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AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
Építési beruházás
x
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
Azonosító kód_______________________________________
Árubeszerzés
Szolgáltatás
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Szeghalom Város Önkormányzat
Postai cím: Szabadság tér 4-8.
Város/Község: Szeghalom
Postai irányítószám: 5520
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Szeghalom, Szabadság tér 4-8. II. emelet 47.
Címzett: Nagy István
Telefon: 66/371-611
E-mail: muszak@szeghalom.hu
Fax: 66/371-623
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
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:
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]
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 Szeghalom ”Sárrét Fővárosa” városközpont integrált
fejlesztése című projekt megvalósításához szükséges építési beruházások
munkáinak generál kivitelezésére
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
Szeghalom közigazgatási területén belül
NUTS-kód HU332
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 xDinamikus 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 Szeghalom ”Sárrét Fővárosa” városközpont integrált
fejlesztése című projekt megvalósításához szükséges építési beruházások
munkáinak generál kivitelezésére
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
További
tárgyak:

45233120-6
45310000-3

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)
ld. B melléklet
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: 365 (a szerződés megkötésétől
számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés (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)
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek rendelkezésre bocsátása, illetve
igazolása a Kbt. 53. § (6) bekezdése a) szerint történhet.
a) Késedelmi kötbér: a vállalkozó köteles a szerződésben rögzített
határidővel/részhatáridővel kapcsolatos késedelem esetén kötbért fizetni. A
késedelmi kötbér összege az 1. és 4. részajánlati körök esetében naponta a vállalási
ár 0,5%-a, de összességében nem haladhatja meg a teljes vállalási ár 20%-át, a
2. és 3. részajánlati körök esetében pedig a vállalási ár 0,5%-a, de összességében
nem haladhatja meg a teljes vállalási ár 20 %-át.
b) Meghiúsulási kötbér: a vállalkozó köteles a munka - vállalkozónak felróható okból
történő - meghiúsulása esetén kötbért fizetni. A kötbér a nettó vállalkozói díj 20 %-a.
c) Jótállási biztosíték: a vállalkozó köteles a Létesítmény teljes átvételére vonatkozó
teljesítési igazolás kiadása előtt a jótállási időre a jótállási felülvizsgálat napjáig
szólóan jótállási biztosítékot nyújtani. A jótállási biztosíték a nettó vállalkozói díj
5%-a, amely a Kbt. 53. § (6) bekezdése a) pont szerint nyújtható.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérő előleget az 1. és 4. részajánlati kör esetében fizet. Az előleg mértéke
10%. Az előleg 5-5%-os részével a 2. és 3. részszámlában kell elszámolni.
Az Ajánlattevőnek az előlegfizetés feltételeként az előleg visszafizetésére, annak
teljes visszafizetésének idejére szóló hatállyal, az előleggel megegyező összegű,
feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgaranciát ad kell átadnia a szerződés
aláírásával egyidejűleg az Ajánlatkérő részére.
Részszámla benyújtására az 1. és 4. részajánlati kör esetében van lehetőség.
3 db részszámla állíthatók ki a szerződéses összeg 20-20%-áról. A végszámla
benyújtására a sikeres műszaki átadás-átvételt és a kivitelező által szolgáltatandó
dokumentációk hiánytalan átadását követően kerülhet sor, a szerződéses összeg
fennmaradó 30%-áról.



Az ajánlatban pénzügyi ütemtervet kell benyújtani a rész-számlák műszaki
tartalmának megjelölésével.
A fizikai teljesítés készültségi fokát a Műszaki ellenőr ellenőrzi, és a teljesítésről a
szerződés szerint Teljesítési Igazolás kiadására kerül sor.
A 2. és 3. részajánlati kör esetében 1 db végszámla benyújtására van lehetőség.
A végszámla benyújtásával egy időben az Ajánlattevőnek a bruttó szerződéses ár
5%-ig terjedő biztosítékot kell az Ajánlatkérő részére rendelkezésre bocsátania, mely
biztosíték érvényességi ideje a megvalósítást követő 1 éves utófelülvizsgálatig kell
szóljon. A biztosítékot a Kbt. 53. § (6) bekezdés a) pontja szerint teljesítheti.
A teljesítést és a készültségi fokot az ajánlatkérő igazolja. A teljesítés igazolása
után benyújtott számla kiegyenlítése a teljesítéstől számított 60 naptári napon belül
átutalással történik (kedvezőbb fizetési határidő bírálati részszempont). A jelen
eljárásban alkalmazandó a Kbt. 305. és 306/A. § is, és az Art. 36/A.§ előírásai. Az
ÁFA megfizetése a hatályos jogszabályok szerint történik (fordított ÁFA).
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,
akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdés illetőleg az eljárásban nem lehet
ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. § (1)
a)-c) és a 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.
Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást
nyújtó szervezetnek a Kbt. 249. § (3) bekezdésének megfelelően nyilatkoznia kell a
kizáró okok fenn nem állásáról, továbbá az ajánlattevőnek írásban nyilatkoznia kell,
hogy a teljesítéshez nem vesz igénybe kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót /Kbt.
71.§(3)/.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A beszámolót az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak önállóan kell teljesítenie,
míg a forgalmat együttesen.
Az alkalmasság igazolására a 65. § (3) bekezdése szerinti szervezetek
(személyek), mint erőforrást nyújtók bevonására a gazdasági és pénzügyi
alkalmasság körében nincs lehetőség, a Kbt. 4. § 3/E. pontja értelmében (a Ptk.
szerinti többségi befolyás fennálltának kivételétől eltekintve)
P/1. Csatolja az utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok
szerinti beszámolóit (mérleg + eredménykimutatás + kiegészítő melléklet),
amennyiben a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét. Amennyiben az
ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét,
ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén valamennyi
konzorciumi tag, illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben



igénybe venni kívánt alvállalkozó egyszerű, vagy könyvelője (könyvvizsgálója)
által ellenjegyzett nyilatkozatát is az utolsó három lezárt üzleti év mérleg szerinti
eredményéről (évenként megbontva) Kbt. 66. § (1) b)
P/2. Nyilatkozzon a 2006., 2007. és 2008. években a teljes nettó forgalmáról és a
közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás nettó forgalmáról (évenként megbontva)
Kbt. 66. § (1) c)
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az alábbi követelményeknek az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak önállóan kell
megfelelni:
P/1. alkalmatlan, ha az utolsó három lezárt üzleti évek közül két évben a mérleg
szerinti eredménye negatív.
P/2. alkalmatlan, ha az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak együttesen, a
2006-2008. években a forgalma nem éri el az alábbi összegeket:
1. részajánlati kör: a teljes nettó forgalma átlagosan az évi 500 millió Ft-ot és a
közbeszerzés tárgya szerinti (építési beruházás) nettó forgalma átlagosan az évi 350
millió Ft-ot.
2. részajánlati kör: a teljes nettó forgalma átlagosan az évi 7,5 millió Ft-ot és a
közbeszerzés tárgya szerinti (építési beruházás) nettó forgalma átlagosan az évi 5
millió Ft-ot.
3. részajánlati kör: a teljes nettó forgalma átlagosan az évi 20 millió Ft-ot és a
közbeszerzés tárgya szerinti (építési beruházás) nettó forgalma átlagosan az évi 15
millió Ft-ot.
4. részajánlati kör: a teljes nettó forgalma átlagosan az évi 500 millió Ft-ot és a
közbeszerzés tárgya szerinti (építési beruházás) nettó forgalma átlagosan az évi 350
millió Ft-ot.
Ajánlatkérő a forgalom alatt az értékesítés nettó árbevételét érti.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az alábbi igazolásokat az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak kell teljesítenie
együttesen:
Az alkalmasság igazolására a 65. § (3) bekezdése szerinti szervezetek
(személyek), mint erőforrást biztosítók bevonására lehetőség van, kivéve a
referenciaigazolás (M/1) tekintetében, a Kbt. 4. § 3/E. pontja értelmében (kivéve a
felek közötti többségi befolyás esetét).
M/1. Ismertesse az ajánlattételi határidő lejártát megelőző öt évben elvégzett
és műszaki átadás-átvétellel befejezett építési munkáit a Kbt. 67. § (2) a) pontja
alapján, a főbb műszaki, mennyiségi mutatók, az ellenszolgáltatás összege vagy
mennyiségre utaló más adat, a teljesítés ideje és a szerződést kötő másik fél,
valamint a részéről információt nyújtó személy nevének és telefonszámának
megjelölésével, és a másik fél által adott igazolással a Kbt. 68. § (2) bekezdés
szerinti tartalommal.
M/2. A teljesítésben személyesen közreműködő személyek bemutatása, szakmai
önéletrajzuk és diploma másolatuk csatolásával, az építési műszaki ellenőri,
valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes



szabályairól szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerinti felelős műszaki vezetői
névjegyzékben való felvétel igazolásával a Kbt. 67. § (2) e) alapján.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az alábbi követelményeknek az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak együttesen kell
megfelelni.
M/1. alkalmatlan, ha nem rendelkezik az ajánlattételi határidőt megelőző öt évben
összesen műszaki átadás-átvétellel befejezett referenciamunkákkal az alábbiak
szerint:
1. részajánlati kör: műemlékvédelem alatt álló épületen végzett épület-felújítási
munka legalább nettó 300 millió forint értékben és 1500m2 hasznos alapterületen.
Az előírt szerződéses érték, illetve mennyiségi adat max. 2 referenciával teljesíthető.
2. részajánlati kör: 1 darab, legalább nettó 5 millió forint ellenértékű magasépítési
munka.
3. részajánlati kör: 1 darab, legalább nettó 5 millió forint ellenértékű magasépítési
munka.
4. részajánlati kör: térrekonstrukciós munka legalább nettó 300 millió forint értékben,
amely keretében legalább 10.000 m2 térkő burkolást végzett, amelyből legalább
1.500 m2 műemléki környezetben történt. Az előírt szerződéses érték, illetve
mennyiségi adat max. 4 referenciával teljesíthető. (A műemléki környezeten az
ajánlatkérő a 2001. évi LXIV. Tv.-ben meghatározott fogalmat érti.)
A fenti 4 pontban elvárt referencia adott esetben 1 kivitelezés keretében elvégzett
munkák igazolásával is teljesíthető.
M/2. alkalmatlan, ha nem rendelkezik az építési műszaki ellenőri, valamint a
felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól
szóló 244/2006.(XII.5.) Korm. rendelet szerinti, az alábbiakban meghatározott
kódszámú (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti) felelős műszaki vezetői
jogosultsággal rendelkező szakemberekkel (kivéve a kertépítő)
1. részajánlati kör:
1) 1 fő felsőfokú végzettségű, MV-Ép/AM
2) 1 fő felsőfokú végzettségű, MV-Ép/ÉG
3) 1 fő felsőfokú végzettségű, MV-Ép/ÉV
2. részajánlati kör:
1) 1 fő felsőfokú végzettségű, MV-Ép/A
3. részajánlati kör:
1) 1 fő felsőfokú végzettségű, MV-Ép/A
4. részajánlati kör:
1) 1 fő felsőfokú végzettségű, MV-KÉ/A (közlekedési építmények)
2) 1 fő felsőfokú végzettségű, MV-VZ/A (vizi létesítmények)
3) 1 fő felsőfokú végzettségű, MV-TE/A (távközlési)
4) 1 fő felsőfokú végzettségű, MV-VI/A (villamossági)
5) 1 fő táj és kertépítő, vagy kertészmérnök felsőfokú végzettség és 5 év szakmai
gyakorlat.
1 szakember több pozícióra jelölhető.
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
1. A teljes nettó vállalási ár 18
2. Garancia ideje 1
3. Fizetési határidő 1
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)
3/E/2009/Szeghalom
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: 2009/11/17 (év/hó/nap ) Időpont: 10.00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 1. 40.000, 2. 15.000, 3. 15.000, 4. 40.000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A feltüntetett ellenérték részajánlati körönkénti bruttó érték. A dokumentáció
ellenértékét a lebonyolító Nagymihály Ügyvédi Iroda ERSTE Bank Rt-nél



vezetett 11606002-23385900-06000004 számú számlájára kell átutalni,
3/E/2009/SZEGHALOM hivatkozás feltüntetésével, vagy a dokumentáció
átvételének helyén készpénzben befizetni.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2009/11/17 (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: vagy napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától
számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2009/11/17 (év/hó/nap) Időpont: 10.00
Helyszín : 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. II. emelet 47. számú helyiségében
bontja fel
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80. § (2) bekezdésében foglaltak
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:
DAOP-2007-5.1.2/A: „Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Szeghalom a
„Sárrét Fővárosa” városközpont integrált fejlesztése”.
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2009/11/27 10 óra
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2009/12/14.
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 ellenértéke az 1. és 4. részajánlat esetében 32.000,-Ft+ÁFA
bruttó 40.000,-Ft, a 2. és 3. részajánlati kör esetében 12.000,-Ft+ÁFA bruttó
15.000,-Ft befizetését igazoló bankbizonylat átadása ellenében az I.1) pont
kapcsolattartási pontja szerinti címen vehető át vagy az átvétel helyén készpénzben
való befizetés ellenében, munkanapokon 9-15 óráig, pénteken 13 óráig, az
ajánlattételi határidő lejártának napján 10 óráig. Faxon a 06/62-545-073 számra való
befizetés igazolás esetén, 2 munkanapon belül postai megküldéssel teljesítjük.



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 számára legelőnyösebb ajánlat kap 10 pontot, míg a többi
ajánlat pontértéke a legjobbhoz arányosítva kerül meghatározásra, aránypár
alkalmazásával
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 ajánlatokat összefűzött, sorszámozott 1 eredeti és 3 másolati példányban kell
elkészíteni és a 4 példányt egy nagy lezárt borítékban kell benyújtani.
2) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevő
kifejezett nyilatkozatát a felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére és a
kért ellenszolgáltatás értékére, valamint arra vonatkozóan, hogy a nyertessége
esetén a közbeszerzési eljárás esetén megkötött szerződés teljesítése céljából, e
szerződésen alapuló szerződéseiben saját magára vonatkozó kötelezettségként
vállalja a 305. § (1), (3) bekezdése és a 306/A. § (1) és (2) bekezdése szerinti
előírások érvényesítését. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy elfogadja az
ajánlatkérő szerződéstervezetét, nyilatkoznia kell továbbá arról, hogy a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis-
vagy középvállalkozásnak minősül-e.
3) Az ajánlatban meg kell jelölni:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót
vesz igénybe
b) az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint
a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítésében a megjelölt
alvállalkozók közreműködnek, továbbá
c) az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetet.
4) Az ajánlatkérő lehetőséget biztosít a dokumentációba való betekintésre,
munkanapokon 9-11 óráig, az ajánlattételi határidő lejártáig, az I.1. pont szerinti
kapcsolattartási címen
5) Az ajánlatokhoz benyújtandó igazolásokat egyszerű másolatban is elegendő
csatolni. A másolat esetleges olvashatatlansága az eredeti ajánlatban az igazolás
érvénytelenségét jelenti, melyért a felelősség ajánlattevőt terheli. Az idegen nyelvű
okiratokat a fordító aláírásával (és ha van bélyegzőjével) ellátott magyar nyelvű
fordításban is benyújtandó.
6) Az ajánlatban benyújtandó az ajánlattevő / 10%-ot meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozója / erőforrást nyújtó szervezete 60 napnál nem
régebbi, hatályos cégkivonata (adott esetben el nem bírált változás bejegyzési



kérelem cégbírósági érkeztető bélyegzővel ellátott példánya), valamint az ajánlatban
aláíró (cégjegyzésre jogosult) cégképviselőik aláírási címpéldánya.
7) Közös ajánlattétel esetén a részletes konzorciális megállapodást az ajánlathoz
csatolni kell, a vezető (képviselő) cég megjelölésével, nyilatkozattal, hogy
a tagok egyetemleges felelősséget vállalnak jelen közbeszerzés tárgyának
megvalósításáért.
8) Az ajánlatban benyújtandó felelősségbiztosításról szóló kötvény vagy a biztosító
által kiállított szándéknyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a dokumentációban
meghatározott limitösszeget elérő felelősségbiztosítás megkötésére hajlandó az
ajánlattevő nyertessége esetén.
9) Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy minden beépített késztermékre a
beépítést megelőzően, adott esetben annak megfelelőségét igazoló akkreditált
minőségvizsgáló laboratórium által kiadott dokumentumot csatol.
10) Ha a Vállalkozó nem a dokumentációban megadott típust kívánja beépíteni, úgy
részletes áruleírást köteles csatolni, az egyenértékűség megállapításához.
11) Az ajánlattevőnek a CD-n kiadott árazatlan költségvetést kell beárazva
benyújtania és CD-n, xls. formában egy példányban ajánlatához csatolni, valamint
műszaki-pénzügyi ütemtervet is be kell nyújtania; adja meg a részszámlák műszaki
tartalmát és a várható teljesítési ütemtervet. (A pénzügyi ütemterv és a részszámlák
csak az 1. és 4. részajánlati körök esetében)
12) Az ajánlattevő nyilatkozzon, hogy amennyiben a teljesítés időszakában az
ajánlatkérő által elfogadott ajánlat terv-módosításokat eredményez, akkor annak
költségeit viseli.
13) Az ajánlattevő a projekt kivitelezésében résztvevő személyekre vonatkozóan
csatoljon szervezeti ábrát a részvételre jelölt személyek a megjelölésével.
14) Az Ajánlattevő csatoljon cégszerűen aláírt nyilatkozatot, hogy az előlegfizetés
feltételeként az előleg visszafizetésére, annak teljes visszafizetésének idejére szóló
hatállyal, az előleggel megegyező összegű, feltétel nélküli és visszavonhatatlan
bankgaranciát ad át a szerződés aláírásával egyidejűleg Ajánlatkérő részére.
15) Az ajánlattevő csatoljon olyan nyilatkozatot, hogy a ÚT-2.3.302 előírásainak
megfelelő hőmérsékletű aszfaltot használ a kivitelezés során, és ennek megfelelően
jelölje meg azon az ajánlattétel időpontjában működő aszfalt keverő üzemet
(megadva annak a Szeghalomtól való távolságát is), ahonnan a téli időszakban is, a
közúti szabályok betartásával, a megfelelő távolságról tudja szállítani és I. osztályú
minőségben bedolgozni az aszfaltot!
16) Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 70. § (4) bekezdésére, amely szerint
az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban nem tehet közös ajánlatot
más ajánlattevővel, illetőleg abban más ajánlattevő - a közbeszerzés értékének
tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozójaként
sem vehet részt, továbbá más ajánlattevő számára erőforrást sem biztosíthat.
Ugyanabban a közbeszerzési eljárásban az adott személy, szervezet nem vehet
részt egynél több ajánlattevő (közös ajánlattevő) közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójaként és
erőforrást nyújtó szervezeteként.
17) Ha az ajánlatkérő az eredményhirdetéskor a második legkedvezőbb ajánlatot
tevőt is meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén vagy
az eljárás nyertesének a 60. § (1), valamint a 61. § (1) bekezdésének hatálya alá
nem tartozásával kapcsolatos hamis nyilatkozata esetében az ajánlatok értékelése



során [81. § (4) bekezdés] a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített
szervezettel (személlyel) köti meg a szerződést.
18) Az ajánlatkérő 2009. november 3-án 10 órai kezdettel helyszíni bejárást
tart (Kbt. 56. § (6) bek.). Szeghalom, Szabadság tér 4-8. II. emelet 47. számú
helyiségében kell megjelennie, majd ezt követően kerül sor az érintett területek
bejárására.
19) Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt az 1. és 4. részajánlati kör esetében
ajánlati biztosíték nyújtásához köti, amelynek összege: 5.000.000,- Ft, amelynek
az ajánlati kötöttség idejére, a rendelkezésre állását az ajánlat benyújtásával
egyidejűleg az ajánlattevőnek az eredeti dokumentáció átadásával igazolni kell. A
biztosíték nyújtható eredeti igazolás formájában:
- Az ajánlatkérő Kereskedelmi és Hitel Banknál vezetett
10402142-50485250-54561008 számú bankszámlájára történő befizetéssel.
- Bankgaranciával
- Biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó -
kötelezvénnyel
20) A Közbeszerzések Tanácsa „a Kbt. 63. §-ában hivatkozott igazolásokról,
nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a magyarországi letelepedésű
ajánlattevők, alvállalkozók és erőforrást nyújtó szervezetek vonatkozásában” című
útmutatójának megfelelően a nyertes ajánlattevőnek, 10%-ot meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának, illetve erőforrást nyújtó szervezetének az
eredményhirdetést követően a Kbt. 63. § (2) és (3) bekezdései szerinti igazolásokat
8 napon belül be kell nyújtania.
21) Az Ajánlatkérő az eljárás során a közbeszerzési törvény 83. § szerinti az összes
ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az ajánlati biztosíték hiánypótlása sem formai, sem
tartalmi okból a Kbt. alapján nem lehetséges, mivel azt az ajánlattételkor kell
igazolni.
21) Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a tervezői becsült értéktől
való 15%-os eltérés esetén alkalmazza a Kbt. 86. §-t.
V.8) E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/10/19 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: Nagymihály Ügyvédi Iroda Közbeszerzési Munkacsoport
Postai cím: Szentháromság u. 34. I/16.
Város/Község: Szeged
Postai irányítószám: 6722
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Nagymihály Tamás
Telefon: 62/545-857
E-mail: nagymt@admin.u-szeged.hu
Fax: 62/545-073
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 4 meghatározás városközpont fejlesztése
1) A rész meghatározása
1. Tervezői költségbecslés: nettó 297.288.065,-Ft
- D'Orsay kastély felújítása, funkcióval való megtöltése.
Műemléki védettség alatt álló épület teljes külső felújítása, eredeti terveknek
megfelelő felújítására kerül sor, a belső terek átalakításra kerülnek és könyvtár,
valamint múzeumi kiállítótermek kerülnek kialakításra: 958,53 m2 hasznos
alapterület teljes felújítása + elbontott épület rész teljes újjáépítés 150,83 m2
hasznos alapterületen + külső teraszok kialakítása, felújítása összesen: 5 db, közmű
csatlakozások, járda kapcsolatok kiépítése, zöldterület rendezés
- Sárrét Múzeum felújítása, nagygazdaház kialakítása.
Műemléki védelem alatt álló épület homlokzatának felújítása, belső épületgépészeti
munkák megvalósítása, az épülethez tartozó nagygazdaház rekonstrukciója:
522 m2 nettó alapterületű műemléki épület felújítása, falazatok, villanyszerelés
(szerelvények, vezeték csere) nyílás zárók cseréje különböző méretű ajtó 9 db,
ablak 15 db, javítások 18 db ajtó, 19 db ablak, központi fűtés kialakítás, vizes blokk
kialakítás
2. Tervezői költségbecslés: 4.468.388,-Ft
Szeghalom Város Művelődési Központ átrium udvar kialakítása, homlokzati
nyílászárók cseréje: rendezvénytér kialakítás 146 m2 kültéri burkolat építés,
különböző méretű ajtó cseréje 6 db, különböző méretű ablak felújítása 8 db
3. Tervezői költségbecslés: 14.819.189,-Ft



Szeghalom Városi Tűzoltóság homlokzatának felújítása és nyílászárók cseréje:
nyílás záró csere 91 db különböző méretű ablak 6 db különböző méretű ajtó, 720 m2
homlokzati felület felújítása
4. Tervezői költségbecslés: 333.903.079,-Ft
Szabadság tér, Kossuth tér, Nagy Miklós utca, Sétakert felújítása, átépítése.
- Szabadság tér átépítése, járdák, kerékpárút kialakítása, útburkolatok felújítása,
szökőkút építése, emlékmű helyreállítása, zöldterületek rendezése, közvilágítás
kialakítása, parkolók kialakítása: térkő burkolatok 3.883 m2, aszfalt burkolat
felújítás 3.500 m2, kerti szegély építés 2.174 fm, kiemelt szegély építés 955 fm,
zárt csapadékvíz csatorna építés 378 fm, ivóvíz vezeték rekonstrukció 129 fm,
emlékmű díszkerítés építés 35 fm, szobor áthelyezés 1 db, szökőkút kialakítás 1 db,
közvilágítás átépítés: 26 db kandeláber és közvilágítási lámpa elhelyezés, öntözővíz
hálózat építés 194 fm, hírközlő kábel kiváltás 510 fm, kertépítés-zöldterület rendezés
- Műemléki környezetben lévő Kossuth tér átépítése, járdák, kerékpárút felújítása,
díszburkolattal való ellátása, útburkolatok felújítása, emlékmű felújítása, közvilágítás
korszerűsítése, zöldfelületek rendezése, parkolók kialakítása: térkő burkolatok 3.587
m2, aszfalt burkolat felújítás 2.533 m2, kerti szegély építés 2.197 fm, kiemelt szegély
+ K szegély építés 765 fm, zárt csapadékvíz csatorna építés 243 fm, ivóvíz vezeték
rekonstrukció 139 fm, emlékmű áthelyezés és felújítás 1 db, közvilágítás átépítés:
13 db kandeláber és közvilágítási lámpa elhelyezés, öntözővíz hálózat építés 34
fm, hírközlő kábel légvezeték átépítés földkábelre 330 fm, kertépítés-zöldterület
rendezés
- Nagy Miklós utca felújítása közvilágítás korszerűsítése, járdák felújítása,
zöldfelületek rendezése, útburkolatok felújítása, parkolók kialakítása, telefon és
villamos vezetékek kiváltása: térkő burkolatok 643 m2, aszfalt burkolat felújítás
1.434 m2, járda szegély építés 203 fm, kiemelt szegély építés 186 fm, kiemelt
vízelvezető útszegélykő építés 431 fm, zárt csapadékvíz csatorna építés 202
fm, ivóvíz vezeték rekonstrukció 148 fm, szennyvízcsatorna rekonstrukció 61 fm,
közvilágítás átépítés: 10 db kandeláber és közvilágítási lámpa elhelyezés, zöldterület
rendezés - utcabútorok
- Sétakert átépítése, útburkolatok felújítása, közvilágítás korszerűsítése,
zöldfelületek rendezése, járdák, kerékpárút felújítása, díszburkolattal való fedése,
parkolók kialakítása, telefon és villamos vezetékek kiváltása: térkő burkolatok 3.049
m2, aszfalt burkolat felújítás 6.320 m2, kerti szegély építés 2.839 fm, kiemelt szegély
építés 1.180 fm, süllyesztett szegély építés 70 fm, zárt csapadékvíz csatorna építés
565 fm, ivóvíz vezeték rekonstrukció 239 fm, közvilágítás átépítés: 18 db kandeláber
és közvilágítási lámpa elhelyezés, tarfó bontás - átterhelés öntözővíz hálózat építés
183 fm, hírközlő kábel légvezeték átépítés földkábelre 640 fm, kertépítés - zölderület
rendezés
- Térfigyelő rendszer kialakítása Szeghalom Városában: 5 db térfigyelő kamera
elhelyezés, optikai kábel építés 510 fm
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
További
tárgyak:

45233120-6
45310000-3

3) Mennyiség vagy érték



ld. 1) pont
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) ----------------------


