Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem
(5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat:
b) a kérelem az Értesítıben történı közzétételt kezdeményezi;
c) az ajánlatkérı a Kbt. mely rendelkezése (§, bekezdés, pont) alapján tartozik annak a
hatálya alá [ideértve a Kbt. 2. §-ának (4) bekezdése szerinti önkéntes alkalmazásának esetét
is];
22. § (1) bekezdés d) pont
d) az ajánlatkérı a Kbt. mely része, illetıleg fejezete szerinti eljárást alkalmazza;
VI. fejezet
e) a közbeszerzés (beszerzés) becsült értékét [szükség szerint utalást a Kbt. 245. §-ának (5)
bekezdésére vagy 274. §-ának (2) bekezdésére vagy 298. §-ának (3) bekezdésére];
200.000.000 HUF
f) ha a kérelmezı olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítıben, amelynek közzététele a
Kbt. szerint nem kötelezı, ezt a körülményt is;
Kötelezı
g)a kérelem és a hirdetmény feladásának napját.
2009/11/11
(6) Ha a hirdetmény közzétételét az ajánlatkérı által meghatározott személy vagy szervezet
kezdeményezi, e személynek vagy a szervezetnek a kérelemben nyilatkoznia kell képviseleti
jogosultságáról is. A képviseleti jogosultságról való nyilatkozat hiányában a Szerkesztıbizottság
a hiánypótlásra történı felhívást az ajánlatkérınek küldi meg.
Képviseleti jogosultság megléte [x]
Egyéb közlemény:
A hirdetmény ellenjegyzése megtörtént.
3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja
1024 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 EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
Építési beruházás

[]

Árubeszerzés

[]

Szolgáltatás

[x]

Építési koncesszió

[]

Szolgáltatási koncesszió

[]

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
Azonosító kód_______________________________________

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ
I.1) NÉV , CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos név:
Tapolca Város Önkormányzata
Postai cím:
Hısök tere 15.
Város/Község

Postai irányítószám:

Ország:

Tapolca

8300

Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):
Benczik Zsolt, Önkormányzati és Gazdálkodási irodavezetı
Címzett:
benczik.zsolt@tapolca.hu

Telefon:
87/510-126

E-mail:
benczik.zsolt@tapolca.hu

Fax:
87/511-164

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérı általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következı címen szerezhetık be:
[x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
[ ] Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következı címen szerezhetı be:
[x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
[ ] Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következı címre kell benyújtani:
[x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
[ ] Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) AZ AJÁNLATKÉRİ TÍPUSA
Központi szintő [ ]

Közszolgáltató [ ]

Regionális/helyi szintő [x]

Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont] [ ]

Közjogi szervezet [ ]

Egyéb [ ]

I.3.) AZ AJÁNLATKÉRİ TEVÉKENYSÉGI KÖRE
I.3.1) A KBT. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRİK ESETÉN
[x] Általános közszolgáltatások

[ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

[ ] Védelem

[ ] Szociális védelem

[ ] Közrend és biztonság

[ ] Szabadidı, kultúra és vallás

[ ] Környezetvédelem

[ ] Oktatás

[ ] Gazdasági és pénzügyek

[ ] Egyéb (nevezze meg):

[ ] Egészségügy

I.3.2) A KBT. VII. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRİK ESETÉN
[ ] Víz

[ ] Villamos energia

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont]

[ ] Gáz- és hıenergia termelése, szállítása és elosztása

[ ] Földgáz és kıolaj feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

[ ] Szén és más szilárd tüzelıanyagok feltárása és kitermelése

[ ] Vasúti szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

[ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz
szolgáltatások

[ ] Repülıtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
[ ] Kikötıi tevékenységek

[ ] Postai szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]

I. 4.) Az ajánlatkérı más ajánlatkérık nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? igen [ ] nem [x]
II. SZAKASZ: A SZERZİDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS

II.1.1 ) Az ajánlatkérı által a szerzıdéshez rendelt elnevezés
Vállalkozási szerzıdés.
II.1.2) A szerzıdés típusa, valamint a teljesítés helye
( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a
szerzıdés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a) [ ] Építési beruházás

b) [ ] Árubeszerzés

[ ] Kivitelezés

[ ] Adásvétel

[ ] Tervezés és kivitelezés

[ ] Lízing

[ ] Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az
ajánlatkérı által meghatározott követelményeknek
megfelelıen

[ ] Bérlet

[ ] Építési koncesszió

c) [x] Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória 27.
(az 1–27. szolgáltatási
kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4.
mellékletében)

[ ] Részletvétel
[ ] Ezek
kombinációja/Egyéb

[ ] Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód

A teljesítés helye

A teljesítés helye

NUTS-kód

Tapolca
NUTS-kód HU212

II.1.3) A hirdetmény a következık valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása [x] Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása [ ]
Keretmegállapodás megkötése [ ]
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevıvel [ ]

Keretmegállapodás egy ajánlattevıvel [ ]

A tervezett keretmegállapodás résztvevıinek keretszáma VAGY, adott
esetben, maximális létszáma
A keretmegállapodás idıtartama: Idıtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban:

A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes idıtartama alatt (csak számokkal és pénznem):

A keretmegállapodás alapján megkötendı szerzıdések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerzıdés meghatározása/tárgya
Tapolca Város zöldfelület fenntartási és közterületen található eszközeinek karbantartási feladatainak ellátása vállalkozási
szerzıdés keretében.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fı szószedet
Fı tárgy

Kiegészítı szószedet (adott esetben)

77300000-3

Kiegészítı tárgy(ak) 77310000-6
II.1.7) Részekre történı ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletbıl szükség
szerint több példány használható) igen [ ] nem [x]
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)? igen [ ] nem [x]
II. 2) SZERZİDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
Tapolca Város zöldfelület fenntartási és közterületen található eszközeinek karbantartási feladatainak ellátása
Tapolca Város közterületein lévı parkok, zöldfelületek, / fasorok, cserjék, sövények, évelık, virágfelületek, edényes
növényzet/ ápolási, fenntartása és a természetes elhasználódásból adódó tervszerő felújítása, valamint a szilárd és nem
szilárd burkolatú járdák, közterek takarítási, tisztítási feladatait, szemétgyőjtı edényzetek ürítését és elszállítását, továbbá
valamint a köztéri bútorok és játszóterek karbantartása, felújítása és javítása.
- Kandeláberekre helyezett 560 db muskátli öntözése;
- 15 db. Autóbuszváró karbantartása;
- 550000 m2 zöldterület karbantartása;
- 65000 tı virág évi kétszeri beszerzése és kiültetése
- 209 db utcabútor karbantartása;
- 4 körforgalmi csomópont karbantartása;
- 14 db játszótér karbantartása;
- 109 hengeres hulladékgyőjtı ürítése napi rendszerességgel;
a mőszaki dokumentációban részletezettek szerint.
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen [ ] nem [x]
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlıdı jellegő szerzıdések esetében kérjük
feltüntetni a további szerzıdések tervezett idejét:
hónapokban: vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)

II.3) A SZERZİDÉS IDİTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Az idıtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)
VAGY: kezdés 2010/01/01 (év/hó/nap)

ÉS/VAGY
befejezés 2014/12/31 (év/hó/nap)

III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZİDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér.
III.1.2) Fı finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérı elıleget nem fizet. A fizetés havi részletekben történik Ajánlatkérı által kiállított teljesítés igazolás alapján
befogadott számla ellenében, a Kbt. 305.§. (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)
III.1.4) Vonatkoznak-e a szerzıdés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) igen [ ] nem [x]
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevı személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és
cégnyilvántartásokba történı bejegyzésre vonatkozó elıírásokat is
Az ajánlatkérı által elıírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevı, alvállalkozó vagy erıforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 60. § (1) bekezdésének
hatálya alá esik.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevı, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó vagy erıforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdésének a)-c) pontjaiban
meghatározott kizáró okok fennállnak, illetve nem lehet ajánlattevı, alvállalkozó vagy erıforrást nyújtó szervezet, akivel
szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdésének d) pontjábanés 61. § (2) bekezdésében foglalt kizáró ok fennáll.
Az eljárásból kizárásra kerül azon ajánlattevı, akivel, illetıleg akinek a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójával vagy a számára erıforrást nyújtó szervezettel szemben a Kbt. 62. § (1)
bekezdés a)-b) pontokban felsorolt kizáró okok fennállnak.
Az elıírt kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevınek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevı részére a szerzıdés teljesítéséhez erıforrást nyújtó
szervezetnek a Kbt. 249. § (3) bekezdése alapján nyilatkoznia kell.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevı, ill. a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó által
benyújtandó igazolások:
P.1. A Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja alapján a
cégjegyzékben szereplı valamennyi számlavezetı
pénzintézettıl származó az ajánlattételi határidıt megelızı 60
napnál nem régebbi keltezéső eredeti vagy hiteles másolati
nyilatkozata nyilatkozat, az alábbi tartalommal:
- számlanyitás dátuma

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az eljárásban nem lehet Ajánlattevı, vagy a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó, akinek:
P1. Bármelyik számlavezetı pénzintézetétıl származó
nyilatkozata alapján bármelyik számláján a
nyilatkozattételt megelızı 2 évben 60 napot meghaladó
sorban álló tétel mutatkozott.
P.2 az ajánlattevı, és a teljesítésbe 10% mérték fölött
igénybe venni kívánt alvállalkozónak mérleg szerinti
eredménye az 2 lezárt üzleti év bármelyikében negatív;

- - számláján a nyilatkozattételt megelızı 2 évben volt-e 60
napot meghaladó sorban állás
P.2.
A Kbt. 66.§ (1) bekezdés b) pont alapján ajánlattevı és a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának elmúlt két lezárt üzleti
évre (2007., 2008.) vonatkozóan a számviteli törvénynek
megfelelı beszámolója egyszerő másolatban.
P.3. A Kbt. 66.§ (1) bekezdés c) pont alapján cégszerően
aláírt nyilatkozat csatolása az ajánlattételi határidıt megelızı
utolsó két lezárt üzleti évre (2007, 2008.) vonatkozóan az
értékesítés nettó árbevételérıl.
Amennyiben az ajánlattevı a Kbt. 65. § (3) bekezdése alapján
a szerzıdés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása
érdekében más szervezet(ek) erıforrásaira támaszkodik (a
Kbt. 4.§ 3/E pontjával összhangban), csatolandó a Kbt. 65. §
(4) bekezdése szerinti igazolás(ok)

P.3 Ajánlattevı vagy közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó
nem rendelkezik az ajánlattételi határidıt megelızı két
évben (2007. és 2008. években) minden évben minimum
50 millió Ft-os nettó árbevétellel.
Ajánlattevınek, és a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójának, a P.1, P.2 pontban foglalt
alkalmassági követelményeknek külön kell
megfelelniük, a P.3 pont esetében együttesen is
megfelelhetnek.

III.2.3) Mőszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:
M.1) az ajánlattételi határidıt megelızı 3 évben a
legjelentısebb szolgáltatásainak ismertetése (az
ellenszolgáltatás összege,vagy a korábbi szolgáltatás
mennyiségére utaló más adat megjelölésével, a teljesítés ideje
és helye megjelölésével, valamint a szerzıdést kötı másik fél
megnevezésével), valamint a Kbt. 68. § (1) bekezdés szerint
kiállított igazolás (referencialevelek) csatolásával.
M.2) A Kbt. 67. § (3) d) pontja alapján az ajánlattevı által
megjelölt szakemberek, illetıleg vezetık ismertetése.
Az ismertetıt eredetiben kell benyújtani, a felsıfokú szakmai
végzettség igazolása az iskolai oklevél, az esetleges
jogosultság igazolása az illetékes hivatal által kiadott
határozat hiteles másolatban történı benyújtásával, a szakmai
gyakorlat az önéletrajz benyújtásával igazolandó.
M.3) A Kbt. 67. § (3) bekezdés c) pontja alapján az elızı
három évre (2007. 2008.) vonatkozó statisztikai állományi
létszámról készült kimutatás csatolása.
Amennyiben Ajánlattevı más szervezet erıforrásaira
támaszkodik a minimumkövetelmény igazolására, az
ajánlatban az erıforrást nyújtó szervezetnek igazolnia kell az
elıírt alkalmassági feltétel meglétét, illetve a Kbt. 65. § (4)
bekezdése szerinti igazolással köteles igazolni, hogy a
szerzıdés teljesítéséhez szükséges erıforrások a szerzıdés
teljesítésének teljes idıtartam alatt rendelkezésre állnak majd.
A Kbt. 4. § 3.E. pontja alapján nem minısülhet erıforrásnak a
67. § (3) c), d), e) és f) pontjai szerinti körülmény, kivéve, ha
az ajánlattevı és az erıforrást nyújtó szervezet között a
Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Ajánlattevı és a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó
alkalmatlan a szerzıdés teljesítésére, ha együttesen
M.1) nem rendelkezik az elızı 3 évben (az ajánlattételi
határidıt megelızı) legalább egy önkormányzat teljes
közigazgatási területén legalább 24 hónapig végzett,
közbeszerzés tárgya szerinti (zöldfelület, köztéri
bútorzat, és játszótér karbantartás) referenciával,
szerzıdéses értéke évi minimum nettó 30 millió forint.
M.2) ajánlattevı nem rendelkezik az alább
meghatározott végzettséggel, képzettséggel,
jogosultsággal és szakmai gyakorlattal rendelkezı
szakemberekkel:
-1 fı legalább 3 év szakmai tapasztalattal rendelkezı
dísznövénykertésszel,vagy 1 fı, legalább 3 éves szakmai
tapasztalattal rendelkezı kertészmérnök végzettségő
szakemberrel.
-3 fı legalább 2 éves parkfenntartási ,zöldterület
gondozási
gyakorlattal rendelkezı szolgáltatásba bevonni kívánt
személlyel
M.3) nem rendelkeznek 10 fı átlagos statisztikai
létszámmal.

III.2.4) Fenntartott szerzıdések
A szerzıdés védett foglalkoztatók számára fenntartott igen [ ] nem [x]

A szerzıdés a Kbt. 253. § szerint fenntartott igen [ ] nem [x]
III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZİDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? igen [ ] nem [x]
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történı 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 megfelelıt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás [ ]
VAGY
Az összességében legelınyösebb ajánlat az alábbiak szerint [x]
[x] Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni)

Részszempont

Súlyszám

1. Ajánlati ár (bruttó)

4

2. Késedelmi kötbér mértéke

1

3. Meghiúsulási kötbér mértéke

1

4. Rendelkezésre állás idıtartama (percekben) 1
IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? igen [ ] nem [ ]
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésrıl (ha szükséges)

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérı által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

IV.3.2) Az adott szerzıdésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen [ ] nem [x]

Igen válasz esetén
Elızetes 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: 2009/12/07 (év/hó/nap ) Idıpont: 11.00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen [x] nem [ ]
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 50.000 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció ellenértékét a Tapolca Város Önkormányzata OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11748052-15429348 számú
bankszámlájára kell befizetni.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidı
Dátum: 2009/12/07 (év/hó/nap) Idıpont: 11.00

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 idıtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban: vagy napokban: (az ajánlattételi határidı lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2009/12/07 (év/hó/nap) Idıpont: 11.00
Helyszín : Polgármesteri Hivatal, 8300 Tapolca, Hısök tere 15. Emeleti tanácsterem
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80. § (2) bekezdése alapján.

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTİ INFORMÁCIÓK
V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLİDİ JELLEGŐ-E? (adott esetben) igen [ ] nem [x]
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

V.2) A SZERZİDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
igen [ ] nem [x]
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 idıpontja:
2009. december 18. 11.00
V.3.2) A szerzıdéskötés tervezett idıpontja:
Az eredményhirdetés napját követı 8. napon
V.3. 3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérı által elıírt alapvetı szabályai, az elsı tárgyalás
idıpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
Ajánlatkérı egy tárgyalási forduló tartását tervezi, de fenntartja magának a jogot, hogy szükség szerinti számú további
tárgyalási forduló(ka)t tartson.
Ajánlatkérı az egyes tárgyalási forduló(k) során valamennyi ajánlattevıvel tárgyal. Ajánlatkérı a tárgyalások során az
ajánlattevıkkel külön-külön tárgyal. A tárgyalások sorrendje az ajánlatok benyújtása fordított sorrendjében kerül
meghatározásra. Az ajánlat a tárgyaláso(ko)n módosítható. Ajánlatkérı az ajánlatok végsı írásbeli módosítására
lehetıséget biztosíthat. A tárgyalások lezárultával ajánlati kötöttség áll be.
Ajánlatkérı felhívja Ajánlattevık figyelmét, hogy a tárgyaláso(ko)n képviseleti/nyilatkozattételi jogosultsággal
rendelkezı, vagy álatala meghatalmazott személlyel képviseltessék magukat.
Az elsı tárgyalás tervezett idıpontja: 2009. december 9. 11.00 óra, helyszíne: Tapolca Város Önkormányzata,
Polgármesteri Hivatal
V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben)
igen [x] nem [ ]
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
A dokumentációt a vételár átutalását igazoló banki bizonylat bemutatásával lehet személyesen átvenni az I.1. pontjában
meghatározott helyen, elızetes telefonon történt egyeztetést követıen, munkanapokon 8-14 óra között, illetve az
ajánlattételi határidı napján 8-11 óráig. A bizonylatnak tartalmazni kell az átutalás jogcímét, a dokumentáció vételárát,
továbbá fel kell tüntetni Zöldfelület karbantartás - Ajánlat” szöveget. Ha az ajánlattevı a dokumentáció megküldését kéri,
akkor az ajánlatkérı a Kbt. 54.§ (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen jár el.
V.3.5.1) Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felsı határa:
1 – 10
V.3.5.2) Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek)
ismertetése, amellyel az ajánlatkérı megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Az értékelés 1-es részszempont vonatkozásában a Közbeszerzések Tanácsának 2/2004. számú módosított ajánlásának (KÉ
2008. évi 139. szám, 2008. november 28.) III.A.1.b) pontja szerinti arányosítás módszerével történik., 2, 3, 4-es
résszempont vonatkozásában a III.A.1.a) pontja szerinti arányosítás szerint.
V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek elıírt igazolási módja a minısített ajánlattevık hivatalos
jegyzékébe történı felvétel feltételét képezı minısítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e?
igen [x] nem [ ]
V.7) Egyéb információk:
1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevı, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozónak az alábbi iratait:
- Ajánlattételi határidı idıpontjánál 30 napnál nem régebbi cégkivonat eredeti vagy hitelesített másolata, amennyiben a
cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, az esetleges változásbejegyzési kérelem a cégbíróság
érkeztetı bélyegzıjével ellátott példánya eredeti vagy hitelesített másolata; egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói
igazolvány hitelesített másolata;

- Az ajánlatot aláíró valamennyi személy érvényes aláírási címpéldánya, másolati példánya.
2. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelısségvállalásról szóló megállapodás
eredeti vagy hitelesített másolati példányát (konzorciális szerzıdést), amely tartalmazza az ajánlattevık között, a
közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevıt, aki a konzorciumot az eljárás
során kizárólagosan képviseli, illetıleg a közös ajánlattevık nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak
azt is tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevık nyertességük esetén a szerzıdésben vállalt valamennyi kötelezettség
teljesítéséért minden egyes ajánlattevı készfizetı kezesként együttes és egyetemleges felelısséget vállal.
3. A ajánlatokat cégszerően aláírva, folyamatos lapszámozással és tartalomjegyzékkel ellátva, nem bontható kötésben,
lezárva, 1 eredeti és 2 másolati példányban kell benyújtani. A példányok esetleges eltérése esetén az eredeti példány
számít mértékadónak. Az eredeti példány minden tartalommal rendelkezı oldalát szignálni kell. A borítékokat az alábbi
felirattal kell ellátni:
„Tapolca-Zöldfelület karbantartás. - Tilos felbontani az ajánlattételi határidı lejártáig.”
Az „eredeti” ajánlatban szereplı valamennyi nyilatkozatnak eredetinek kell lennie, az egyéb dokumentumok egyszerő
másolatban is benyújthatóak.
4. Minden ajánlattevınek és a teljesítésben 10%-ot meghaladó mértékben közremőködı alvállalkozónak a cégkivonattal
egyezıen kell nyilatkoznia arról, hogy bankszámláit mely pénzintézetek vezetik és arról, hogy a megnevezetteken kívül
más pénzintézet nem vezet részükre bankszámlát. Amennyiben a cégkivonatban még szerepelnek olyan bankok,
amelyeknél a számlavezetés már megszőnt, de a változás bejegyzése a 30 napnál nem régebbi keltezéső cégkivonat
kiadásának idıpontjáig nem történt meg, úgy szükséges a bank felé megküldött felmondó levél vagy a bank számlavezetés megszőnésének idıpontjára vonatkozó - nyilatkozatának becsatolása is.
5. A pénzintézeti igazolások a különbözı bankok gyakorlatának megfelelıen eltérı formájúak és tartalmúak lehetnek, de
mindegyiknek egyértelmő választ kell adnia a felhívásban megfogalmazott pénzügyi alkalmassági követelmények
teljesülésére.
6. Ajánlattevınek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak
nyilatkozniuk kell, hogy az ajánlattételi határidı lejártát megelızı 30 napnál nem régebbi cégkivonat kiállításának
idıpontja óta változásbejegyzést kezdeményeztek-e.
7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdése szerinti ajánlattételi nyilatkozatot, a Kbt. 71. § (1) bekezdés
a), b) és c) pontja, valamint a (3) bekezdés szerinti nyilatkozatot.
8. Jelen ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekrıl szóló 2003.
évi CXXIX. törvény az irányadó.
9. Ajánlatkérı a hiánypótlás lehetıségét a Kbt. 83. § (2) bekezdése szerint biztosítja.

10. Ajánlatkérı a Kbt. 55. § (3) bekezdése alapján elıírja, hogy az ajánlattevı tájékozódjon a munkavállalók védelmére és
a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekrıl, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerzıdés teljesítése során
meg kell felelni.
Ajánlatkérı a Kbt. 55. § (3) bekezdés szerinti követelményekrıl történı tájékozódás kapcsán a dokumentációban adja
meg azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetıségét), amelyektıl az ajánlattevı megfelelı
tájékoztatást kaphat.
A Kbt. 72. § alapján az ajánlattevı az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette-e a
munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket.

V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2009/11/11 (év/hó/nap)
A. MELLÉKLET
TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK
I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZİ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETİK BE
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ BESZEREZHETİ
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község

Postai irányítószám:

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVÁ AZ AJÁNLATOKAT KELL BENYÚJTANI
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község

Postai irányítószám:

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):
B. MELLÉKLET
A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
A RÉSZ SZÁMA 1 MEGHATÁROZÁS
1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK

4) A SZERZİDÉS IDİTARTAMA VAGY ELTÉRİ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDİ FELTÜNTETÉSE
Az idıtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRİL

----------------------(E mellékletbıl a részek számának megfelelıen több példány használandó) ----------------------

