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: Vác Város Önkormányzata
Postai cím: Március 15. tér 11.
Város/Község: Vác
Postai irányítószám: 2600
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Grmela Judit
Telefon: 06 27 513 410
E-mail: kozbeszerzes@varoshaza.vac.hu
Fax: 06 27 513 410
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vac.hu
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
Vác Főutca-Főtér program II/1. ütemében közterületek teljes átépítése és közművek
rekonstrukciója
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
Vác
NUTS-kód HU102
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 Vác Főutca-Főtér program II/1. ütemében a közterületek
teljes átépítésére és a közművek rekonstrukciójára
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További
tárgyak:

45111000-8
45213316-1
45233222-1
45233223-8
45232332-8

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)
Vác Főutca-Főtér program II/1. ütemében a következő váci közterületek teljes
átépítése (kb. 9.700 nm) és a közművek (hírközlési, kábeltelevíziós és elektromos
hálózat valamint a csapadékvíz hálózat) rekonstrukciója a következő területeken:
- Liszt F. sétány (a 7. számú épület és a komplejáró közötti szakasz Duna-parti
járdája)
- Eszterházy utca
- Katona L. utca (Eszterházy u. és Katona L. u 4. számú épület közötti szakasz)
- Széchenyi utca (Március 15. tér és Csányi krt. közötti szakasz)
- Testvérvárosi köz
- Diák köz
- Görgey A. utca (Széchenyi u. és Posta park közötti szakasz).
Elvégzendő feladat
a kábeltelevíziós hálózat kiváltásán belül mintegy:
- 3022 fm M63-M110 PVC csőfektetés
- 2343 fm LPE 40 csőfektetés
- 3176 fm RG 540 kábelbehúzás
- 655 fm optikai kábel behúzás
az erősáramú hálózaton belül mintegy:
- 1300 fm 1 kV-os kábelfektetés
- 430 fm kisfeszültségű csatlakozó vezeték
- 1580 fm közvilágítási kábelfektetés
- 57 db "Budavár" típusú kandelláber (1 db háromfejes)
- 11 db "Budavár" típusú falikar
- 70 db "Budavár" típusú lámpafej
a csapadékvíz hálózaton belül mintegy:
- 1223 fm NA 300 KG-PVC vezeték
- 51 fm NA 200 KG-PVC vezeték
- 175 fm 80/115 felújított beton idom
- 39 db akna.
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 2012/01/31 (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 a véghatáridőre vonatkozóan napi 1.000.000 Ft, hibás teljesítési
kötbér napi 1.000.000 Ft. A kötbér maximális mértéke a nettó szerződéses érték 20
%-a.
A nyertes ajánlattevő minimum 36 hónap jótállás vállalására köteles. A vállalt
jótállás időtartama bírálati részszempont.
A nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötéstől a sikeres átadás-átvétel lezárásának
napjáig érvényes, a nettó ajánlati ár 5 %-ának megfelelő összegű teljesítési
garanciát, valamint a sikeres átadás-átvétel lezárásának napjától a megajánlott
jótállási időtartam végéig érvényes, a nettó ajánlat ár 5 %-ának megfelelő összegű
jótállási biztosítékot kell nyújtania a Kbt. 53/A.§ (6) bekezdés a) pontja szerint.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
Az ajánlatkérő a részszámlákat és végszámlát a Kbt. 305.§. (4) bekezdésének
megfelelően az igazolt teljesítéstől számított 45 napon belül banki átutalással
egyenlíti ki. A fizetési határidő bírálati részszempont.
A számlák rendezése szállítói finanszírozással történik: a kötelezettség egyik részét
az ajánlatkérő, a másik részét pedig a lebonyolításban résztvevő Közreműködő
Szervezet egyenlíti ki.
Az ajánlatkérő a műszaki teljesítés előzetes, műszaki ellenőr által történt igazolása
után fogadja be a nyertes ajánlattevő szabályszerűen kiállított (rész)számláját. A
végszámla benyújtásának feltétele a befejezett műszaki átadás-átvétel. A teljesítés
során 4 db részszámla és 1 db végszámla nyújtható be az ajánlattevő által az ajánlat
részeként becsatolt pénzügyi-műszaki ütemterv szerint.
Az ajánlatkérő 10 % előleg kifizetésére biztosít lehetőséget.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az Áfa törvény rendelkezései alapján
fordított Áfa fizetési kötelezettség áll fenn. (2007. évi CXXVII törvény 142. §)
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a kifizetések vonatkozásában
az adózás rendjéről szóló törvény (Art.) 36/A. §-a szerint jár el.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
Nem követelmény, de együttes ajánlattétel esetén a vezető céget meg kell jelölni, és
a közös ajánlattevőknek egyetemleges felelősségvállaló nyilatkozatot kell tenni.
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, vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó
szervezet aki a Kbt. 60. § (1) bekezdése, a Kbt. 61. § (1) bekezdés (a)-(d) pontjai
szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik.
Az eljárásban nem lehet alvállalkozó, aki a Kbt. 60. § (1) bekezdése vagy a Kbt. 61.
§ (1) bekezdés (d) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik.
Az eljárásból kizárásra kerül az olyan ajánlattevő aki, illetőleg akinek a 10 %
feletti alvállalkozója illetőleg a bevont erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 62. § (1)
bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik.
Megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást
nyújtó szervezetnek a Kbt. 249. § (3) bekezdése szerint nyilatkoznia kell, hogy nem
tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésének a Kbt. 61.§ (1) a)-d) pontjainak valamint a Kbt.
62. § (1) bekezdésének hatálya alá.
Az ajánlattevő a Kbt. 63. § (3) bekezdése alapján nyilatkozni köteles.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P1. Az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 66. § (1) bekezdésének a) pontja alapján
ajánlattevő, közös ajánlattevő és a 10 % feletti alvállalkozó valamennyi
számlavezető pénzintézetének valamennyi vezetett számlájára vonatkozó, az
ajánlattételi felhívás megjelenésénél nem régebbi keltezésű nyilatkozata másolati
példányát, az alábbi kötelező tartalommal:
- mióta vezeti a bankszámláját,
- bankszámla, bankszámlák száma,
- az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 24 hónapban volt-e sorban állás a
számláján, ha igen, mikor és mennyi ideig tartott (Amennyiben a számlavezető
pénzintézet(ek) 24 hónapnál rövidebb ideje vezetik számláját, úgy csatolni kell a
korábbi számlavezető pénzintézet nyilatkozatát
is a jelzett időszakra vonatkozóan.)
P2. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek és a 10
% feletti alvállalkozónak a számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolójának
egyszerű másolatát az elmúlt három lezárt üzleti évre vonatkozóan (2007, 2008,
2009), ha a letelepedése szerinti ország joga előírja a közzétételt, attól függően,
hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
valamint a könyvvizsgálói záradékot, ha a hivatkozott dokumentumokat a hatályos
jogszabályok szerint könyvvizsgálóval záradékoltatni kell.
P3. Az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 66. § (1) bekezdésének c) pontja alapján
ajánlattevő, közös ajánlattevő és a 10 % feletti alvállalkozó az előző 3 év (2008,
2009, 2010.) teljes árbevételéről és ugyanezen időszakban a közbeszerzés
tárgyának (díszburkolat építési vagy városközpont rehabilitációs munka)
árbevételéről szóló nyilatkozatát.
Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelmények tekintetében más
szervezet

erőforrásaira támaszkodik, az erőforrást nyújtó szervezet – a kötelezettségvállalásra
vonatkozó nyilatkozata benyújtása mellett – az előírtaknak megfelelően köteles
alkalmasságát igazolni, a Kbt. 4. § 3/E pontjában foglalt lehetőségek szerint.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmas az ajánlattevő (közös ajánlattevő), illetve a közbeszerzés értékének 10
%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha:
P1. A pénzintézeti számláján az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 24
hónapban nem volt összesen maximum 15 napos sorban állás. (önálló megfelelés).
P2. Az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek és a 10 % feletti alvállalkozónak az
előző 3 lezárt üzleti év mindegyikében:
- a saját tőkéje nem kisebb, mint a jegyzett tőkéje,
- a mérleg szerinti eredménye nem volt negatív
- a beszámolókat a könyvvizsgáló nem látta el korlátozó záradékkal
(önálló megfelelés).
P3.
a/ Az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek és a 10 % feletti alvállalkozónak éves
nettó árbevétele az elmúlt három év (2008, 2009, 2010.) egyikében sem volt nettó
600 millió forint alatt (együttes megfelelés).
b/ Az ajánlattevő, közös ajánlattevő és a 10 % feletti alvállalkozó közbeszerzés
tárgyából
(díszburkolat építési vagy városközpont rehabilitációs munkákból) származó éves
nettó árbevétele az elmúlt 3 év (2008,
2009, 2010) átlagában nem volt nettó 200 millió forint alatt (együttes megfelelés).
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1. Az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 67. § (2) bekezdés a) pontja alapján
ajánlattevőnek a felhívás megjelenését megelőző 60 hónapról szóló kivitelezői
munkáinak ismertetését a Kbt. 68. § (2) szerint.
M2. Az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 67. § (2) bekezdés e) pontja alapján
az ajánlattevő teljesítésbe bevonni kívánt szakembereinek bemutatását,
képzettségük/végzettségük ismertetését. Az ajánlathoz csatolnia kell továbbá a
felelős műszaki vezetők esetében a felsőfokú műszaki végzettségét igazoló okirat
másolatát és a felelős műszaki vezetői névjegyzékben való szereplését igazoló
okirat másolatát, továbbá saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát.
M3. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő előző három év (2008, 2009, 2010.)
évekre vonatkozó, éves átlagos statisztikai állományi létszámról készült kimutatását
(nyilatkozatot) a Kbt. 67. § (2) bekezdés d) pontja szerint.
M4. Az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 67. § (2) f) pontja alapján az ISO 14001 vagy
azzal egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált környezetirányítási
rendszer meglétét igazoló tanúsítvány másolati példányát, vagy nyilatkozatot a
környezetvédelmi intézkedéseinek a leírásáról.
Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelmények tekintetében más
szervezet
erőforrásaira támaszkodik, az erőforrást nyújtó szervezet – a kötelezettségvállalásra
vonatkozó nyilatkozata benyújtása mellett – az előírtaknak megfelelően köteles
alkalmasságát igazolni, a Kbt. 4.§ 3/E pontjában foglalt lehetőségek szerint.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmas az ajánlattevő (közös ajánlattevő), illetve a közbeszerzés értékének 10
%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha együttesen
rendelkeznek:
M1.
a/ A vizsgált 60 hónap folyamán teljesített, befejezett legalább 1 db olyan
városközpont rehabilitációs munkával, melynek értéke meghaladja a nettó 500 millió
Ft-ot és tartalmazott legalább 7.500 m2 térburkolási munkát, útépítési, és kertépítési
munkát
(együttes megfelelés).
b/ Továbbá rendelkezik a vizsgált 60 hónap folyamán teljesített, befejezett legalább
3 db, egyenként legalább nettó 200 millió Ft értékű díszburkolási munkával, melyek
közül legalább 1 db műemléki környezetben készült és értéke meghaladta a nettó
200 millió Ft-ot (együttes megfelelés).
Az a/ és b/ feltételek 1 szerződés teljesítésével is igazolhatók
M2.
- 1 fő felelős magasépítési műszaki vezető rendelkezik felsőfokú műszaki
végzettséggel, legalább 5 éves, a felsőfokú műszaki végzettségének megfelelő
szakmai gyakorlattal, valamint rendelkezik „MV-Ép/AM” kategóriás (vagy a
korábbi szabályozásban ennek megfelelő) magasépítési felelős műszaki vezetői
jogosultsággal,
- 1 fő felelős épületgépészeti műszaki vezető rendelkezik felsőfokú műszaki
végzettséggel,
legalább 5 éves, a felsőfokú műszaki végzettségének megfelelő szakmai
gyakorlattal, valamint
rendelkezik „MV-Ép/ÉG” kategóriás (vagy a korábbi szabályozásban ennek
megfelelő) épületgépészeti felelős műszaki vezetői jogosultsággal,
- 1 fő felelős épületvillamossági műszaki vezető rendelkezik felsőfokú műszaki
végzettséggel, legalább 5 éves, a felsőfokú műszaki végzettségének megfelelő
szakmai gyakorlattal, valamint rendelkezik „MV-Ép/ÉV” kategóriás (vagy a korábbi
szabályozásban ennek megfelelő) épületvillamossági felelős műszaki vezetői
jogosultsággal,
- 1 fő felelős távközlési műszaki vezető rendelkezik felsőfokú műszaki
végzettséggel, legalább 5 éves, a felsőfokú műszaki végzettségének megfelelő
szakmai gyakorlattal, valamint rendelkezik „MV-TE/A” kategóriás (vagy a korábbi
szabályozásban ennek megfelelő) távközlési felelős műszaki vezetői jogosultsággal
- 1 fő felelős közlekedésépítő műszaki vezető rendelkezik felsőfokú műszaki
végzettséggel,
legalább 5 éves, a felsőfokú műszaki végzettségének megfelelő szakmai
gyakorlattal, valamint
rendelkezik „MV-KÉ/A” kategóriás (vagy a korábbi szabályozásban ennek
megfelelő) közlekedésépítő felelős műszaki vezetői jogosultsággal (együttes
megfelelés).
M3. A 2008, 2009. és 2010. év mindegyikében legalább 90 fős statisztikai állományi
létszámmal (együttes megfelelés).
M4. Az ISO 14001 vagy azzal egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben
akkreditált környezetirányítási rendszer meglétét igazoló tanúsítvánnyal, vagy az
ennek érdekében tett intézkedésekkel. (együttes megfelelés).
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
Nettó (áfa nélküli) ajánlati ár

8

Jótállási idő (min 36 hó)

1

Fizetési határidő (min 45 nap)
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)
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: 2011/05/11 (év/hó/nap )
Időpont: 09:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 300000

Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A bruttó 300.000 Ft befizetése a Váci Városfejlesztő Kft-nek az OTP-nél vezetett
11742094-20179386 sz. számlájára átutalással, „Főutca-Főtér” feltüntetésével
történik.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2011/05/11 (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)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2011/05/11 (év/hó/nap)
Időpont: 09:00
Helyszín : Vác Város Polgármesteri Hivatala (Vác, Március 15. tér 11.) 101. sz.
terem
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80. § (2) bekezdése 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:
KMOP-5.2.1/B-2f-2009-00002
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
Az ajánlatkérő az eljárás eredményéről 2011. június 24-én az összegezés
megküldésével tájékoztatja az ajánlattevőket.
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2011. július 4. 9:00 óra
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 átutalás igazolását követően, előzetes bejelentkezés után
átvehető a Polgármesteri Hivatal 114. számú irodájában munkanapokon 8,00–12,00

óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 8,00–9,00 óráig személyesen vagy a
Kbt. 54. § (8) bekezdésében meghatározottak szerint.
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 pont
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 pontozás módszere: a legkedvezőbb tartalmi elem értéke 10 pont, a többi ajánlat
tartalmi elemeinek pontszáma a legjobbhoz viszonyított lineáris arányosítással kerül
kiszámításra a dokumentációban megadott képlet szerint.
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 ajánlatkérő teljes körben biztosít hiánypótlást, a Kbt. 83. § szerint.
2.) Az ajánlatkérő az ajánlattételt ajánlati biztosíték adásához köti, melynek
nagysága 3.000.000 Ft Az ajánlati biztosítékot az ajánlati határidő lejártáig
kell teljesíteni a Kbt. 59. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
Átutalás esetén a Vác Város Polgármesteri Hivatalának az OTP Banknál vezetett
11742094-15395429 sz. költségvetési elszámolási számlájára való utalással
teljesíthető az ajánlati biztosíték. A biztosíték teljesítésének igazolását az
ajánlatban csatolni kell: átutalást igazoló banki terhelési kivonat másolata, vagy
bankgarancia-levél eredeti példánya, vagy biztosítási szerződés eredeti vagy hiteles
másolata.
3.) Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdésével kapcsolatban.
4.) Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 71. § (1) bekezdés a)-d) pontjaival
kapcsolatban. Nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell. Az ajánlatkérő
felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy alvállalkozó alatt a Kbt. 4. § 2. pont
szerinti szervezetet, illetve erőforrást biztosító szervezet alatt a Kbt. 4. § 3/D és
E pontjának rendelkezését érti. Amennyiben az ajánlattevő erőforrást biztosító
szervezetet vesz igénybe, úgy nyilatkozzon a Polgári törvénykönyv szerinti többségi
befolyás fennállásáról vagy fenn nem állásáról. A többségi befolyás fennállása
esetén nyilatkozzon azon adatokról, körülményekről, melyek a többségi befolyást
alátámasztják és csatolja az igazoló dokumentumokat is.
5.) Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 72. §-a vonatkozásában.
Az ajánlatkérő a Kbt. 55. § rendelkezése alapján előírja, hogy az ajánlattevő
tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, valamint a munkavállalók
védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek
a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Az ajánlatkérő
a dokumentációban megadja azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és
címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat.
6.) Az ajánlattevő, a 10 % feletti alvállalkozója, és az erőforrást nyújtó szervezet az
ajánlatába csatolja az aláírási címpéldányának másolatát, valamint az ajánlattételi
határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatának másolatát.

7.) Az ajánlat kötelező eleme az ajánlattevő által készített műszaki-pénzügyi
ütemterv.
8.) Az ajánlattevő az ajánlatában nyilatkozzon arról, hogy magára nézve
kötelezőnek veszi az ajánlatkérő és az Invitel Zrt. valamint a Váci Városi
Kábeltelevízió Kft. közötti, rekonstrukciókra vonatkozó, illetve az ajánlatkérő és az
Elmü Hálózati Kft. közötti, a közcélú hálózat átadás-átvételéről szóló szerződéseket.
9.) Az ajánlattevő az ajánlatában csatolja az OHSAS 18001 (MSZ28001),
vagy azzal egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált munkahelyi
egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer meglétét igazoló tanúsítványa
másolati példányát.
10.) Az ajánlattevő az ajánlatában csatolja az ISO 9001 vagy azzal egyenértékű,
bármely nemzeti rendszerben akkreditált minőségirányítási rendszer meglétét
igazoló tanúsítványa másolati példányát.
11.) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a 2. bírálati
részszempontban a 60 hónapos vállalásokra és az azt meghaladókra egyaránt a
maximális pontszámot adja csakúgy, mint a 3. részszempontnál a 90 napra és az azt
meghaladókra.
12.) A Kbt. 20. § (3) bekezdése szerint, ahol az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás
során igazolás benyújtását írja elő, az igazolás egyszerű másolatban is benyújtható.
13.) Az ajánlatkérő 2011. április 29-én 9.00 órakor helyszíni bejárást és konzultációt
tart. Találkozás: Vác Város Polgármesteri Hivatala (Vác, Március 15. tér 11.) 101. sz.
terem.
14.) Az ajánlatkérő az eljárásban alkalmazza a Kbt. 48. § (3)-(4) bekezdéseit.
15.) Az ajánlatkérő az eljárás nyertesének visszalépése esetén a következő
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel kötheti meg a szerződést a
91. § (2) bekezdés szerint.
16.) Az ajánlatot 3 példányban (egy eredeti, két másolat) egy csomagban
kell leadni. A csomagoláson szerepeljen: „Főtér-Főutca”. Az ajánlat formai
követelményeit a Kbt. 70/A. § (1) bekezdése tartalmazza.
17.) A költségvetést elektronikus formában is be kell nyújtani a dokumentációban
részletezettek szerint.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/04/20 (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):
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1
meghatározás
1) A rész meghatározása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
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) ----------------------

