Ajánlati felhívás
a Kbt. 252. § (1) e) szerinti hirdetmény nélkül induló
tárgyalásos eljárásra

(1) Az ajánlattételi felhívásnak legalább a következıket kell tartalmaznia:
a) az ajánlatkérı nevét, címét, telefon- és telefaxszámát (e-mail);
Tállya Község Önkormányzata
3907 Tállya, Rákóczi út 34.
Tel.: +36-47/398-024
Fax.: +36-47/598-000
e-mail: euvicthor@freemail.hu
b) a tárgyalásos eljárás 125. § szerinti jogcímét;
125.§ (2) b) a szerzıdést mőszaki-technikai sajátosságok, mővészeti szempontok
vagy kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott szervezet,
személy képes teljesíteni; (Az ajánlati felhívásban megjelölt szervezett készített
tárgyi beruházás engedélyezési tervdokumentációját és a szerzıi jogokról szóló
törvény alapján a kiviteli tervek készítésére kizárólagos joga áll fenn.)
c) a dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módját, határidejét, annak beszerzési
helyét és pénzügyi feltételeit, ha az ajánlatkérı dokumentációt készít és a dokumentációt
az ajánlattételi felhívással egyidejőleg nem küldte meg;
Ajánlatkérı dokumentációt készít, azt térítésmentesen jelen felhívással egyidejőleg
megküldi.
d) a közbeszerzés tárgyát, illetıleg mennyiségét (nómenklatúra);
Tállya község belterületi vízrendezése I. ütem kiviteli tervkészítési munkálatai 6
példányban
CPV-kód: 71245000-7
e) a szerzıdés meghatározását, amelynek megkötése érdekében tárgyalni kívánnak;
Tállya község belterületi vízrendezése I. ütem – kiviteli tervek készítése
f) a szerzıdés idıtartamát vagy a teljesítés határidejét;
2011. március 31.
g) a teljesítés helyét;
Tállya Község Önkormányzata, 3907 Tállya, Rákóczi út 34.
h) az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételeit, illetıleg a vonatkozó jogszabályokra
hivatkozást;
Ajánlatkérı a teljesítés ellenértékét a teljesítésigazolás alapján kiállított számla
ellenében átutalással egyenlíti ki a Kbt.305. § (3) bekezdésének megfelelıen. A
Kbt.305. § (3) g) pont szerinti kifizetés a 2003. évi XCII.tv. (Art.)36/A § hatálya alá
tartozik.
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i) annak meghatározását, hogy az ajánlattevı tehet-e többváltozatú (alternatív)
ajánlatot;
Nem.
j) az ajánlatok bírálati szempontját (57. §);
Az ajánlatok bírálati szempontja Kbt. 57. § (2) a)szerint a legalacsonyabb összegő
ellenszolgáltatás.

k) a kizáró okokat;
Ajánlatkérı elıírja, hogy nem lehet ajánlattevı, alvállalkozó és ajánlattevı részére
erıforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 60.§ (1) hatálya alá tartozik. Ajánlatkérı
elıírja, hogy nem lehet ajánlattevı, alvállalkozó és ajánlattevı részére erıforrást
nyújtó szervezet, aki a 62. §. szerint meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.
Jogi helyzet (kizáró okok) megkövetelt igazolási mód: A fenti kizáró okok
tekintetében, az ajánlattevınek, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak és az erıforrást nyújtó
szervezetnek a Kbt. 249. § (3) szerint kell nyilatkoznia, hogy nem tartozik a kizáró
okok hatálya alá.

l) az alkalmassági követelményeket és a 69. § (2) bekezdésében foglaltakat;
1) Gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmények igazolásának módja:
Az ajánlattevı és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó
P1) valamennyi, a cégkivonatban szereplı bankszámlájára vonatkozóan kiadott, az
ajánlattételi határidıt megelızı 30 napnál nem régebbi pénzintézeti igazolása az
alábbi tartalommal:
- mióta vezeti a bankszámláját;
- a kiadás napját megelızı egy évben fizetési kötelezettségeinek idıben eleget tette;
- a bankszámláján a kiadás napját megelızı egy évben volt-e sorban állás,

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság minimum követelményei:
Alkalmatlan az ajánlattevı és a Kbt. 71. § (1) b) pontja szerinti alvállalkozója,
P1) amennyiben bármely számlavezetı pénzintézeti igazolása értelmében az
ajánlati felhívás megküldésének napját megelızı egy évben fizetési
kötelezettségének nem tett idıben eleget, vagy bármely bankszámláján sorban állás
volt.
2) Mőszaki és szakmai alkalmassági követelmények igazolásának módja:
Az ajánlattevı és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó
M1) Ajánlattételi határidıt megelızı 3 év legjelentısebb szolgáltatásainak
ismertetése a 67.§ (3) a) pontjának megfelelıen. Az ismertetett teljesítéseket a Kbt.
68. § (1) bekezdése szerint kell igazolni.
Mőszaki és szakmai alkalmasság minimum követelményei:
Alkalmatlan az ajánlattevı és a Kbt. 71. § (1) b) pontja szerinti alvállalkozója,
M1) ha az ajánlattételi határidıt megelızı 3 évben nem rendelkezik együttesen
legalább 1 db nettó 10 millió Ft értékben tervkészítésre vonatkozó referenciával.
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m) a hiánypótlás lehetıségét;
Ajánlatkérı a hiánypótlás lehetıségét a Kbt. 83. § szerint biztosítja
n) az ajánlattételi határidıt;
2011. március 8. 9.00 óra
o) az ajánlat benyújtásának címét;
Tállya Község Önkormányzata, Titkárság, 3907 Tállya, Rákóczi út 34.
p) az ajánlattétel nyelvét (nyelveit), azzal, hogy a magyar nyelven történı ajánlattétel
lehetıségét minden esetben biztosítani kell;
magyar
q) az ajánlat(ok) felbontásának helyét, idejét;
2011. március 8. 9.00 óra, Tállya, Polgármesteri Hivatal Tanácsterem
r) az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultakat;
A Kbt. 80. § (2) bekezdés szerint.
s) a tárgyalás lefolytatásának menetét és az ajánlatkérı által elıírt alapvetı
szabályait;
Ajánlatkérı szóbeli tárgyalást folytat le, amely legalább 1 fordulós. A tárgyalásról
jegyzıkönyv rögzítése történik, a tárgyalás célja a legkedvezıbb ár elérése.

t) az elsı tárgyalás idıpontját;
2011. március 8. 9.30 óra
u) az eredményhirdetés idıpontját és a szerzıdéskötés tervezett idıpontját;
Eredményhirdetés tervezett idıpontja: A tárgyalást követı 7. nap.
Szerzıdéskötés tervezett idıpontja: Az eredményhirdetést követ 10. nap.
v) az ajánlattételi felhívás megküldésének napját.
2011. február 21.

Egyéb információk:
- Az ajánlatokat 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani a Kbt. 70/A.§
által elıírt formai követelményeknek megfelelıen.
- Az ajánlathoz csatolni szükséges a pályázó szervezet hatályos eredeti aláírási
címpéldányát vagy annak közjegyzı által hitelesített másolatát.
- A fejlesztés Európai Uniós pályázati támogatásból valósul meg, amely az
ÉMOP-3.2.1/C-09 Belterületi és térségi vízrendezés címő pályázati felhívásra
benyújtott nyertes projekten alapul. Azonosító szám: ÉMOP-3.2.1/C-20090023. A beruházás finanszírozása a megjelölt támogatásból valósul meg, ezért
ajánlatkérı felhívja a figyelmet a Kbt. 48.§ (3)-(4) bekezdéseire.
- Az ajánlati felhívást és dokumentációt kapja: MENDIKÁS Mérnöki
Környezetvédelmi Kft., 3525 Miskolc, Kazinczy u. 28.
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