
A Kbt. 251.$. (2) szerinti

. egys7erű eljárás
AJANLATTETELI FELHIVASA

- ÉpÍrÉst BERUHÁZÁS -

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRÓ

I.1) NÉv' cÍu És KAPCSoLATTARTÁSI roNr(or)

Hivatalos név: Szeghalom Város Onkormányzata

Postai cím: Szabadság tér 4-8.

VárosA(özség: Szeghalom Postai
irányítőszám:
5520

ország:HU

Kapcsolattartási pont(ok) :

Címzett: Macsári József nolsármester

Telefon:661371-611

E-mail : hiv atal@sze ghal om. hu Fax:661371-623

Internetcím (ek) (a d o tt e s e tb en)
Az aj ánlatkér ő éitalános cím e (U R L ) : www. sze ghal o m. hu

A felhasználói oldal címe (URL):

További információk a következő címen szerezhetők be:
XHa attól eltérő, kériiik tÓltse ki az A.I mellékletet

A dokumentáciő a következő címen szerezhetó be:
XHa attól eltérő. kériük töltse ki az A.II mellékletet

Az aján|atokat a következő címre kell benyújtani:
XHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III
mellékletet

I.2.) Az AJÁNLATKÉRo TÍPUSA

Regionális/helyi szintű X

I.3.) AzAJÁNLATKÉno rnvÉxBNYSÉGI KÖRE

I.3.1) A Knr. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉnox rsrrÉn

X általános közszolgáltatások

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



nemx

TI. SZAKASZ: A SZERZODES TARGYA

II.1) MncnarÁnozÁs

il.1.1) Az aján|atkérő által a szerzíjdéshez rendelt elnevezés

YáIlalkozási szerződés a Szeghalom Város ÖnkormányzataPo\gármesteri Hivata|anyíIászátóinak
cseréjére

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
(Csak azt a kategóriát válassza - építési beruhózós, árubeszerzés vag,l szolgóltatás -, amelyik
leginkóbb megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)

a) Építési beruházásX

Kivitelezés X

A teljesítés helye

Szeghalom, Szabadság tér 4-8.

NUTS-kódWJ332
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul Közbeszerzés megvalósítása X

[I. 1.5) A szerződés meghatározásaltárgya

A szeghalmi Polgármesteri Hivatal nyílászár őinak cseréj e.

II.1.6) Köziis Kiizbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék

Fő tárgy
4s210000-2

További
tárgy(ak)

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részeh'e vonatkozó részletes informóciók megadásóhoz a B.

mellékletből szükség szerint több példány hasznólható) nem X



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

II. 2) SznnzooÉs szBnINTI MENNYISÉG vAGY ALKALMAZÁsI rÖn

tI.3) A SZERZŐDÉS roÓr,tnrluA VAGY A BEFEJEZÉS' A TELJESÍIÉs nlrÁnronrn

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleérne)

A Polgármesteri Hivatal meglévő fa szerkezetunyi|ászárók és párkányok bontása, és új nyí|ászárők
ítése, részletesen a műszaki leírásban. Összes becsült érték: 6'500.000 HUF -

|I.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) nem X

ezés2011112l15

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜcyI És rpcuNIKAI INFORMÁCIÓK
m.1) A szrnzÓoÉsnr voN'tTKozo FELTÉTELEK

III.2) RÉszvÉrBLI FELTÉTELEK

m. 1. 1) A' szerződ'ést biztosító mellékkötelezettségek (adott e s etb en)

- Késedelmi kötbér: 50.000.-Ft/nap

- JőtáIlás a jogszabályban megfogalmazottak szerint.

II.1'.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó'jogszabályi
rendelkezésekre

Az elvégzett munkák ftnanszírozása az önkormányzat saját fonásából, a2011. évi költségvetésben
biztosított felhalmozási céltartalékból tör1énik.

Ajánlatkérő előleget nem fizet. 1 végszámla nyújtható be a sikeres műszaki átadás-átvételt követő 8

napon belül.

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

Az Ajánlatkérő közös gazdasági társaság létrehozását nem kéri.

III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb küliinleges feltételek? (adott esetben)

nemX

III.2.1) Az aján|attevő személyes helyzetére vonatkoző arlatok (kizáró okok)' ideértve a szakmai
és cégnyilvántartásokba tiirténő bej egyzésre vonatkozó előírásokat is



Az ajánlatkérő áItal előírtkizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkoző vagy eroforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 60. s (1),
valamint a Kbt. 6 1 . $. (2) bekezdésében foglalt kizárő okok hatály a alá tartoz1k.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének r\%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy eroforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. $ (1)
bekezdés a)-d) pontokban felsoroltkizárő okok valamelyike fennáll.
Ktzárásra kerül az eljárásból az az ajánlattevő aki, illetőleg akinek aközbeszerzés értékének IO oÁ-éú'

meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alváIlalkozója vagy erőfonást nyúitó szervezet aKbt. 62.
$ (1) bekezdésben meghatározottkizáró okok hatálya alá esik.
Igazolási mód:
A kizárő okok fenn nem állásárőI az ajánlattevőnek, a közbeszerzés ér1ékének tíz szénalékat
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevo részére a
szerződés teljesítéséhez etőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell a Kbt. 249. $ (3) bekezdés
alapján.
Ajánlattevő a Kbt. 63.s (3) bekezdése alapjanköteles nyilatkozni, hogy aszerződ,ésteljesítéséheZnem
vesz igénybe aktzáro okok hatálya alátartoző alváLlalkozőt.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az alkalmas ság me gítél é séhez szüksé ge s adatok
és a megkövetelt igazolási mód:

Az ajánlattevőnek és a teljesítésben a
kozbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékb en i g ényb e v enni kívánt alv áIlaIko zó i nak
a pénzigyi és gazdasági alkalmasság igazolására
az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia:
P 'I Az elmúlt 2lezáfi.uzlett évre vonatkozó,
számviteli j o gszab ályok szerinti b e számol ó { Kbt.
66. s (1) b) pont}, egyéni vállalkozó esetében
SZJA bevallás

P .2 . az aj ánIattev ő v al amennyi ( c é gki vo n atáb an
szereplő) számlav ezető p énzintézetétől szérmaző
60 napnál nem régebbinyilatkozat/Kbt. 66.$ (1)
bek. a)/ eredeti vagy hiteles másolatban, a
nyilatkozat kiadását megelőző 1 évre
visszamenőLeg, az alábbi tartalommal:
- a számla megnyitásának dátuma,
- ajánlattevő fizetési kötelezettségeinek eleget
tett-e,
- az ajánlatÍevó számláján a nyilatkozatkiadását
megelőző 1 évben 30 napot meghaladó sorban
állás volt-e, ha igen milyen mértékű.

-továbbáajánlattevőlalváIlalkozonyilatkozata
arra vonatkozőan, hogy a megjelölt és
ny ilatkozatot tett számlav ezető bankokon
túlmenően nem vezet más banknál számlát.

Az alkalmas ság minimum követelménye (i) :

Az aján|atÍevő, és aközbeszerzés értékének 10
oÁ -át me ghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alv éilalko zó alkalm atl an, ha
P.I. az elmúlt 2 lezárt üzleti évben az adőzás
előtti eredménye mind a2 évben negatív;
P .2 . a p énzinté zeti nyi 1 atko z at tartalma s z e rint
nem tesz határidőre eleget flzetési
kötelezettségének, és a számláján a nytlatkozat
kiadását megelőző l évben 30 napot meghaladó
sorban állás fordult elő.



Az AjánIattevőnek és a közbeszerzés ér"tékének
1,0oÁ -át meghaladÓ mértékben igénybe venni
kívánt alv áIla|ko zoj ának önál 1 ó an ke l l
megfelelnie ezen követelményeknek

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az alkalmas ság m e gítél é s éhez sziikséges adatok
és a megkövetelt igazolási mód:

Az ajánlattevőnek és a közbeszetzés értékének 10

%o-éú. meghaladó mér1ékben igénybe venni kívánt
alváIlalkozójának a szerzódés teljesítéséhez
sztikséges műszaki illetőleg szakmai
alkalmassága igazolására aZ alábbi
dokumentumokat kell becsatolnia:
Ml az elózőhárom év legjelentősebb vonatkozó
építési beruházásainak ismer1etése egy
referencialistában összefoglalva {Kbt. 67. 5 Q) a)
pontja} és a Kbt. 68. $ szerinti módon igazolva,
M2. Az ajánlatot tevő teljesítésbe bevont
szakembereinek bemut atása (végzettséget igazolő
okiratok másolata)'
M.3. ISo 9001 vagy azzal egyenértékű
minő ségbizto SítáSi-, minő sé girányítási rendszer
bemutatása, v agy a minőségbiztosítás érdekében
tett intézkedések ismertetése a Kbt. 67.s. (3) 0
pond ában fo glaltak szerint,

Az A1ánlattevő és akozbeszerzés értékének 10%
-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alv állalko ző a muszaki szakmai alkalmas ság
tekintetében külön-külön is megfelelhet a
követelményeknek

Az alkalmas s ág minimum követelménye (i) :

Az ajánlattevő, és a közbeszerzés értékének 10
%o-éÍ' meghaladó mér1ékben igénybe venni kívánt
alv áIIaLko zó alkalmatlan, ha
M.1. nem rendelkezik a vizsgált időszakban
összesen a becsült értéket elérő (6,5 M Ft) értékű
(összértékű) beszerzés tárgya szerinti
referenc i áv a| (ny ílászáró c s ere )'

M.2. alkalmatlan, ha nem rendelkezik az építési
műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki
vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes
szabályairől szóló 244l2a06.(KI.5.) Korm.
rendelet szerinti, az a|ábbiakban meghatározott
kódszámú (vagy ennek megfelelő hatályos
átsorolás előtti) 1 fő felsőfoku végzettségű MV-
EplA felelős műszaki vezetői jogosultsággal
rendelkező szakemberrel,

M.3. nem rendelkezik a közbeszerzés tárgyára
kiterjedő fiiggetlen szervezet által kiállított ISo
9001 minőségbiztosítási-, minőségirányítási
rendszer tanúsítvánnyal vagy azza| egyenértékű
tanúsítvárrnyal, minős égbiztosítás érdekében tett
intézkedésekke1

ÍII.2.4\ Fenntartott szerződés ek

A szerződés védett foglalkoztatők számára fenntar1ott nem X
A szerződés a Kbt. 253. $ szerint fenntartott nem X

III. 3) SzolcÁlrATÁS MEGRENoBI-ÉsRB tnÁNyut ó SZERZoDÉSEKRE VoNATKoZÓ
xÜt-ÖNt-BcES FELTÉTELEK

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



N.1.1) Az e|járás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti

Kbt.251. $. (2) szerinti
hirdetmény nélküli
meghívásos (egyszerű)
eljárás

IV. 2) BÍnÁlart SZEMPoNToK

IY.1) AzELJÁRÁS rÍpusa

Iv.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás X

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

IV.3) AumINISZTRATÍv rNr'oRnrÁctÓx

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

Iv.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbikőzzétételre sor került-e? nem X

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

A dokumentáció beszerzésének határideje

Dátum: 20IIl10lI7 Időpont: 10.00 óra

Kell-e fizetni a dokumentáciőért? nem X.

Iv.3.4) Lz ajánlattételi határidő
Dátum:207 I l I0l I7 . Időpont: 1 0.00 óra

Iv.3.5) Az(ok) a nyelv(ek)' amely(ek)en ilZ ajánlatok' illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók HU X

Iv.3.6) Az aján|ati kiitöttség minimális időtartama (tórgyalós nélkuli eljárós esetén)

60 nap

Iv.3.7) Az aján|atok felbontásának feltételei

Dátum: 20II ll0l1,7 ldőpont: 10.00 Óra

Helyszín : 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 13. II. em.223.
Az ajénlatok felbontásan jelenlétre jogosult személyek: A Kbt. 80. $. (2) bekezdése szerint.



v. SZAKASZ: KIEGÉszÍrÓ INFORMÁCIÓK

v.1) A KOZBESZERZES IslrÉrlooŐ "lnr,r,BcÚ-r'? (adott esetben) nem X

Y.2\ l szBnzóoÉs EU ALÁPoKBÓL nrNaNszÍRozorr PRoJBKTTEI És/vacy PRoGRAMMAL
rg.pcsouros?

nem X

V.3) TovÁBBI INFoRMÁctÓx

v.3. 1 ) Az eredményhirdetés terv ezett időpontj a : 201I / 10 l 24

v .3.2) A szerz(j déskötés tew ezett időpontj a : 201Í l 11 l 03

v.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele?
igen X
Y.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk:

A dokumentáció valamennyi az eljárásban részt vevő ajánlattevőnek közvetlenül megküldésre
kerül papír alapon (külön kérésre elektronikus formában is)'

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? nem X
V.7) Egyéb információk:

1) Ajanlattevőnek nyilatkoznta kell a Kbt. 71 $ (1) bekezdés a)-d) pontjaira azzal,hogy
meg kell jelölni az ajánlatban a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez aZ
qánlattevő a kozbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozőt
vesz igénybe; az ajanlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz
szétzalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, illetve az erofonást
nyújtó szewezetet.
2) Az ajánlatoÍ és az qánlatban szereplő nyllatkozatokat és szerződéstervezetet olyan
személyeknek kell aláímiuk, akik jogosu|tak az ajánlattevő illetve a nyllatkozattevó nevében
kötelezettséget vállalni, illetve nyilatkozni. E jogosultságot igazolő dokumentumok eredeti
pé|dányát az qánlathoz csatolni kell. Aláírási címpéldán1t másolatban. Amennyiben az aláiró
me ghatalm azott ugy a me ghatal mazást eredetiben kell csatolni.
3) Az qánlaÍhoz csatolni ke|I az ajánlattevő, aközbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alváIlalkoző, és az erőforrást nyújtó szervezet cégkivonatának
másolatát, mely az ajánlattételtmegelőzó 30 napnál nem lehet régebbi.
4) Az aján|atkérő a dokumentációban eIőírt szeruődést az eljárás nyertesével köti meg.
Amennyiben az ajánlatkérő az eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek minősített
ajánlatot tevőt is meghatározta, az eljárás nyertesének visszalépése esetén ezzelköt szerzodést..
5) Ajánlatkérő ajánlatt dokumentációt állított össze, a dokumentáció nem ruházhatő át.

6) Ervén1telen az ajánlat,ha aján|attevó ajánlatában nem nyilatkozik a Kbt. 70.$ (2) és a
71.$ (1) bekezdés a)-d) pontjaiban foglaltakra.
7) Ajánlattevő köteles ajánlatéútoz csatolni aZ ajánlat alapjául szolgáló részletes
k st. A részletes költsésvetés az aiánlati ár alátámasztására szolsál.



8) Az qánlatok postai úton történő elküldéséből származó valamennyi kockázat - beleértve
a határidőn túli beérkezést is - ajánlattevőt terheli.
9.) Az Ajánlatkérő 2011 október 10-én 10 órai, kezdettel helyszíni szemlét hirdet meg.
Találkozás a Polgármesteri Hivatal tárgyalőjában. (5520 Szeghalom Szabadság tér 4-8 IIl.47.)
Külön meghívó nem kerül kiküldésre.
10.) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az
ajánlattevőt terheli.
11.) Azajánlatokatzárt csomagolásban, cégszeníen aláírva, tar1alomjegyzékkel ellátva, nem
bontható kötésben, 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani, a Kbt. 7OlA.$_ban
foglaltaknak megfeleloen, megjelöIve az eredeti és a másolati példányokat. A példányok
esetleges eltérése esetén az eredeti példány számít mértékadónak. Az ajfuIatot folyamatos
oldalszámmal vagy lapszámmal kell ellátni, minden tartalommal rendelkező oldalát a
cégjegyzésben szereplo képviselőnek szignálni kell. A borítékokat az alábbi felirattal kell
ellátni: ,,Polgármesteri Hivatal nyílászáróinak cseréje- Tilos felbontani az ajánlattételi
határidő lejártáig!''
I2.) Az ajánlatkérő a Kbt. 83.$. alapján az eljárás során biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

13.) A kivitelezés során figyelemmel kell lenni az alábbiaba:

A Munkavégzés a hivatal hétköznapi működését nem zavarhatja. A munkavégzés ideje: péntek
13 őrátóI vasárnap estig tar1hat. A bejutást az ajánlatkérő biztosída. Hétfotől csütörtökig 16 őra
után is lehet munkát végezni. Sorrend: irodák, vizes blokkok, folyosók

v.8) E HIRDETMÉNY MEGKÜLDÉSÉNEK DÁTUMA: 2011110130



A. MELLÉKLET
TovÁBBI cÍnnnr És xapcsolATTARrÁst PoNToK

I) TovÁnnt rnronnnÁctÓx 't rÖvBrxnzÓ cÍmBxBN És xapcsolarranrÁSl PoNToKoN
SZEREZHETOX NB

ID CÍuBx r

IID CÍmrx És

Hivatalos név:Dr. Kállai Sándor
Postai cím: Kinizsi u. 13.
Város/Község: Békéscsaba I Postai irányítőszám: 5600 l Ó^'ás' HU
Kapcsolattartási pont(ok) :

Címzett: Dr. Kállai Sándor
Telefon: 66/444-568

E-mail: drkallaisatdor@gmail.com Faxz 66/444-568
MEK ES KAPCSoLATTARTASI PoNToK' AHoNNAN A DoKUMENrÁclÓ nnsznRpzHpró

Hivatalos név:Dr. Kállai Sándor
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