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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: Berhida Város Önkormányzata
Postai cím: Veszprémi út 1-3.
Város/Község: Berhida
Postai irányítószám: 8181
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Peresztegi Lászlóné aljegyző
Telefon: 88/596-580
E-mail: aljegyzo@berhida.hu
Fax: 88/585-620
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ
További információk a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
xÁltalános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
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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
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,
árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a)
xÉpítési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
xKivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye
Berhida Város közigazgatási területének a dokumentációban meghatározott részei.
NUTS-kód HU213
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
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Vállalkozási szerződés a városközpont korszerűsítésére Berhidán
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő
szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7

További tárgyak:
45320000-6
45421130-4
45113000-2
45212221-1
45112723-9
43325000-7

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
valamennyi részre x
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)
Teljes mennyiség: 3071,1 m2
1. rész: Kétszintes Polgármesteri Hivatal felújítása (alapterület: 1140,6 m2, különféle nyílászáró csere: 70
db, akadálymentesítés: 112 m2, hőszigetelés: 620 m2, tetőfelújítás: 686 m2) valamint új kiszolgáló épület
(alapterület: 27,5 m2) építése. A rész teljes mennyisége: 1.168,1 m2
2. rész: Műanyag sportpálya kialakítása 1080 m2 területen, játszótér építése 573 m2 területen, szabadtéri
piac térburkolása 250 m2 területen.
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)
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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 2010/07/21 (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés 2010/09/30 (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: naponta a nettó vállalkozói díj 0,5 % maximum a nettó vállalkozói díj 7 %-a; jótállás
vállalása: legalább 24 hónap a sikeres műszaki átadás-átvételtől számítva; a Kbt. 53. § (6) bekezdés a) pontja
alapján: jótállási biztosíték: nettó vállalkozói díj 5 %-a.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az eljárás tárgyát képező munkák ellenértékét az ajánlatkérő a Kbt. 305. §
(3) bekezdése alapján részletekben, a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítéstől,
15 napos fizetési határidővel banki átutalással fizeti meg. A beruházás pénzügyi fedezetét részben Európai
Uniós pályázati finanszírozás biztosítja, a beruházás finanszírozásának módját és feltételeit az Ajánlatkérő
és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró Közreműködő Szervezet között fennálló
Támogatási Szerződés határozza meg. A számlák kifizetése a szerződésszerű teljesítés igazolását követően
közvetlen szállítói kifizetéssel történik. A kifizetésre irányadóak a 2003. évi XCII. törvény 36/A §-ban
foglaltak.
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, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet az, akivel szemben a Kbt.
60. § (1) bekezdésében, valamint a 61. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak. Az ajánlatkérőnek
az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozót, valamint erőforrást nyújtó szervezetet, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)
bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak. 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 írásban kell nyilatkoznia.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak
- a P.1. pontban foglaltakat a Kbt. 66. § (1) bek. a) pontja alapján valamennyi számlavezető pénzintézet által
kiadott, az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi nyilatkozattal kell igazolnia, az alábbi
tartalommal: mióta vezeti a számlát, 2008., 2009. évben, valamint 2010. január 1. napjától a pénzintézet
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által adott igazolás napjáig volt-e a számláján 30 napot meghaladó sorban állás.
- a P.2. pontban foglaltakat a Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja alapján, a 2008. évre vonatkozó, számviteli
törvény szerint elkészített beszámoló egyszerű másolatának becsatolásával kell igazolnia.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó, ha
P.1. bármely bankszámláján 2008., 2009. évben, valamint 2010. január 1. napjától a pénzintézet által adott
igazolás napjáig volt 30 napot meghaladó sorban állás,
P.2. 2008. évben az adózás előtti eredménye negatív volt
Az ajánlattevőnek, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak a fenti feltételnek külön-külön kell megfelelniük.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak
- az M1. pontban foglaltakat a Kbt. 67. § (2) bekezdés a) pontja, valamint a Kbt. 68. § (2) bekezdés alapján
kell igazolnia, az igazolásban meg kell adni legalább az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés helyét és idejét,
továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
- az M2. ponthoz: a Kbt. 67. § (2) bekezdés e) pontja, valamint a 162/2004. (V.21.) Kormányrendelet 8/A
§ (2) bekezdés b)-c) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket meg kell nevezni,
feltüntetve a nyilatkozatban a létszámadatokat is, valamint ismertetni kell képzettségüket és végzettségüket.
A képzettséget és végzettséget igazoló okiratokat egyszerű másolatban, a szakmai gyakorlatot igazoló
önéletrajzot eredeti, aláírt példányban kell csatolni, a felelős műszaki vezető érvényes jogosultságának
megléte igazolására a 244/2006. (XII.5.) Kormányrendelet szerint a névjegyzékbe vételről szóló határozat
egyszerű másolatát be kell csatolni.
- az M3. pontban követelményt a Kbt. 67. § (2) bekezdés b) pontja szerint a teljesítéshez rendelkezésre álló
eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltség leírásával, ismertetésével kell igazolni, továbbá, az
ajánlathoz csatolni kell saját tulajdonú gépek, eszközök rendelkezésre állását igazoló, az ajánlattevő
képviseletére jogosult személy által aláírt egyszerű nyilatkozatot, nem saját gépek esetén a bérleti,
alvállalkozói, vagy egyéb szerződés egyszerű másolatát, valamint az azbeszt tartalmú építőanyag szállítására
jogosító irat egyszerű másolatát. Igazolni kell egyszerű nyilatkozat becsatolásával a szerződésszerű
teljesítéshez rendelkezésre álló munkagépek, berendezések adatait (darabszám, műszaki paraméter
megjelölésével), figyelemmel a 162/2004. (V.21.) Kormányrendelet 8/A § (2) bekezdés a) pontjára.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó, ha
M1. nem rendelkezik 2007., a 2008., illetve a 2009. években összesen
- az 1. részre vonatkozó ajánlat esetén legalább 1 alkalommal végzett, épület felújítási – építőmesteri és
szak- szerelőipari munkákat, valamint legalább 30 db műanyag nyílászárócserét is magába foglaló munkára vonatkozó referenciával,
- a 2. részre vonatkozó ajánlat esetén összesen legalább 1 db játszótér-építési munkákra vonatkozó
referenciával, mindösszesen legalább 250 m2 térmértékű térburkolási munkára valamint mindösszesen
legalább 1000 m2 térmértékű műanyag sportpálya építési munkára vonatkozó referenciával.
M2. nem rendelkezik az 1. rész esetén legalább 1 fő ács-tetőfedő szakemberrel, továbbá, bármelyik részre
tett ajánlat esetén legalább 1 fő "A" kategóriás, legalább 5 éves szakmai gyakorlattal, felsőfokú végzettséggel
rendelkező műszaki vezetővel, legalább 1 fő kőműves szakemberrel.
M3. nem rendelkezik a szerződés teljesítéshez szükséges műszaki technikai felszereltséggel, gépekkel,
eszközökkel, de
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- az 1. részre vonatkozó ajánlat esetén legalább 1 db azbeszt tartalmú építőanyagok (EWC kód: 170605*)
szállítására alkalmas gépjárművel,
- a 2. részre vonatkozó ajánlat estén legalább 1 db tehergépjárművel, és legalább 1 db markológéppel.
Az ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó az előző feltételeknek együttesen is megfelelhetnek.
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, Ft)
70
Az előírtnál rövidebb teljesítési határidő vállalása (teljesítési határidőhöz képest korábbi átadás,
naptári napokban megadva)
20
Az előírtnál magasabb jótállási idő vállalása (hónap)
10

IV.2.2)
Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem
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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: 2010/06/22 (év/hó/nap )
Időpont: 10:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 80.000,- + ÁFA
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ellenértékét Berhida Város Önkormányzatának
11748076-15429142 számú bankszámlára történő átutalással lehet megfizetni
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/06/22 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
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: 2
VAGY napokban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/06/22 (év/hó/nap)
Időpont: 10:00
Helyszín : 8181 Berhida, Veszprémi út 1-3. emeleti tanácsterem
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 80. § (2) bekezdésében megjelölt személyek lehetnek jelen.
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:
KDOP-3.1.1/C-09-2009-0005.
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V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2010/06/30 10:00 óra
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2010/07/21
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 az ajánlattételi határidőig Berhida Város Önkormányzata Titkárságán (8181 Berhida,
Veszprémi út 1-3.) személyesen vehető át (hétfőtől csütörtökig 8:00 órától 14:00 óráig, pénteken 8:00
órától 11:00 óráig, az ajánlattételi határidő napján 8:00-10:00 óráig) az ellenérték befizetésének igazolásával.
A dokumentáció a Kbt. 54. § (4) bekezdésében meghatározott módon is beszerezhető a befizetés igazolását
és az ajánlatkérő előzetes értesítését követően.
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
V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer
(módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti
pontszámot:
Az ajánlatkérő az 1. résszempont esetében a fordított arányosítás, a 2. és 3. résszempont esetében pedig az
egyenes arányosítás módszerét alkalmazza. Az az ajánlat összességében a legelőnyösebb, melynek
összpontszáma a legnagyobb. Az értékelés részletes leírását a dokumentáció tartalmazza.
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. Az ajánlatkérő a Kbt. 83. §-a szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
2. Az ajánlatot 3 példányban (1 eredeti és 2, az eredetivel mindenben azonos tartalmú másolati példány),
nyomtatott formában, utólagos javítások vagy beszúrások nélkül, összefűzve, az ajánlat írott oldalait 1-től
kezdődő folyamatos sorszámmal ellátva kell benyújtani. Az ajánlat tartalommal ellátott (nem üres) oldalait
1-től kezdődő folyamatos sorszámmal ellátva kell benyújtani. A példányokon fel kell tüntetni az "eredeti",
illetőleg a "másolat" feliratot. Az ajánlat eredeti példányát – valamennyi oldalát beszkennelve – „pdf”
formátumban, CD-n is be kell nyújtani.
3. Az ajánlat valamennyi példánya – a CD is – 1 db zárt borítékban adható be, melyre az ajánlattevő nevét,
címét, a benyújtására megadott határidőt, a közbeszerzés tárgyának megnevezését ("Közbeszerzési eljárás
városközpont korszerűsítésére Berhidán-I.”) illetve azt kell feltüntetni, hogy "Az ajánlattételi határidő
lejártáig nem bontható fel!"
4. Az ajánlat elején - a dokumentáció részét képező - Olvasólapot a képviseletre, cégjegyzésre jogosult
személy(ek) cégszerű aláírásával kell hitelesíteni. Ajánlatkérő előírja az oldalszámmal ellátott
tartalomjegyzék készítését.
5. Az ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell:
- képviseletre, cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát, és az ajánlattevőnek az ajánlattételi
határidő lejártát megelőző 90 napnál nem régebbi cégkivonatát egyszerű másolatban, egyéni vállalkozó
esetén az egyéni vállalkozói igazolvány egyszerű másolatát. Amennyiben a cégjegyzék adataiban el nem
bírált módosítás van folyamatban, akkor a vonatkozó változásbejegyzési kérelem egyszerű másolata is
csatolandó.
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- a Kbt. 70. § (2) bekezdés, 71. § (1) bekezdés a)-c) pontjai, 71. § (3) bekezdés a Kbt. 72. § szerinti
nyilatkozatokat
- a dokumentáció részét képező szerződéstervezetet kitöltve
6. Ajánlatkérő felhívja a Kbt. 48. § (3) bekezdés alapján az ajánlattevők figyelmét, hogy jelen közbeszerzési
eljárás tárgyát képező munka finanszírozására pályázatot nyújtott be. Amennyiben meghiúsul a támogatás
folyósítása, ez a Kbt. 82. §-ában, 99/A. § (1) bekezdésében, valamint a 303.§-ában foglaltak alapján a
közbeszerzés megkezdését követően, előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében beállott
lényeges körülménynek minősül, mely miatt az ajánlatkérő a szerződés megkötésére, illetve annak
megkötése esetén a teljesítésre nem képes.
7. A Kbt. 306. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevőként szerződő félnek
rendelkeznie kell felelősségbiztosítási szerződéssel. Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik az
ajánlattételi határidő napjáig érvényes biztosítási szerződéssel, az ajánlattevő köteles az ajánlatához
szándéknyilatkozatot csatolni, mely tartalmazza a kötelezettségvállalását biztosítási szerződés megkötésére.
Amennyiben az ajánlattevő rendelkezik a szerződés teljesítésének időtartamára hatályos biztosítási
szerződéssel, az ajánlathoz köteles becsatolni a biztosítási kötvény másolatát.
8. Az ajánlattevőnek, illetve a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak nyilatkoznia kell, hogy valamennyi pénzforgalmi
számlájáról becsatolta a pénzügyi alkalmasság igazolására előírt banki nyilatkozatot és ezen kívül más
pénzügyi intézménynél további számlát nem vezet.
9. Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevők a Kbt. 55. §-a értelmében tájékozódjanak a munkavégzés
területén hatályos adózásra, környezetvédelemre, akadálymentesítésre, valamint a munkavállalók védelmére
és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről.
10. Az ajánlattevő az ajánlatkérő által készített teljesítési ütemtervhez kötve van. A dokumentáció részét
képező ütemtervet az ajánlattevő köteles az ajánlatához csatolni, mely tartalmazza az ütemtervben szereplő
munkák vonatkozásában legalább a munka megkezdésének és befejezésének tervezett időpontjait arra is
figyelemmel, hogy a munkaterület átadására legkorábban a szerződéskötés napján kerül sor.
11.A nyertes ajánlattevő feladata a terv és a nyertes ajánlat szerinti megvalósítás függetlenül attól, hogy a
benyújtott tételes költségvetés tartalmaz-e minden tételt, mennyiséget beleértve a Ptk. 403.§ (4)
bekezdésében foglalt munkákat is.
12. Az ajánlatkérő jelen eljárás tárgyát képező munkák ellenértékét nettó és bruttó összegekben is kéri
feltüntetni. Az ajánlatkérő ajánlati árként a nettó vállalkozói díjat értékeli. Az ajánlati árnak teljeskörűnek
kell lennie, tartalmaznia kell valamennyi költséget, mely a szerződés teljesítése során az ajánlattevő oldalán
felmerül. Ajánlattevő köteles az ajánlati dokumentáció részét képező költségvetési kiírást beárazni és azt
elektronikus adathordozón (CD-n) is az ajánlathoz csatolni. A beárazott költségvetési kiírásában az építési
beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabályairól szóló 162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet
8/B §. (3) bekezdése szerint meg kell az ajánlattevőnek jelölnie, hogy a teljesítésben közreműködő
alvállalkozók mely munkatételeket fogják kivitelezni.
13. Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével vagy - visszalépése esetén - az eljárás eredményének kihirdetésekor
a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köti meg a szerződést.
14. Az ajánlatkérő a Kbt. 252. § (1) bekezdés e) pontja alapján alkalmazandó Kbt. 125. § (3) bekezdés b)
pontja alapján tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy tárgyalásos eljárást alkalmazhat.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/05/25 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be
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Hivatalos név: Dr. Horváth Klaudia Ügyvédi Irodája
Postai cím: Ádám Iván u. 23., 1/104.
Város/Község: Veszprém
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Horváth Klaudia Ügyvéd
Telefon: +36/88/328-158
E-mail: drhk.iroda@drhk.hu
Fax: +36/88/327-711
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 Polgármesteri Hivatal felújítása valamint új kiszolgáló épület építése
1) A rész meghatározása
Polgármesteri Hivatal felújítása valamint új kiszolgáló épület építése
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
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Fő szójegyzék
Kiegészítő
szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7

További tárgyak:
45320000-6
45421130-4

3) Mennyiség vagy érték
Kétszintes Polgármesteri Hivatal felújítása (alapterület: 1140,6 m2, különféle nyílászáró csere: 70 db,
akadálymentesítés: 112 m2, hőszigetelés: 620 m2, tetőfelújítás: 686 m2) valamint új kiszolgáló épület
(alapterület: 27,5 m2) építése.
A rész teljes mennyisége: 1.168,1 m2
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
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 2
meghatározás Műanyag sportpálya kialakítása, játszótér építése, szabadtéri piac térburkolása
1) A rész meghatározása
Műanyag sportpálya kialakítása, játszótér építése, szabadtéri piac térburkolása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
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Fő szójegyzék
Kiegészítő
szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7

További tárgyak:
45113000-2
45212221-1
45112723-9
43325000-7

3) Mennyiség vagy érték
Műanyag sportpálya kialakítása 1080 m2 területen, játszótér építése 573 m2 területen, szabadtéri piac
térburkolása 250 m2 területen.
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)
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