
A Kbt.25l.$. (2) szerinti hirdetmény né|küli meghívásos
' egyszerű eljárás

AJÁNLATTÉTELI FELHÍvÁsA

- ÉpÍrÉsr BERUHÁZÁS _

I. SZAI({SZ: AJÁNLATKÉRÓ

I.1) NÉv' cÍM ÉS K{PCSoLATTARTÁSI PoNT(oK)

Hivatalos név: Szeghalom Város

Postai cím: Szabadság tér 4_8.

Város/Község: Szeghalonl ország:HLl

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Macsári József nolsármester

Telefon:66/371-611

E-mai I : hivatal@szeghalom.hu Fax:66/371-621

Internetcim(ek) (adoÍt e'setbe n)
-,\z ajánlatkérő általános címe /L RZ1: r,"rrrr'.szeghalom.hu

A felhasználói oldal címe (t/RZ):

További inlbrmációk a következő .í-"niá..Á.tóTIE
XI{a aüól eltérő' kérj tik tolrse ki az A'I mettékletet

A dokunrentáció a következő cí-en s'e."ihetőTl
XHa attól eltérő, kérjük toll.re ki az A'I] meltékletet

Az ajánlatokat a következő címre kell ben)'riJtail:
XHa attól eltérő, kérjük tÖltse ki (1z A'II]
mellékletet

I.2.) AZ AJÁNLA'rxÉno riptls,l

Regionális/helyi szintű x

I.3.) Az arÁNr'arxÉnÓ rEvÉxrNYsÉGI KoRE
I.3.r) A KB1'. vI. FEJEZETE sZERINTl AJÁNLATKÉRóK EsETEN

X á1talános közszolgáltatások



|. 4') Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében fol}.tatja-e ]e a közbeszerzési
iarást?nemX

II. SZAKÁSZ: A SZERZÓDÉS TÁRGYA

II.1) MEcHArÁRozÁS

II.1.1) Az aiánlatkérő által a szerzőt]éshez rendelt elnevezés

Vállalkozási szerződés a Várhelvi Ifiúsági Tábor épületeinek felúiítására

II.1.2) A szerződés típusa' valamint a teljesítés helye
(Csok azt a k'ategóriát válassza ' építési beruházús' árubeszerzés vagy szolgáltatds , amelyik
Ieginkabb megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés (ei) tárglának)

a) Építési beruházásX

Kivitelezés X

A teljesítés helye

Szeghalom. Várhelyi jt1úsági

Tábor.

Cím: 5520 Szeghalom Külterület
0l 109/1 t hrsz
NUTS-kód HU332

II.1'3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul Közbeszerzés megvalósítása X

il.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

Vá1lalkozási szerződés a Várhelyí I|úsági Tábor fe1újítására.

II.l.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPv)

Fő szójegyzék

Fő tárgy 45210000-2

További
tárg"v(ak)

4s212112-7
,15213313-0



II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes infornációk megadósáho: a B
mellékletből sztikség szerint tÓbb példány httsználható) nemX

II.1.8.) ElÍbgadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem X

II. 2) sZERZóDÉs sZERINTl MENNYlSÉG vAGY ALKALMAzÁsl KÖR

II.2.2) \Iételi jog (opció) k|dott eseÍben) nemX

lI.3.) A sztRZoDEs lDoTARTAMA \ AG\ A BEFEJ EZÉs, n r el.l rsirÉs H ATÁru DEJE

II'2.l) Teljes mennyiség vagy értók ( valamennyi részt, és opciót beleértve)

S zeghal orr-r Vzuhe1yi I| úsági Tábor t-elúj ítási munl<ái :

i ' Központi szállásépület Í-elújítása 214 m2

2. Közösségi l'al-ráz felújítása 136 m2

3. Faház szállásépület Í'elújítása 57 m2 ből 4 m2 -s fűrdő helyiség

4. Kültóri zuhanyzó tédetté alakítása, Wc blokk építése l9 m2

5. Vízvéteii hely Í'edetté alakítása 8 m2

6. Belsó út. parkolók és játszótér kialakítása 350 m2

További inlbrnráoió a részletes ajánlati dokumentációban.

Összes becsült érték: 23.000.000 FIUF

hefe 201l/10/31

III. SZAKASZ: JoGI, GÁZDASÁGI, PÉNZÜGYI És rocHtuxÁ,I lNF'oRMÁCIÓK
III.1) A szl:'nzóDÉsRE voNATKoZó FELTÉTELEK

III. 1. 1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (ado tt e s e t b e n)

- Késedelmi kötbór, nrelynek összege 100.000'_Ft/nap, összesen nem érheti el a nettó vállalkozási díj
5%-ál

_ Meghiúsulási kötbér: a vállalkozó köteles a munka - vállalkozónak felróható okból töfiénő _
meghiúsulása esetén kötbért f]Zetni' A kötbér a nettó vállalkozói díj 5 %-a.

- Jó1állás' nelynek idótadarna 3 év.

III.1.2) Fő {inanszÍrozási és lizetési l'eltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre

Az elvégzett munkák finanszírozása az MVH Nemzeti Diverzifikációs program keretében a turisztikai
tevékenység ősztönzésére pályázati úton elnyert forrásból (EU-s és hazai költségvetési) és az
önkormányzat saját pénzeszkciZeiből töfténik.

Ajánlatkérő előleget nem fizet. Részszámla benyújtásáia van 1ehetőség az alábbiak szerint:



1. részszámla 30 7o _os teljesítésnél a2. ftszszámla 80 %-os teljesítésna, .'regszar''la sit"res műszaki
átadást követően az útmutatóban meghatározottak szerint. A számlák kifizetése a Kbt' 305. s. (3) _(5)
bekezdésóben meglratározottak alapján történik. A szám1ák benyújtásával kapcsolatban Ajánlatkéró
l'elhívja a T. Ajánlattevők figyelmét az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCli. törvénv 367A. 6-ában

IIl.r.3) Á nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adolt eSetben)

Az Ajánlatkéró kÓzös gazdasági társaság 1étrehozását nem kéri. Több ajánlattevő közcis aj ánlatát csak
egyetemleges felelősség vállalás és teljes köni közös képviselői meghatalmazása csetén fógadható el'

III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különIeges feltételek? (ac]ott esetben)

igen X
Ajanlatkétő a szerződés teljesítésénél a Kbt' 53' S. (7) és (9) bekezdése b) pontja alapján szociális
feltételként. 1' fő helyi lakos álláskereső foglalkoztatását írja elő.

foslaltakra.

IlI.2) RÉszvÉrrLI FELTÉTELr]K

III.2.1) ÁZ ajánlattevő személves he|yzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideérh-e a szakmai
és cégn)'ih'ántartásokba történő bejeg:'zésre vonatkozó előírásokat is

Azajánlatkérőáltalelőírtkizáróokokésamegkör'eteltiu-offi
Az eljárásban nem lehet ajánlanevó. alvállalkozó r'agy erőforrást nyújtó szen'ezet. aki a Kbt. 60. $ (1)
bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya aIá tartoztk.
Az ajánlatkérő az eljárásból ktzárja az, ol1'an ajánlattevőt. a.ki. illetőleg _ a 71. 8 (1) bekezdésének b)
pontja szerinti esetben - akinek a közbeszerzés éItékének tíZ százaIékáÍ meghaladó mórtékben igén.vbe
vcnni kívánt alvállalkozója. vagy a számára erőfonást nyújtó szervezet a Kbt. 62' 6 (l) bekezdése
hatál1'a alá tartozik.
Igazo]ási mód:
Az ajanlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%_át meghaladó mértékben igén;-be r'enni kír'ánt
alr'állalkozój ának továbbá az ajánlattevő számára erőfonást n-vújtó szervezetnek a Kbt. 249. s (3)
bekezdés szerint kell írásban nyilatkoznia, hogy nem tartozik a Kbt. ó0. $ (1) bekezdésében
meglratarozott kizáró okok bármelyikének hatálya alá.

A_iánlattevő a Kbt' 63.8 (3) bekezdése alapián köteles nvilatkozni' hog)' a szerződés tel_iesítéséhez nem
vesz igénvbe a kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót.

lII.2.2) Gazdasági és pénzügyi alka|masság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges ada1ok
és a megk<ivetelt igazolási mód:

Az ajánlattevónek (közos Ajánlattétel esetén
minden tagnak) és a teljesítésben a közbeszerzés
értékének 10 %_át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozóinak a pénzügyi és
gazdasági alkalmasság igazolására az a\ábbi
dokumentumokat kell becsatolnia:
- Az elmúlt 2 lezart úz|eti évre vonatkozó.
számviteli j ogszabályok szerirrti beszámo1ó {Kbt.

Az alkalmasság minimum kcivetelménye(i) :

Az ajánlattevó (közös Ajánlattétel esetén minden
tag). és a közbeszerzés értékének ] 0 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó alkalmatlan, ha
- az elmúlt 2 lezfuI uz]'eÍi évben az adózás előtti
eredménye mind a 2 évben negatív;
- a pénztntézeti nyilatkozat tartalma SzeÍint neÍ)
tesz határidőre eleget fizetési kcitelezettségének,



66. $ (1) b) pont}, egyéni vállalkozó esetében
SZJA bevallás

_ az ajánlattevő valamennyi (cégkivonatában
szereplő) szánrlavezető pénzintézetétő1 származó
60 napnál nem régebbi nyilatkozat /Kbt. 66.$ (l)
bek. at, eredeti vagy hrteles máso]a(ban, a
nyilatkozat kiadását megelőző 1 évre
visszanrenőleg, az a|ábbi tartalommal :

- a számla megnyitásának dáturna,
_ ajánlattevő fi zetési kötelezettségeinek e1eget
tett-e,
_ az ajánlattevő számláján a nyilatkozat kiadását
megelőző l évben 30 napot meghaladó sorban
állás volt_e, ha igerr milyen mértékű.

_ továbbá ajánlattevő/alvállalkozó nyilatkozata
arra vonatkozóan, hogy a megjelölt és
nyilatkozatot tett számlavezetó ban]<okon
túlmenően nem vezet más banknál számlát.

Az Ajánlat1evőnek és a közbeszerzés értékének
l0% _át nreghaladó mértékben igénybe verrni
kívánt alvállalkozójának önállóan kell
megÍ-elelnie ezen követelményeknek

és a szrírnláján a nyilatkozat kiadását megelőző
évben 30 napot meghaladó sorban állás Íbrdult
elő.

III.2.3) NÍűszaki, illetl e szakmai alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez sztikséges adatok
és a megkövetelt igazolási mód:

Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz
szitzalék meghaladó mértékben igénybe veruri
kívánt alvállalkozójának a szerződés
teIjesítéséhez Szükséges műszaki illetőleg
szakmai alkalmassága igazolásara az alrábbi
dokumcntumokat kell becsatolnia:
_ az clózö három cv legjelentösebb \onalkozó
építési beruházásainak ismeÍetése egy
referencialistában összefoglalva {Kbt. 67. $ (2) a)
pontja} és a Kbt. 68' $ szerinti módon igazolva,
- Az ajánlatot tevő teljesítésbe bevont
szakembereinek bemutatása'
Az Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének l0%
_át meghaladó rnértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó a múszaki szakmai alkalmasság
tekintetében külön-külön is megfelelhet a

Az alkalmasság rninimum követelménye(i):

Az ajánlattevő, és a közbeszerzés értékének 10
%_át meghaladó mértékben igénybe verrni kívánt
alvállalkozó alkalmatlan, ha mindelr rész
vonatkozásábarr:
- nem rendelkezik a vizsgált időszakban összesen
nettó 20 Millió Ft éÍókű (összértékú)
magasépítési reÍ'erenciával, melyet legfeljebb 2
külon szerződésre vonatkozó referenciával lehet
igazolni
- nem rendelkez1k az aj ilnlattevő kamarai
igazolással, Végzettséget ígazoló okiranal'
szakmai önéletrajzzal dokumentált' legalább a
jogosultság megszerzésétől számított 3 ér'
szakmai gyakorlati idővel rendelkező Í'eIelős
múszaki vezetővel.

TTI.2..l) Fenntartott sZerződések



A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem X
A szerződés a Kbt. 253. $ szerint fenntartott nem X

-

III. 3) szoLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZoDÉSEKRE voNATKozó
Ki]LÖNLEcES FELTÉTELEK

IV. SZA|(4,SZ: ELJÁRÁS

IV.1) Az olrÁnÁs ripus,t

IV.2.1) Bírálati sz€mpontok (csak a megl'elelőt jeIölie meP)

A legalacsonyabb összegű ellenszoIgáltatás X

lV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem X

Iv.3) ÁDMlNlsZTRATÍv lNFoRMÁCIÓK

Iv.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám

Iv.3.2) AZ adott szerződésre vonatkozóan korábbi kijzzétételre sor került'e? nem X

Iv.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)

A dokumentáció beszerzésének hatarideje

Dátum: 2011/03/18 Időpont: 11'00 óra

Kell-e fizetni a dokumentációért? igen X

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

Iv.1.1) Az e|járás típusa a Klrt. VI. fejezete szerinti

Kbt. 251. $. (2) szerinti
hirdetmény nélküli
meghíl'ásos (e91'szerű)
eljárás

Iv. 2) BÍR(LATI sZEMPoNToK



lgen r'álaszes"ten.@
A Ílzetés fe.tételei ós módja: A.dokumentáció árát, mely - +|lT is tartalmazzaDr. Varga lmreügyvédnek az o'P és Kereskgdglrni au"t Ny.t-"jr u_#rí t t z::oo:-z 009I?29 számuszámlájára kell átuta]ni.

Iv.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum:20l l/03/l8. Időpont: 11.00 óra

':";j,fffÍ,;l,l'*''","u,. 
amely(ek)en az ajánlatok, illefve részvételi jelentkezések

IV'3'ó) Az ajánlati kiitiittség minimális időtartama(tárgyalás néIküti eljáras esetén)
60 nap

Iv.3.7) Az ajánlatok felbonÍásának feltételei
Dátum: 201 l /03/1 8 Időpont: 1 l '00 óra
Helyszín: 5600 Békéscsaba' Kinizsi u. l3.II. em.206'
Az ajánlatok felbontásríLrr jelenlétre jogosult 

''";;ú;k A Kbt. 80' $. (2) bekezdése szerint.
V. SZAKASZ: KIE

v.1) A KÖZBESZERZÉS IsuÉrlóoó ;tlLBcÚ_e ? (adott esetben) nem X
v'2)AszERZÓDÉsnu
KÁPcsoLATos?

Igen X

IffilJj:í;:'Jl kerjük feltüntetni a projek(ek) és/vagy program(ok) nevét és brírmely egyéb

MVH által a Nemzeti Diverzifikációs program keretében a turisztikai tevékenység ösztönzésérekiírt pályázat alapján elnyert forrás.

V.3) TovÁntl tnnorulrÁcIÓr
V.3.l) Az eredményhirdetés tenezett idő pontja: 20ll/03l29
V'3.2) A szerződéskötés tervezetti<lőpontja: 2011 104/08
v'3''{'r) A dokumentáció megvásárIása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele?igen X
V'3'4'2) A dokumentáció rendelkezósre bocsátásával kapcsolatos további információk:(adott esetbe n)

A dokumentáció áráÍ bizonvitó banki bizonylat igazolását követően a dokumentáció átvehető, aközbeszerzésl lebonvolítónálaz .A.. melleklet II.p*Ü;;; meghatiíroZott címen,hetköznapokon 800órátol i600oraig o.n,.Li nupoíi+lööi.aie_ telelonon tönénö eg)eztetessel).illetve aZ ajánlattételi határidó.utoi'sJn.p:* iiioo'oraig],i aoku'.n,a"ió eIlenénékénekbefizetéséről számla kerül kiállításra. a j"m.""ia.iJ'i"n j.n"re*. 
bocsátása nyomtatottformában, kűlön kérésre elektronikus ,iton i. ,oeÁtiint...i*ur.



v.6) A III.2.2) és a III'2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített
ajánlattevők hivata|os jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? nem X
v'7) Egyéb informáciírk:

1) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 71'8 (1) bekezdés a)-c) pontjaira azzal. hogy
meg kell jelölni az aiánlatban a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez az
ajánlattevo a közbeszcrzós éfiékénck tiz száza|ékál meg nem haladó mértékben alvállalkozót
vesz igénybe; az ajánlattevő á|tal a szerződés teljesítéséhez a kcizbcszerzés értékének tíZ
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, illetve az erőforrást
nyírjtó szervezetet.
2) Az ajánlatot és az ajánlatban Szereplő n.vilatkozatokat olyan személyeknek kcll
aláírniuk' akik jogosultak az ajánlattevó i]letve a rr1'i1atkozatter'ő nevében köteleZettSéget
vállalni' illetve n.vilatkozni. E jogosultságot igazoló dokumentumok eIede1i pé}dányát az
ajanlatlioz csatolni kcl1' Aláírási címpéldán1r nlásolatban' .\mennriben a7. aláíró
meghatalmazott úg1' a meghata1lnaZáSt eledeÍ'ben kel1 csato1ni.

3) Az aiánlatkérő a dokumentációban e]oírt szerződést aZ e]jaláS nrertesérel köti mep'
Amenn1'iben az ai án]atkérii az eredmén] hirdeteskol a nlásl',dik ieskedr ezóbbnek nlinósített
ajánlatot ter őt is meghatároaa. aZ e]járas nr e:'res;r-:k r isszal:pese eseicin e7zel ktit szerztldest'
] ) Ki,zös aján]an:ir-l eset:n f, leszl.tes konzorciá];s ne;ál:ap.-rdá-.: az aiÍ1]3111,_-7 !'531..1'1

ke ll, a r ez.-tt rkepr iselt', ceg me$ eltrleser.el. nr.il:rk,..za:tai. hcg. I la.rrk egr elentleqes
te1e1ossJget r á]1a]nak -ie]en ki.zt'eszerzés targ1ának meE\ al!\slIa_.áert.

5) _.\ján]atkero ajánlati dokumentáciol állílott össze. a dokumeniáció nem ruhazhato át'
Konzorcium eSetén eIegendo eg1' tagnak megr'enni a dokunrentációt.
6) Ervén1telen az ajánlaÍ, ha ajánlattevő ajánlatában nem nyilatkozik a Kbt. 70.5s (2) és a
71'$ (1) bekezdés a)_c) pontjaiban foglaltakra.
7) Err'énÉelct-t az ajániat. ha ajánlattevii nem n.vilatkozik a Kbt. 71.s (3) bekezdése alapján
arrírl. hog1' a szerződés tel.jesítéséhez nem \:eSZ igén1'be a Kbt' 60'\ (1) bekezdésében
meghatáIoZott kizáró okok hatál1'a alá esó ah'álla1kozot'
8) Aján1attel'ó köteles ajánlatához csatolni az ajánlat alapiáui szolgálo részletes
kölÍség\etéSt. A részletes költségretés az aiániati ár alátámasztására szolgál. .\z .{iánlatkérö a

költségr'etési kiírás módosítására (nlenn1rségi észrer'étel. musZaki sziikségességbol clr'égzendó
munták. stb.) lelretőséget biaosít a dokumentációban rögzítetteknek megfele1ően'.
9) Érvénytelen az aiánlat. ha a közbeszerzés tárg1'a szerinti ter-éken1'ség az ajánlanevö
bejeg1'zett tevékenySégi körei közt nem szerepel'
10) Az aiánlatok postai úton történó elkü]désébó] származó l'alamennyi kockázat
beleórtve a határrdőn túli beérkezést is - ajánlatter'őt terheli.
11.) Az Ajánlatkérő 2011'03.02_én ]0 órai' kezdettel helyszíni szemlét hirdet meg. Találkozás
a Polgármesleri [{ivatal tárgyalóiában. (5520 Szeghalorn Szabadság tór 4-8 I1/.47.) Külön
meghir ó nem kerül kiküldesre.
12.) Az aiánlatok Összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmeriilő összes kiiltség az
aiánlattevől terhcli.
13.) Az ajánlatokat záfi csomagolásban. cégszerűen aláírva, tartalomj egyzékkel ellátva, nem
bontható kötésben, 1 eredeti és 2 másolati példányban kell benyújtani. a Kbt. 701A.$-ban
íoglaltaknak megfelelően, megjelolve az eredeti és a másolati példányokat. A példányok
esetleges eltérése ese1én az eredeti példány számit mértékadónak. Az aiánlatot Íblyamatos
o1dalszámmal vagy lapszámmal kell ellátni, minden tartalonrrnal renclelkezó oldalát a

cégjegyzésben szerepló képviselőnek szignálni kell' A borítékokat az alábbi l'elirattal kell
ellátni: .,Váfhel)'i I!úsági'l'ábor 1-elújítása Tilos felbontani az ajánlattételi határidő lejártáig!''
11.) Az ajánlatkérő a Kbt. 83s alapján az eljárás sorar'r biztosítja a hiánypótlás lehetiiséget'
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A. MELLÉKLET
TovÁBBI CÍMEK ÉS KÁPCSoLATTARTÁSI PoNToK

I) TovÁBBI lNFoRMÁCIóK A KÖVETKEZo CÍMEKEN És KAPCSoLATTARTÁS! PoNToKoN
SZEREZHETOK BE
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