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: Mórahalom Város Önkormányzata
Postai cím: Millenniumi sétány 2.
Város/Község: Mórahalom
Postai irányítószám: 6782
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Polgármesteri Hivatal
Telefon: 06-62-281-022
E-mail: info@morahalom.hu
Fax: 06-62-281-244
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.morahalom.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
Az iskolai technikai kabinet akadálymentesítése Mórahalmon.
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

Mórahalom, Milleniumi sétány 17.
NUTS-kód HU333
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
Az iskolai technikai kabinet akadálymentesítése Mórahalmon vállalkozási szerződés
keretében.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45262700-8

További
tárgyak:
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)
Mórahalom, Milleniumi sétány 17. szám alatt található épület udvari szárnyában
levő Móra Ferenc Általános Művelődési Központ technikai kabinetjében
akadálymentesítési építési- munkák elvégzése az alábbiak szerint:
1. Akadálymentes parkoló kialakítása felfestéssel, szabványos közlekedési táblával
jelölve.
2. Az épületrész akadálymentes bejáratának elkészítése csúszásmentes felületű
járdával ellátva.
3. Akadálymentes főbejárat 90 cm-nél nagyobb szélességű nyíló szárnyú ajtóval,
alján 30 cm magasságig ütközőlemezekkel, automata küszöbbel. Az üvegezett
felületek szemmagasságban feltűnő színezésű figyelmeztető sávokkal ellátva.
4. Közlekedést segítő rámpák elhelyezése, mindkét oldalon biztonsági korláttal.
5. Beltéri vezetősávok a padlótól kontrasztosan eltérő színezéssel, eltérő felületi
kialakítással.
6. Akadálymentes illemhely helyiségének kialakítása a műszaki leírásban
meghatározott felszereltséggel.
7. Villanykapcsolók 1,00 m magasságba történő áthelyezése.
8. Tájékoztatási, infokommunikációs rendszer kialakítása:
- Ajtófeliratok, tájékoztató térkép,
- egységes hirdetőtábla, faliújság rendszer,
- gyengénlátók számára szükséges jelzések elhelyezése.
Az átalakítandó épület hozzávetőlegesen 350 m2.
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 2010/05/31 (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés 2010/08/10 (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: amennyiben a vállalkozó elmulasztja a szerződésben foglalt
kötelezettségeinek határidőre illetve részhatáridőre történő teljesítését, úgy a

megrendelő a szerződésszegésből fakadó egyéb kárrendezésekre vonatkozó
igényein túl késedelmi kötbérre jogosult. Mértéke: napi 50.000,- Ft., de összesen
maximum a nettó vállalási ár 3,5 %-a.
A fenti biztosítékot, a szerződést kötő nyertes ajánlattevő a Kbt. 53. § (6) bekezdés
a) pontjában meghatározottak szerint köteles az ajánlatkérő rendelkezésére
bocsátani.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
A beruházás finanszírozása az Új Magyarország Fejlesztési Terv „Dél-alföldi
Operatív Program” DAOP-4.3.1-09-2009-0016 azonosító számú pályázati
támogatásból és ajánlatkérő által biztosított költségvetési forrásból történik.
Ajánlatkérő előleget nem folyósít. A pénzügyi elszámolás részletes szabályait
a szerződéstervezet tartalmazza. Egy darab részszámla benyújtására 50 %-os
készültségi foknál van lehetőség. Az Ajánlattevő a szerződésben rögzített feltételek
szerint a teljesítés befejezésekor - hiány- és hibamentes műszaki átadás-átvételt
követően - jogosult végszámla benyújtására. Az Ajánlatkérő a munka ellenértékét a
teljesítés műszaki ellenőr által történő igazolását követően, szabályszerűen kiállított
számla ellenében, a szerződésben meghatározott feltételek alapján, a teljesítéstől
számított 60 napon belül, átutalással, forintban (HUF) egyenlíti ki.
Az ajánlatkérő a szerződés teljesítésének igazolása és az ellenszolgáltatás
teljesítése során a Kbt. 305. §-ban foglaltak alapján jár el.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
III.1.4)
Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott
esetben) nem Ha igen, a különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve
a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, vagy alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó
szervezet, aki a Kbt. 60. §. (1) bekezdés és a Kbt. 61. §. (1) bekezdés d.) pontja és
a (2) bekezdés hatálya alá tartozik. Nem lehet továbbá ajánlattevő és 10 % feletti
alvállalkozó, valamint erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 61. §. (1) bekezdés
a.)-c.) pontjának, valamint a Kbt. 62. §. (1) bekezdésének hatálya alá tartozik.
Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, valamint az ajánlattevő részére a
szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 249. § (3) bekezdése
alapján nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-h)
pontjaiban, valamint a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban és a (2) bekezdésben
foglalt kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz
igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat
az ajánlattevőknek (közös ajánlat esetén minden tagnak) és a teljesítésben a

közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó(i)nak külön-külön kell csatolni:
G.1. Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó sorolja fel, hogy mely pénzintézeteknél vezet
számlát, nyilatkozzon arról, hogy más egyéb pénzintézeteknél számlával nem
rendelkezik.
G.2. Az ajánlattevő (közös ajánlat esetén minden tagnak) és a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának
valamennyi számlavezető pénzintézettől származó, az ajánlattételi határidőt
megelőző 30 napnál nem régebbi nyilatkozata az alábbi tartalommal:
- a vezetett bankszámla száma
- a számlavezetés kezdete
- az ajánlattevő számláján a nyilatkozat kiadását megelőző egy éven belül 30 napon
túli sorban állás jelentkezett-e.
G.3. Az ajánlattevő (közös ajánlat esetén minden tag) és a közbeszerzés értékének
10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója 2008. évi
számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának egyszerű másolata.
G.4. A ajánlattevő (közös ajánlat esetén minden tag) és a közbeszerzés értékének
10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója nyilatkozata
a 2009. év teljes nettó forgalmáról és ugyanezen időszakra vonatkozó építési
beruházásaiból származó nettó forgalmáról.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozója alkalmas, ha:
G.1. Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok) és a közbeszerzés értékének
10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók valamennyi
számlavezető pénzintézettől származó, az ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál
nem régebbi nyilatkozat alapján, valamennyi számláján a nyilatkozat kiadását
megelőző egy éven belül 30 napon túli sorban állás nem jelentkezett.
G.2. A 2008. évben az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok) és a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozók a mérleg szerinti eredménye nem volt negatív.
G.3. Az ajánlattevő (közös ajánlat esetén a tagok) és a közbeszerzés értékének 10
%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók esetében a 2008.
évben a saját tőke mértéke meghaladja a jegyzett tőke mértékét.
G.4. Ha az értékesítés nettó árbevétele a 2009. évben eléri, vagy meghaladja az évi
nettó 50 millió forintot, ezen belül az építési beruházásból származó nettó forgalma
eléri, vagy meghaladja az évi nettó 15 millió forintot.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A műszaki és szakmai alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat
az ajánlattevőknek (közös ajánlat esetén minden tagnak) és a teljesítésben a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó(i)nak külön-külön kell csatolni:
M.1. A Kbt. 67. § (2) bekezdés a) pontja alapján felhívás megjelenését megelőző
3 évben (2007.,2008.,2009.) teljesített akadálymentesítésre vonatkozó építési
beruházások ismertetésére szolgáló nyilatkozat. (a beruházás tárgya, az

ellenszolgáltatás összege, a teljesítés ideje és helye, és a szerződést kötő másik fél
megnevezése), a Kbt. 68. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően igazolva.
M.2. A Kbt. 67. § (2) bekezdés. d) pontja alapján a 2008. évre vonatkozóan az
éves statisztikai állományi létszámáról és vezető tisztségviselőinek létszámáról
készült kimutatást tartalmazó nyilatkozat, könyvvizsgálati kötelezettség esetén
könyvvizsgálói ellenjegyzéssel ellátva.
M.3. A Kbt. 67.§ (2) bekezdés c) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt
szakembereinek megnevezése, képzettségük ismertetése, és a képzettség
igazolásául szolgáló okiratok egyszerű másolata, az előírt érvényes jogosultság
meglétének igazolására a 244/2006. (XII.5.) Kormányrendelet szerint a
névjegyzékbe vételről szóló határozat egyszerű másolata, szakmai önéletrajzuk
eredeti aláírt példánya.
M.4. A Kbt. 67.§ (2) bekezdése b) pontja, valamint 162/2004. (V. 21.) Korm.
rendelet 8/A. § (2) bekezdés a) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló
eszközök (munkagépek, berendezések) illetőleg műszaki felszereltség leírása
(darabszám, műszaki paraméter megjelölésével), gépjármű esetében forgalmi
engedély, zöldkártya, közúti árufuvarozói engedély, és az eszköznyilvántartó lap,
vagy vásárlási szerződés egyszerű másolata; bérelt eszközök esetében bérleti
szerződések egyszerű másolata.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozója alkalmas, ha:
M.1. Rendelkezik a felhívás megjelenését megelőző 3 évben (2077.,2008.,2009.)
összesen legalább 2 db egyenként nettó 4 millió forint értékű, megvalósult
akadálymentesítési munkára vonatkozó referenciával.
M.2. A 2009. évi átlagos statisztikai állományi létszáma a 10 főt eléri, vagy
meghaladja, és ebből egy fő vezető tisztségviselő.
M.3. A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek között szerepelnie kell legalább
- egy fő minimum 5 éves építőipari szakmai gyakorlattal rendelkező felsőfokú
végzettségű vezető tisztségviselőnek,
- egy fő legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkező felsőfokú végzettségű
felelős műszaki vezetőnek
-magasépítő (MV-Ép/A) szakágban, aki a 244/2006. (XII. 5.) Kormányrendeletben
foglaltaknak megfelel.
Egy szakember több feltételre is jelölhető.
M.4. Az ajánlattevő rendelkezik a teljesítéshez szükséges műszaki technikai
felszereltséggel, melyhez legalább szükséges:
- 1 db 5 tonnás szállítójármű,
- 1 db 80 literes betonkeverő gép.
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott nem
III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges
feltételek
III.3.1)
A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) Az eljárás típusa
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli x
Tárgyalásos
IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x
xAz alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat
súlyozással kell megadni)
Szempont
Súlyszám
1. Vállalási ár (nettó Ft.)
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2. Késedelmi kötbér ( Ft/nap, min. 50 000 5
Ft)
3. Korábbi teljesítés (nap)
5
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: 2010/04/12 (év/hó/nap )
Időpont: 10.00 óra
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): bruttó 100.000,-Ft
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció árát a hirdetmény megjelenésének napjától az ajánlattevő
átutalással az OTP Bank Rt-nél vezetett 11735115-15354477 sz. számlára fizetheti
meg.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/04/12 (év/hó/nap) Időpont: 10.00 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: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/04/12 (év/hó/nap)
Időpont: 10.00 óra
Helyszín : Mórahalom Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal, 6782
Mórahalom, Millenniumi sétány 2., tárgyalóterem.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80. § (2) bekezdése 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?
igen
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb hivatkozási alapot:
A beruházás finanszírozása az Új Magyarország Fejlesztési Terv „Dél-alföldi
Operatív Program” DAOP-4.3.1-09-2009-0016 azonosító számú pályázati
támogatásból és ajánlatkérő által biztosított költségvetési forrásból történik.
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2010. 04. 16. 10.00 óra
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
A Kbt. 99. § (3) bekezdés alapján az írásbeli összegezés megküldését követő naptól
számított 20. napon.
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)
Mórahalom Város Önkormányzata, 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 2.
Telefonon történő előzetes egyeztetést követően munkanapokon 9.00-11.00 óráig,
az ajánlattételi határidő lejártának napján 8.00-10.00 óráig, az átutalásról szóló
bankszámlakivonat-másolat bemutatása ellenében kerül átadásra.
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:
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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 ajánlat 10 pontot kap, az utána sorban következő ajánlatok pontszámai a
legjobb ajánlathoz viszonyított értékarányosítással kerülnek megállapításra.
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 Kbt. 83. § alapján a hiánypótlás lehetőségét ajánlattevők számára
biztosítja.
2. Ha az ajánlatkérő eredményhirdetéskor a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt
is megjelöli, a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén azzal köt szerződést.
3. Ajánlatkérő 300.000.- Ft (azaz Háromszázezer forint) ajánlati biztosíték
vállalását írja elő az ajánlatnak az ajánlati kötöttség ideje alatti visszavonása
vagy a szerződéskötésnek az ajánlattevő érdekkörében felmerült okból történt
meghiúsulása esetére. Az ajánlati biztosíték teljesíthető:
- a Polgármesteri Hivatal Mórahalom 11735115-15354477 számú számlájára,
az ajánlattétel határidejének lejártáig beérkezőleg történő befizetésével, amely
igazolható az átutalást tartalmazó bankszámlakivonattal, vagy a pénz befizetését
igazoló egyéb banki igazolással
- az ajánlati kötöttség lejártáig érvényes bankgarancia nyújtásával,
- biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel.
Az ajánlati biztosíték visszafizetésére a Kbt. 59. § (5) és (6) bekezdései az
irányadóak. A nyertes ajánlattevő ajánlati biztosítéka a megkötött vállalkozói
szerződést biztosító mellékkötelezettséggé (garanciális biztosítékká) alakul át.
4. Az ajánlatokat 3 példányban (egy eredeti és két vele mindenben megegyező
másolati példány), számozott tartalomjegyzékkel, folyamatos oldalszámozással
ellátva, cégszerűen aláírva, roncsolásmentesen, nem bontható kötésben (fűzött
vagy kötött állapotban), lezárt csomagolásban kell benyújtani. Az ajánlat minden
tartalommal nem rendelkező oldalát is szignálni és sorszámozni kell. A borítékra
rá kell írni az alábbi szövegeket: „Az iskolai technikai kabinet akadálymentesítése
Mórahalmon.”, valamint „Tilos felbontani az ajánlattételi határidő lejártáig”.
5. A postán feladott ajánlatokat az Ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül
benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor
kerül. Az ajánlat beadási módjának megválasztási kockázatait az ajánlattevő
köteles viselni. Az ajánlattételi határidő után késve érkezett ajánlatok nem kerülnek
felbontásra, és a Kbt. 88. § (1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelenek.
6. Ajánlattevőnek, a 10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak és az erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban csatolnia kell az
illetékes cégbíróság nyilvántartásának az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 60
napnál nem régebbi kivonatát (cégkivonat) eredeti vagy hiteles másolat formájában,
egyéni vállalkozó esetében vállalkozói igazolványt hiteles másolat formájában. Az
ajánlathoz csatolni kell az aláírni jogosultak aláírási címpéldányát eredeti, vagy
közjegyző által hitelesített másolatban.

7. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 70.§ (2) bekezdésben
foglaltakról, valamint a Kbt. 71.§ (1) bek. a)-b)-c) pontjairól, valamint a (3)
bekezdésben foglaltakról. Továbbá ajánlattevőnek nyilatkoznia kell ajánlatában a
Kbt. 72. §-ában foglaltakról.
8. Az Ajánlatkérő a Kbt. 48. § (3) bekezdésére hivatkozva tájékoztatja az
Ajánlattevőket, hogy a jelen beruházás finanszírozása az Új Magyarország
Fejlesztési Terv „Dél-alföldi Operatív Program” DAOP-4.3.1-09-2009-0016 azonosító
számú pályázati támogatásból és ajánlatkérő által biztosított költségvetési forrásból
történik.
9. A korábbi teljesítés bírálati szempontjával kapcsolatban Ajánlatkérő felhívja
Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben Ajánlattevő korábbi teljesítést vállal, úgy
köteles az ajánlatához csatolni részletes indoklást arról, hogy mely körülmények
teszik lehetővé a korábbi teljesítés vállalását, különös tekintettel a technológiai idők
betartásának kötelezettségére is.
10. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattétel során figyelembe
vette-e a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre, valamint az
akadálymentesítésre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket a Kbt.
72. § alapján.
11. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az építési beruházást a
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2009-ben megjelentetett
„Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez Komplex akadálymentesítés.” című kiadványára figyelemmel kell megvalósítani.
12. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az oktatási időszakban a
vállalkozó a munkavégzés során az oktatást nem zavarhatja, nem akadályozhatja.
13. Az ajánlatkérő kiköti, hogy a teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem
alá elő alkotáson az ajánlatkérő területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik
személynek átadható felhasználási jogot szerez.
14. A dokumentáció másra nem ruházható át és nem publikálható.
15. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes
költség az ajánlattevőt terheli.
16. Tájékoztatjuk ajánlattevőket, hogy ajánlatkérő a Kbt. 92/A. (2) bekezdésében
foglaltakat jelen eljárás során nem alkalmazza.
17. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. rendelkezései az
irányadók.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/03/18 (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):

