő
vállalkozási szerződés tervezet tartalmát elfogadja. Ajánlattevő véleményeltérést
nem fűzhet a dokumentáció részét képező vállalkozási szerződés tervezethez. A
vállalkozási szerződés tervezetet cégszerűen aláírva és megfelelően kitöltve az
ajánlathoz kell mellékelni.
l) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az
ajánlati felhívás feltételeinek elfogadására, a szerződés teljesítésére és a
kért ellenszolgáltatásra valamint arra vonatkozóan, hogy nyertessége esetén
a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, e
szerződésen alapuló szerződéseiben saját magára vonatkozó kötelezettségként
vállalja a Kbt. 305. § (1)-(3) bekezdése és a 306/A. § (1) és (2) bekezdése szerinti
előírások érvényesítését.
m) Ha Ajánlatkérő eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek minősített
ajánlattevőt is meghatározza, az eljárás nyertesének visszalépése esetén vele köt
szerződést,
n) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy személyét illetően nem állnak fenn a
Kbt. 10. §-a szerinti kizáró okok.
o) Közös ajánlattétel és konzorcium esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös
ajánlatot tevők egyetemleges felelősségvállalásáról szóló nyilatkozatot, valamint a
feladat elvégzésére vonatkozó, a tagok közötti munkamegosztás részletes leírását,
részesedésük %-os arányait, és a képviseletre feljogosított cég ill. képviselőjének
megnevezését is tartalmazó, egymás közötti megállapodásának egy eredeti, vagy
közjegyzőileg hitelesített példányát.
p) Ajánlattevőnek külön nyilatkozatban kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy
a szerződéskötést követő 3 munkanapon belül felelősségbiztosítást köt, vagy a
meglévő szerződését a beszerzés tárgyára is kiterjeszti.
q) A szerződéstervezetben valamennyi ár-adatot bruttó formában kell megadni.
r) Ajánlattevő a műszaki tervdokumentációban szereplő anyagokkal azonos vagy
jobb minőségű, azokkal egyenértékű anyagokat is megajánlhat ajánlatában.
s) Az Ajánlatkérő a Kbt. 83.§ (2) bekezdésének megfelelően teljeskörű hiánypótlási
lehetőséget biztosít az Ajánlattevők részére.
t) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 70.§ (2) bekezdés, 71.§ (1) bekezdés a)-c)
pontja, illetve 72.§-ára vonatkozóan.
Jelen ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott
kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2003. CXXIX. törvény az irányadó.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/02/02 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: HBF Hungaricum Gazdasági, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
Postai cím: Vacsi köz 8/A.
Város/Község: Kecskemét
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Borsos Botond és dr. Szegesdi Henrietta
Telefon: 06-76/503-642
E-mail: borsosbotond@hbfhungaricum.hu, szegesdihenrietta@hbfhungaricum.hu
Fax: 06-76/503-641
Internetcím (URL): www.hbfhungaricum.hu
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név: HBF Hungaricum Gazdasági, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
Postai cím: Vacsi köz 8/A.
Város/Község: Kecskemét
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Borsos Botond és dr. Szegesdi Henrietta
Telefon: 06-76/503-642
E-mail: borsosbotond@hbfhungaricum.hu, szegesdihenrietta@hbfhungaricum.hu
Fax: 06-76/503-641
Internetcím (URL): www.hbfhungaricum.hu
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név: HBF Hungaricum Gazdasági, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
Postai cím: Vacsi köz 8/A.
Város/Község: Kecskemét
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Borsos Botond és dr. Szegesdi Henrietta
Telefon: 06-76/503-642
E-mail: borsosbotond@hbfhungaricum.hu, szegesdihenrietta@hbfhungaricum.hu
Fax: 06-76/503-641
Internetcím (URL): www.hbfhungaricum.hu
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) ----------------------

