
3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés:
http://www.kozbeszerzes.hu
AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________
Azonosító kód____________________
Építési beruházás x
Árubeszerzés
Szolgáltatás
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Salgótarán Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Múzeum tér 1.
Város/Község: Salgótarján
Postai irányítószám: 3100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Lőrincz Gyula
Telefon: 32/422-395
E-mail: varosfejlesztes@salgotarjan.hu
Fax: 32/422-395
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha 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
Salgótarján-Salgóbánya szennyvízcsatornázása I. ütemének megvalósítása
vállalkozási szerződés keretében.
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
xTervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió



A teljesítés helye
Salgótarján, Salgóbánya
NUTS-kód HU313
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
Salgótarján-Salgóbánya szennyvízcsatornázása I. ütemének megvalósítása
vállalkozási szerződés keretében.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232400-6
További
tárgyak:

71320000-7

II.1.7)
Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) nem
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre



egy vagy több részre
valamennyi részre
II.1.8.)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
Salgótarján-Salgóbánya szennyvízcsatornázása I. ütem megvalósítása vállalkozási
szerződés keretében
- Nyomóvezeték (NY1) 2300 fm D 63 KPE
- Zagyvaróna, Corvina úti gravitációs gerincvezeték 100 fm NA200 KG-PVC
- Salgóbánya, Orgona és Madách úti gravitációs gerincvezeték 184 fm NA200
KG-PVC
- Salgóbánya, Orgona és Madách úti gravitációs bekötővezeték 32 fm NA 150
KG-PVC
1.sz. végátemelő berendezés:
1 db D1,6 m Rocla akna külön zárkamrával, 2 db ABS PIRANHA S21/2D
szennyvízszivattyúval. Q=10,8 m3/h H=-114 m U=400V P= 2,8 kW
A kiviteli terv elkészítése is az ajánlattevő feladatát képezi.
A műszaki tartalom részletes meghatározását az Ajánlatkérési Dokumentáció
tartalmazza.
II.2.2)
Vételi jog (opció) (adott esetben)
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
VAGY: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő
jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett
idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés 2010/08/30 (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, jótállás, jótállási biztosíték a dokumentáció részét képező
szerződéstervezetekben meghatározottak szerint, tekintettel a 162/2004. (V.21.)
Korm. rendelet 8.§-ának (5) bekezdésében foglaltakra.
A jótállási kötelezettség biztosítéka teljesíthető a Kbt. 53. § (6) a) pontjában
meghatározott formában.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre



A munkák finanszírozása az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács
által meghirdetett leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatása (LEKI)
keretből és az ajánlatkérő saját forrásából történik.
A munka elszámolása egyösszegű átalányáron történik. A nyertes ajánlattevő a
hiány- és hibamentes szerződés teljesítését igazoló, sikeres műszaki átadás-átvételi
eljárás lezárását követően nyújthatja be végszámláját. A végszámla összege nem
lehet kevesebb a vállalkozási díj 20 %-ánál. A szerződés folyamatos teljesítése
mellett, a teljesítéssel arányosan a végszámla mellett 2 db rész-számlát lehet
benyújtani.
A műszaki- pénzügyi ütemtervet előzőek figyelembe vételével kell elkészíteni és az
ajánlathoz csatolni. A Műszaki ellenőr által igazolt, teljesítés igazolás alapján kiállított
számlák a Kbt. 305. § (3) bekezdésében előírtak szerint (a teljesítéstől számított 60
napon belül) átutalással kerülnek kiegyenlítésre a dokumentációban részletezett
módon.
A kifizetés HUF-ban történik.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
Nem követelmény, de közös ajánlattétel esetén a vezető céget meg kell jelölni, és a
közös ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.
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:
1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet
aki(k) esetében a Kbt. 60.§ (1) bekezdésben felsorolt kizáró okok fennállnak.
2. Az eljárásban nem lehet sem ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó
szervezet aki(k) esetében a Kbt. 61.§ (1) bekezdésének d) pontjában és (2)
bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak.
3. Az eljárásban továbbá nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó
szervezet, akire a Kbt. 61.§ (1) bekezdésének a)-c) pontjaiban foglaltak, valamint a
Kbt. 62.§ (1) bekezdésében foglaltak fennállnak.
Jogi helyzet (kizáró okok) - a megkövetelt igazolási mód:
Az előző pontokban felsorolt kizáró okok tekintetében - a 62. § (1) bek. kivételével -
az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő részére a szerződés
teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell, illetőleg azok hiányát
jogosult igazolni is az ajánlatban.
Az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő részére a szerződés
teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek - ha az ajánlatban nem igazolta -
nyertessége esetén az eredményhirdetést követő nyolc napon belül a Kbt. 63. §
(2)-(3) bekezdései szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a fent meghatározott
kizáró okok hatálya alá. A közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében az ajánlattevő köteles



nyilatkozni ajánlatában arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A nyilatkozatokat eredetiben vagy hiteles másolatban kell csatolni.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőknek és a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak azonos módon az
alábbi dokumentumokat kell becsatolnia:
P/1. - A Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi számlavezető
pénzügyi intézményétől származó - az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál
nem régebbi keltezésű, eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolat - nyilatkozat
minimálisan az alábbi tartalommal: pénzintézetnél vezetett összes pénzforgalmi
jelzőszám, számlavezetés kezdete, az ajánlattevő számláján a nyilatkozat
kiállításától számított elmúlt egy évben 30 napon túli sorban állás előfordult-e, és ha
igen, hányszor.
P/2. A Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja szerint a hirdetmény feladását
megelőző utolsó két lezárt üzleti év (2007,2008.) számviteli jogszabályok szerinti
beszámolójának becsatolása egyszerű másolatban.
Az erőforrást nyújtó szervezetek a Kbt. 65. § (4) bekezdés alapján kötelesek eljárni.
Ajánlatkérő a Kbt. 4. § 3/E. pont alapján jár el.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
a Kbt. 69.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint ajánlattevőt és a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót
ajánlatkérő a P/1, és P/2 pontban előírtak vonatkozásában önállóan vizsgálja. Az
ajánlatkérő alkalmatlannak nyilvánítja az ajánlattevőt, ha:
P/1. A pénzintézeti nyilatkozat kiállításának napját megelőző egy éven belül az
ajánlattevőnek illetőleg a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak bármelyik számlavezető pénzintézetüknél
vezetett számlájukon 30 napon túli lejárt fizetési határidejű sorban állás volt.
P/2. Ha az ajánlattevőnek illetőleg a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak a hirdetmény feladását megelőző
utolsó két lezárt üzleti év (2007,2008.) bármelyikében mérleg szerinti eredménye
negatív volt.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőknek és a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak azonos módon az
alábbi dokumentumokat kell becsatolnia:
M/1. a Kbt. 67. § (2) a) pontja alapján a hirdetmény feladását megelőző 36
hónapos időszakban teljesített jelentősebb, a közbeszerzés tárgyához hasonló
- szennyvízcsatorna hálózat - építési munkáinak ismertetését minimálisan az
alábbi adatokkal: szerződés tárgya, ellenszolgáltatás összege, a teljesítés ideje, a
szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, információt nyújtó személy neve,
telefonos elérhetősége, garanciális hiányosságok kezelése ( A Kbt. 68. § (2)
bekezdése szerint kiállított referenciaigazolást is csatolni kell).
M/2 a Kbt. 67. § (2) b) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök,
berendezések, illetőleg műszaki felszereltség leírását, megjelölve a műszaki
eszközök típusát, jellegét (tehergépkocsi, rakodógép, stb.), az alkalmasság



szempontjából releváns adatait, továbbá nyilatkozatát arról, hogy a munkagépek a
szerződés teljesítésére alkalmas műszaki állapotban vannak. Csatolni kell továbbá a
gépjármű forgalmi engedélyének másolatát.
Az eszközök rendelkezésre állása igazolására az eszköznyilvántartás másolati
példányát kell csatolni. Az eszköznyilvántartásban ajánlattevőnek egyértelműen meg
kell jelölnie (ki kell emelni) az igazolni kívánt eszköz megnevezését és adatait.
M/3 a Kbt. 67. § (2) c) pontja alapján az ajánlattevő vezető tisztségviselőinek, felelős
műszaki vezetőinek a megnevezése, gyakorlati idejük, szakmai önéletrajzzal történő
ismertetése, végzettségüket igazoló bizonyítványok és oklevelek, felelős műszaki
vezetői névjegyzékbe szereplésről szóló kamarai igazolás becsatolása, akiket az
ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
M/4 a Kbt. 67.§ (2) e) pontja alapján csatolja nyilatkozatát a teljesítésben résztvevő
szakemberek létszámadatairól, végzettségük, képzettségük szerinti bontásban.
Csatolja a végzettséget, képzettséget igazoló dokumentum (diploma, érettségi
bizonyítvány, szakmunkás bizonyítvány) másolatát.
Az erőforrást nyújtó szervezetek a Kbt. 65. § (4) bekezdés alapján kötelesek eljárni.
Ajánlatkérő a Kbt. 4. § 3/E. pont alapján jár el.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
a Kbt. 69.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint ajánlattevőt és közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót
ajánlatkérő együttesen vizsgálja. Az ajánlatkérő alkalmatlannak nyilvánítja az
ajánlattevőt, ha:
M/1. a hirdetmény feladását megelőző 36 hónapos időszakban nem rendelkezik
minimum nettó 12 millió Ft értékben egy szerződés keretén belül teljesített, legalább
egy befejezett a közbeszerzés tárgyához hasonló - szennyvízcsatorna hálózat -
építési referenciával.
M/2 nem rendelkezik legalább az alábbi eszközökkel:
- 3 db legalább 2 m széles tolólappal ellátott nyitható kanalú mélyásó felszereléssel
rendelkező földmunkagéppel,
- 2 db, min 5 tonna teherbírású tehergépjárművel,
- 4 db acél dúckerettel
- 1 db csatornafektető lézerrel
- 2 db, minimum 60 kg-os gépi tömörítőeszközzel
M/3. a vezető tisztségviselő nem rendelkezik legalább 3 éves vezetői gyakorlattal,
és a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek között nincs legalább egy fő felsőfokú
műszaki végzettségű szakember, aki a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet alapján
hozott határozat szerint MV-VZ/A szakterületen érvényes felelős műszaki vezető
jogosultsággal és min 3 éves felelős műszaki vezetői gyakorlattal rendelkezik.
M/4 nem rendelkezik
- 3 fő nehézgépkezelő
- 3 fő tehergépkocsivezető,
- 1 fő kőműves
szakmunkás végzettségű szakemberrel.
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott igen
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
Tárgyalásos x
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.Ajánlati ár (nettó összegben) 80
2. Jótállás időtartama ( a minimálisan
vállalható 36 hónapot meghaladó
időtartam hónapokban)

10

3. Teljesítési határidő csökkenésének
időtartama (teljesítési határidőt csökkentő
időtartam naptári napokban)

10

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)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2010/03/09 (év/hó/nap )
Időpont: 11.00 óra
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 30.000.- Ft



Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A Dokumentáció fenti bruttó ellenértékét az ajánlatkérő Kereskedelmi és Hitelbank
Zrt-nél vezetett 10402142-49565051-57501001 számú számlájára történő
átutalással kell megfizetni.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/03/09 (év/hó/nap) Időpont: 11.00 óra
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/03/09 (év/hó/nap)
Időpont: 11.00 óra
Helyszín : Salgótarján Polgármesteri Hivatal; 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. II.
emelet 213. szoba
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint.
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2)
A szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos?
nem
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb hivatkozási alapot:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2010.03.23.11.00 óra
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2010. 04.13.
V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető
szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
Ajánlatkérő ajánlattevőkkel külön-külön tárgyal 2010. március 18-án 10.00 órakor
az ajánlatok bontásával megegyező helyszínen, az ajánlatok benyújtásának
fordított sorrendjében. A tárgyalás egy fordulóban történik. A tárgyalási időtartam
előreláthatólag ajánlattevőnként 30 perc. A tárgyalás(ok)on ajánlattevő cégjegyzésre
jogosult, vagy nyilatkozattételre jogosult írásban meghatalmazott képviselője vehet
részt. A képviseleti jogosultságot igazolni szükséges. A tárgyalás befejezésekor
elkészítendő jegyzőkönyv kizárólag a bekövetkezett módosulások rögzítését
tartalmazza, melyről az ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít és két munkanapon belül
megküld minden ajánlattevőnek.
A tárgyalások befejezésével ajánlati kötöttség jön létre.



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 ajánlati határidő lejártának napjának kivételével - átvehető a
Salgótarján Megyei Jogú város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának II. emelet
235.sz. irodájában munkanaponként 9.00 - 14.00 óra között. Az ajánlattétel napján
9.00-11.00 óra között van lehetőség a Dokumentáció átvételére. A Dokumentáció a
Kbt. 54.§ (4) bekezdésében foglalt feltételek mellett is beszerezhető.
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:
0-100
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:
A legjobb tartalmi elem 100 pontot kap. A többi ajánlat esetén rész-szempontonként
a tartalmi elemekre adható pontszámok a tartalmi elemek arányosításával,
százalékos eltérés alapján egy tizedes jegyig kerülnek kiszámításra.
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) Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83. §-ában meghatározottak
betartásával teljes körben biztosítja.
2) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 70.§ (2)
bekezdésében foglaltakra vonatkozóan.
3) Az ajánlatban meg kell jelölni a Kbt. 71. § (1) bekezdésében foglaltakat.
4) Az ajánlattal kapcsolatos formai előírások:
- Az ajánlatot egy eredeti és két másolati példányban kell elkészítenie és benyújtani,
az egyes példányokon fel kell tüntetni hogy „Eredeti” vagy „Másolat”. Eltérés esetén
az eredeti példány az irányadó.
- Az Ajánlat minden oldalát (az üres oldalak kivételével) folyamatos
oldalszámozással kell ellátni és össze kell fűzni.
- A kiadott formanyomtatványokat, mintalapokat minden esetben a megadott
szövegezés szerint értelem szerűen ki kell tölteni, cégszerűen alá kell írni.
- Az Ajánlatot zárt csomagolásba helyezve kell benyújtani. A csomagoláson a
következő feliratot kell feltüntetni:
- „Salgótarján-Salgóbánya szennyvízcsatornázása I. ütemének megvalósítása Nem
bontható fel a hivatalos közbeszerzési bontási eljárás kezdetéig”.
5) Az ajánlatkérő a szerződést az eljárás nyertesével, vagy amennyiben az eljárás
eredményének kihirdetésekor a második legkedvezőbbnek minősített ajánlatot tevő
személyét is megnevezi, a Kbt. 91.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint a következő
legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést.
6) Közös ajánlattétel esetén elegendő az egyik ajánlattevőnek a Dokumetnáció
beszerzése. A megvásárolt Dokumentáció másra nem ruházható át.



7) 2010.02.24-én 10.00 órakor az ajánlatkérő helyszíni szemlét tart, aminek
keretében a helyszín megtekinthető. Találkozás: Polgármesteri Hivatal
Városfejlesztési és Informatikai Iroda (Salgótarján, Múzeum tér 1.) A helyszín
megtekintésekor az ajánlatkérő konzultációt nem tart, a helyszínen tapasztaltakkal
kapcsolatban a Kbt. 56. § (1) - (4) pontja az irányadó.
8) Az ajánlattevőnek a Kbt. 55.§ (3) bekezdésében foglaltak eleget téve kell
ajánlatukat megtenni, és nyilatkoznia kell a Kbt. 72. § szerint, hogy az ajánlattétel
során figyelembe vette-e a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre,
valamint az akadálymentesítésre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos
kötelezettségeket.
9) Ajánlattevőnek csatolnia kell a kivitelezési munkákra vonatkozó teljeskörű
felelősségbiztosítási szerződésének másolatát, szükség esetén kiegészítve a jelen
közbeszerzés tárgyára való kiterjesztéssel. Ennek hiányában szándéknyilatkozatot
kell benyújtani, amelyben ajánlattevő vállalja, hogy nyertessége esetén a
szerződéskötésig a teljeskörű felelősségbiztosítást jelen építési munkára is érvényes
módon megköti.
10) Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén a tagoknak) és a 10 %-ot
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k)nak nyilatkoznia kell arról,
hogy az ajánlatban benyújtott pénzintézeti nyilatkozatokban szereplő számlákon túl
egyéb pénzintézeti folyószámlával nem rendelkezik.
11) Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának az ajánlathoz csatolnia kell az aláírási
címpéldányának és az ajánlat beadását megelőző 90 napnál nem régebbi
cégkivonatának eredeti vagy cégszerű aláírással hitelesített másolati példányát.
12) A kizáró okokkal, valamint a pénzügyi-gazdasági és a műszaki-szakmai
alkalmassággal kapcsolatos nyilatkozatok és igazolások tekintetében a Kbt. 20.§ (3)
bekezdése alapján, ahol az ajánlatkérő nem kérte kifejezetten az eredeti vagy hiteles
másolatban való benyújtást, ott az igazolások egyszerű másolatban is benyújthatók,
a nyilatkozatokat eredeti, vagy hiteles másolati példányban kell csatolni.
13.) Az ajánlatkérő a Kbt. 48.§ (3) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők
figyelmét, hogy támogatásra irányuló igényt nyújtott be.
14.)Ajánlatkérő a Kbt. 125.§ (3) bekezdés b) pontjára tekintettel hirdetmény
közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat.
15.)Amennyiben az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági
követelménynek erőforrást biztosító szervezet bevonásával kíván megfelelni, úgy
az erőforrást biztosító szervezetnek csatolni kell az alkalmasság igazolására előírt
dokumentumot is.
16.) Az ajánlatkérő a Kbt. 253. §-a alapján fenntartja az eljárásban való részvétel
jogát az évi nettó 1 milliárd Ft árbevételt el nem érő ajánlattevők részére. Erre
tekintettel akinek az alkalmassági követelményeknél vizsgált időszakban ( 2007,
2008.) az éves nettó árbevétele elérte vagy meghaladta az 1 milliárd Ft összeget
az ajánlatkérő a Kbt. 88. § (1) bek. f.) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja az
ajánlatát.
17.)A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozottak vonatkozásában a
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. rendelkezései irányadók.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/02/10 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok



I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
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):
 


