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: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Postai cím: Hősök tere 1.
Város/Község: Kiskunhalas
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Gyovai István polgármester
Telefon: 77/523-144
E-mail: vfejlesztes@kiskunhalas.hu
Fax: 77/423-612
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kiskunhalas.hu
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:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa 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
Városi Bölcsőde felújítása, bővítése, akadálymentesítése.
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

Kiskunhalas, Május 1. tér 3.
2254 hrsz-ú ingatlanon
NUTS-kód HU331
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
Vállalkozási szerződés keretein belül Városi Bölcsőde felújítása, bővítése,
akadálymentesítése
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További
tárgyak:
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 x
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)
1. rész: Városi Bölcsőde felújítása, bővítése, akadálymentesítése a „ B” mellékletben
meghatározottak szerint.
2.rész: Játszóudvar és kertkialakítás a „B” mellékletben meghatározottak szerint.
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: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés 2011/10/15 (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 és meghiúsulási kötbér, jótállás
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérő a beruházást támogatás igénybevételével valósítja meg. Ajánlatkérő a
Kbt. 305. § ( 3 ) bekezdésében foglaltak alapján a dokumentációban részletezettek
szerint egyenlíti ki ajánlattevő számláit. Az elfogadott megvalósítási és számlázási
ütemterv figyelembevételével a készültségi fok arányában – teljesítés igazolást
követen - részszámlázásra kerülhet sor.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
Nem követelmény.
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:

# aki a Kbt. 60. § 1) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10% - át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és erőforrást nyújtó szervezet:
# aki a Kbt. 62. § 1) bekezdésben felsorolt kizáró okok hatálya alatt áll.
Igazolási mód: a Kbt. 249. §-a alapján
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő, közös ajánlattevő, és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó csatolja a következőket:
P/1 a Kbt. 66. § 1. ) bekezdés a.) pont szerint valamennyi számlavezető
pénzintézettől származó, az ajánlattételi határidőtől számított 60 napnál nem régebbi
keltű nyilatkozat az ajánlattevő fizetőképességének megállapítására az alábbi
tartalommal: mióta vezeti a számláját, a számláján az igazolás kiadását megelőző
1 éven belül volt-e 30 napot meghaladó sorban állás, van-e a számláján havonkénti
pénzmozgás, a bankkal szembeni fizetési kötelezettségeit pontosan teljesíti-e,
számlájával, (számláival) szemben bírósági végrehajtás volt-e, van-e folyamatban.
P/2 A Kbt. 66. § 1. ) bekezdés b. ) pontja alapján csatolja be 2009. üzleti évre
vonatkozóan a számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját ( ha az ajánlattevő
letelepedése szerinti ország joga előírja a közzétételét )
Ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt fenti 1. és 2.
pontban meghatározott – teljes időszakban az előírt igazolással és beszámolóval,
úgy alkalmazza a Kbt. 66. § (2.) bekezdését.
Amennyiben az ajánlattevő alkalmassága igazolása érdekében más szervezet(ek)
erőforrásaira is kíván támaszkodni - a Kbt. 4. § 3/E pontja figyelembe vételével alkalmasságát a Kbt. 65. § (3), (4) bekezdésében foglaltak szerint köteles igazolni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az ajánlattevő és a 10 % feletti alvállalkozó(k)ja alkalmatlan ha:
P/1 Bármely bankszámláján az igazolás kiadását megelőző 1 évben 30 napot
meghaladó sorban álló tétele volt, legalább egy ( nem technikai ) bankszámláján
nincs havi pénzmozgás, vagy a bankkal szemben fizetési kötelezettségeit nem
teljesíti pontosan, bármely számlájával szemben bírósági végrehajtás van
folyamatban. ( Közös ajánlattétel esetén a tagoknak külön-külön megfelelés
szükséges.)
P/2 2009. év üzleti évi beszámolója alapján a mérleg szerinti eredménye negatív
vagy nulla volt. ( Üzleti eredménye negatív, vagy nulla )
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki illetőleg
szakmai alkalmassága esetén megkövetelt igazolási mód:
Az Ajánlattevőnek és a teljesítésben a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak a műszaki illetve szakmai
alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia és az ennek
megfelelő alkalmassági feltételeknek megfelelnie.
M/1 Az előző három évben (2007., 2008., 2009. években) sikeresen befejezett, az
alkalmassági minimumkövetelmények között meghatározott munkákra vonatkozó
referenciamunkák ismertetése a szerződést kötő másik fél által adott, a Kbt. 68. § (
2 ) bekezdése szerinti pozitív tartalmú referencia igazolással. Az igazolásban meg

kell adni az ellenszolgáltatás összegét, a munkák megnevezését és mennyiségét,
a teljesítés idejét és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az
előírásoknak megfelelő és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M/2 Kbt 67. § (2.) bek. b.) pontja alapján mutassa be a teljesítéshez rendelkezésre
álló eszközeit, berendezéseit, illetőleg műszaki felszereltségét (darabszám, műszaki
paraméter megjelölésével),
M/3 Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § ( 2 ) bek. c.) pontja és e.) pontja alapján
nyilatkozatban ismertetnie kell az ajánlattevő, illetőleg vezető tisztségviselői
végzettségét és képzettségét, különösen azon személyek végzettségét és
képzettségét akik az építési beruházás teljesítéséért felelősek, valamint
nyilatkozatban fel kell sorolnia azokat a szakembereket, illetőleg vezetőket,
akiket be kíván vonni a teljesítésbe, különösen azok bemutatása szükséges,
akik a minőségellenőrzésért felelősek (ezen személyek esetében a szakmai
önéletrajz becsatolásával, szakmai gyakorlat ismertetésével, végzettség,
képzettség igazolásával, névjegyzékbe vételt igazoló dokumentumok másolatának
becsatolásával ).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozója alkalmatlan ha:
M/1.
1. részre vonatkozóan: nem rendelkezik az elmúlt három évben (2007., 2008.,
2009.) összesen 1 db nettó 80.000.000 Ft –ot elérő épület építési munkáira
vonatkozó befejezett szerződés szerint teljesített pozitív referencia munkával.
2. részre vonatkozóan: nem rendelkezik az elmúlt három évben (2007., 2008.,
2009.) összesen 1 db játszótér építési munkával
M/2.
1. részre vonatkozóan: nem rendelkezik legalább az alábbi eszközökkel,
berendezésekkel, illetőleg műszaki felszereltséggel: 1 db betonfeltörővel, 1 db
betonkeverővel,1 db burkoló lapvágógéppel.
2. részre vonatkozóan: nem rendelkezik legalább 1 db lapvibrátorral, 1 db
földmunkagéppel, 1db legalább 3 tonna raksúlyt elérő tehergépkocsival.
M/3.
1. részre vonatkozóan: nem rendelkezik:
• 1 fő középfokú végzettségű, legalább 1 éves vezető tisztségviselői gyakorlattal
rendelkező vezető tisztségviselővel
• 1 fő a 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti MV- Ép/A (korlátlan) névjegyzéki
jelölésű a felelős műszaki vezetői névjegyzékben nyilvántartott és legalább 1 éves
építőipari szakmai gyakorlattal rendelkező felelős műszaki vezető szakemberrel,
• 1 fő a 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti MV-Ép/ÉV (korlátlan) névjegyzéki
jelölésű a felelős műszaki vezetői névjegyzékben nyilvántartott és legalább 1 éves
építőipari szakmai gyakorlattal rendelkező felelős műszaki vezető szakemberrel
• 1 fő a 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti MV-Ép/ÉG (korlátlan) névjegyzéki
jelölésű a felelős műszaki vezetői névjegyzékben nyilvántartott és legalább 1 éves
építőipari szakmai gyakorlattal rendelkező felelős műszaki vezető szakemberrel
• valamint nem rendelkezik legalább 2 fő kőműves, 1 fő festő és 1 fő burkoló, 1 fő
villanyszerelő szakmunkással.
2. rész vonatkozásában: nem rendelkezik legalább 1 fő középfokú végzettségű, 3
éves vezető tisztségviselői gyakorlattal rendelkező vezető tisztségviselővel, valamint

1 fő felelős műszaki vezetői szakma gyakorlási jogosultság részletes szabályairól
szóló 244/2006 (XII.5.) korm. r. meghatározott felelős műszaki vezetővel 3 fő fizikai
munkással.
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
Ellenszolgáltatás nettó összege ( HUF )

70

Teljesítési idő (naptári napban megadva
a véghatáridőhöz képest korábbi
időpontban megadva)

20

Ajánlattevő előleg igénylésétől eltekint
10
(igen/nem)
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)
DAOP – 4.1.3/C-2f-2009-0003
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény x
Hirdetmény száma a KÉ-ben: 24192 / 2010 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2010/08/25 (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: 2011/01/10 (év/hó/nap )
Időpont: 09:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 100000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
Az 1. rész vonatkozásában a dokumentáció ára bruttó 80.000 Ft, a második rész
vonatkozásában a dokumentáció ára bruttó 20.000 Ft.Ajánlattevő az ajánlati
dokumentáció ellenértékét a Kiskunhalas Város Önkormányzat OTP Bank Nyrt.
Fiókjánál vezetett 11732064-15338806-00000000 számú számlájára történő
átutalással kell, hogy megfizesse.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2011/01/10 (év/hó/nap) Időpont: 09:00
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)
2011/01/31 -ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2011/01/10 (év/hó/nap)
Időpont: 09:00
Helyszín : Piegelné Dr. Csényi Magdolna Ügyvédi Iroda 6400 Kiskunhalas, Garbai S.
u .4/B 1 em. 4 ajtó
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80. § (2.) bekezdés szerinti személyek
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 – 4.1.3/C-2f-2009-0003
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
Az összegzés megküldésének tervezett időpontja: 2011.01.20.
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2011.01.31.

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 dokumentumok átvehetők Piegelné Dr. Csényi Magdolna, ügyvéd irodájának
székhelyén, 6400 Kiskunhalas, Garbai S. u. 4/B 1 em. 4 ajtó alatt munkanapokon
8.00-tól 12.00 óráig (2011.01.10.-én 9.00 óráig), a befizetést igazoló átutalási
bizonylat ellenében.
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 első és második bírálati résszempont esetében arányosítás, a harmadik bírálati
résszempont esetében a nem válasz 1 pontot, az igen válasz 10 pontot ér.
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:
V.7.1. Ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel a Kbt. 83. §
előírásai szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
V.7.2. Az ajánlattétel nyelve a magyar.
V.7.3. Ha az ajánlatkérő az összegzésben a második legkedvezőbb ajánlattevőt
megjelöli a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén azzal köt szerződést.
V.7.4. Ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10 % -át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az erőforrást nyújtó szervezetnek
csatolnia kell az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatát
(amennyiben ajánlattevő és/vagy 10% feletti alvállalkozó, erőforrást nyújtó
szerveztet esetében amennyiben cégügyében el nem bírált módosítás van
folyamatban akkor a vonatkozó változás bejegyzési kérelem egyszerű másolati
példánya is csatolandó.), valamint az aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját
egyszerű másolatban (meghatalmazás estén a meghatalmazás valamint a
meghatalmazó és meghatalmazott aláírási címpéldánya szükséges).
V.7.5. Ajánlattevőnek külön nyilatkozatban kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy –
nyertes ajánlattevőként - a szerződéskötés időpontjáig legalább az általa megajánlott
ajánlati árral megegyező biztosítási értékű felelősségbiztosítási szerződést köt, vagy
meglévő biztosítását ezen összeg erejéig kiterjeszti. (Kbt. 306. § (2.) bekezdés)
V.7.6. Az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértéke (amely az 1. és
2. részt is magába foglalja): nettó 101.720.000Ft, amennyiben a legelőnyösebb
ajánlatban( 1 + 2. rész ) a megajánlott nettó ár meghaladja ezt az összeget, akkor az
ajánlatkérő a Kbt. 92. § c.) pontja alapján eredménytelennek nyilvánítja az eljárást
tekintettel arra, hogy többletforrás nem áll rendelkezésére.

V.7.7. Az ajánlattételnek tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a
Kbt. 70. § (2.) bekezdésére és a Kbt. 71. § (1.) bekezdés a) és b) és c) pontjára,
valamint amennyiben fenn áll a d.) pontjára.
V.7.8. Az ajánlat részét képező igazolásokat, nyilatkozatokat, iratokat egyszerű
másolati példányban kell benyújtania.
V.7.9. Ajánlattevő a műszaki tervdokumentációban szereplő anyagokkal azonos,
vagy jobb minőségű, azokkal egyenértékű anyagokat is megajánlhat.
V.7.10. Az ajánlattal kapcsolatos egyéb formai és tartalmi követelmények az
ajánlati dokumentációban kerülnek meghatározásra. Az ajánlattevőnek az ajánlati
felhívásban és dokumentációban meghatározott tartalmi és a 70/A § (1.) – (3.)
bekezdése szerinti formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie
és benyújtania. (Kbt. 70 § (1.) bek.)
V.7.11. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült
összes költség az ajánlattevőt terheli.
V.7.12. A postán benyújtott ajánlatot az ajánlatkérő akkor tekinti határidőre
benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül, az
ajánlat illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő
kockázat az ajánlattevőt terheli.
V.7.13. Az ajánlati dokumentáció másra át nem ruházható.
V.7.14. Ajánlatkérő ajánlattevőknek helyszíni bejárást biztosít 2010.12.20 napján
9.00 órai kezdettel, melynek találkozási helye6400. Kiskunhalas, Május 1. tér 3.
Ajánlatkérő a helyszíni bejárás alkalmával az intézmény átfogó megtekintésére
lehetősséget biztosít, viszont ajánlattevők által feltett kérdésekre vonatkozóan
ajánlatkérő a Kbt. kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó szabályait tekinti irányadónak
V.7.15. Ajánlatkérő kiköti, hogy I. és II. rész győztese egymással az elvégzendő
munkálatok kivitelezése kapcsán egyeztetni és egymással együttműködni köteles,
tekintettel a kivitelezés jelen ajánlattételi felhívás szerinti részekre bontására, s a
részeket érintő munkafolyamatok egymásra épülésére.
V.7.16. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 48 § (3.) bekezdésére.
V.7.17. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló
2003. évi CXXIX törvény az irányadó.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/12/10 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: Piegelné Dr. Csényi Magdolna ügyvéd
Postai cím: Garbai S. u. 4/B 1 em. 4. ajtó
Város/Község: Kiskunhalas
Postai irányítószám: 6400
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Piegelné Dr. Csényi Magdolna
Telefon: 77/429-811
E-mail: piegelnedr@t-online.hu
Fax: 77/429-811
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető

Hivatalos név: Piegelné Dr. Csényi Magdolna ügyvéd
Postai cím: Garbai S. u. 4/B 1 em. 4. ajtó
Város/Község: Kiskunhalas
Postai irányítószám: 6400
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Piegelné Dr. Csényi Magdolna
Telefon: 77/429-811
E-mail: piegelnedr@t-online.hu
Fax: 77/429-811
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név: Piegelné Dr. Csényi Magdolna ügyvéd
Postai cím: Garbai S. u. 4/B 1 em. 4. ajtó
Város/Község: Kiskunhalas
Postai irányítószám: 6400
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Piegelné Dr. Csényi Magdolna
Telefon: 77/429-811
E-mail: piegelnedr@t-online.hu
Fax: 77/429-811
Internetcím (URL):
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1
meghatározás Városi Bölcsőde felújítása, bővítése, akadálymentesítése.
1) A rész meghatározása
1. rész: Városi Bölcsőde felújítása, bővítése, akadálymentesítése.
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
1. rész: Bölcsőde felújítása, bővítése, akadálymentesítése.
Alagsor felújítás 183 m2-en, földszint felújítása 209 m2-en, új alagsori építkezés 162
m2-en, új építés földszinten 215 m2-en. A felújítások, bővítési munkák tartalmazzák
az építőmesteri munkákat, szakipari munkákat, elektromos , víz-csatornaszerelési
munkákat, gáz-központi fűtés szerelési munkákat, szellőzőszerelési munkákat,
tűzjelző berendezések elhelyezését, lift építését a dokumentációban rendelkezésre
bocsátott részletező műszaki iratanyag alapján.
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 2011/10/15 (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ---------------------B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 2
meghatározás Játszóudvar és kertkialakítás.
1) A rész meghatározása
2.rész: Játszóudvar és kertkialakítás.
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
2. rész: Játszóudvar és kertkialakítás.
Melléképület elbontása 345 m2-t érintően, kültéri játéktároló és vizesblokk 12
m2-en, zöldfelület felújítás 1030 m2-en, burkolatok felújítása 150 m2-en, udvari
játékok , homokozók, asztal , padok elhelyezése, beépítése jellegüktől függően a
dokumentációban rendelkezésre bocsátott részletező műszaki iratanyag alapján.
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 2011/10/15 (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------

