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: Tállya Község Önkormányzata
Postai cím: Rákóczi u. 34.
Város/Község: Tállya
Postai irányítószám: 3907
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Lakatos Viktor
Címzett: Tállya Község Önkormányzata
Telefon: 06-47/398-024
E-mail: euvicthor@freemail.hu
Fax: 06-47/398-024
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
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:
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
Tállya község belterületi vízrendezése I. ütem
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

3907 Tállya belterülete
NUTS-kód HU311
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
Építési vállalkozási szerződés a Tállya község belterületi vízrendezése I. ütemének
megvalósítására.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45247112-8

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)
Tállya község belterületi vízrendezése I. üteme részként épül összesen:
Mederburkoló elemek: 439,9 fm TB 20/30/30 M, 7411,23 fm TB 30/50/40 M;
Mederburkoló elemek fedlapjai: 150db+10% kapubejáró lefedése 4,0 m
szélességben, összesen 640 fm;
KG PVC csatornák: 2891,5 fm DN 300 KG PVC, 479 fm DN 500 KG PVC, 125 fm
DN 600 KG PVC;
Átereszek: 129,6 fm DN 400 KG PVC áteresz, 308,5 fm DN 300 KG PVC áteresz,
201 fm D 40 cm beton áteresz;
Aknák: 40db+20% 1,0 m átmérőjű akna (aknaalj+szűkítő), 40db+20% fedlap+keret
(rácsos), 75db+20% víznyelő akna (50x50 cm), 490 fm DN 300 KG bekötőcső (átl.
6,0 fm/db)
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 2011/12/30 (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)
Ajánlatkérő késedelmi kötbért kér, amelynek mértéke napi 250 ezer Ft.
Megghiúsulási kötbér a nettó ellenérték 7%-a.
Ajánlatkérő a megvalósult munka, az elkészült létesítmények tekintetében a
szerződés teljesítésének időpontjától 24 hónap időtartamra vonatkozó jótállási
kötelezettséget ír elő, amelyet a dokumentáció részeként a szerződéstervezet
tartalmaz.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérő a teljesítést követően 30 napon belül (igazolt számla ellenében)
átutalással fizet, előleg nem lehetséges. Számlázás havonként lehetséges a
teljesítésnek megfelelő mértékben, az Ajánlatkérő által kiállított teljesítésigazolás

alapján. Ajánlatkérő a fizetést a Kbt. 305.§ (3) bekezdése szerint teljesíti. A fizetés
feltétele a 2003. évi XCII. Törvény 36/A §-ban foglaltak is.
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) igen Ha igen, a különleges feltételek meghatározása
Ajánlatkérő előírja, hogy a Kbt. 53.§ (7) bekezdésre figyelemmel a (9) bekezdés b)
pontja szerinti feltétel a szerződés része a dokumentációban részletezettek szerint.
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 biztosító szervezet,
akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében felsorolt, Kbt. 61.§ (1) d) és a Kbt.
61.
§ (2) pontjában meghatározott kizáró okok fennállnak, illetőleg az eljárásban nem
lehet ajánlattevő, erőforrást biztosító szervezet, vagy a szerződés teljesítéséhez a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe vett alvállalkozó,
akivel szemben a Kbt. 61. § (1) a-c), és 62. § (1) bekezdésében meghatározott
kizáró okok fennállnak. Jogi helyzet (kizáró okok) megkövetelt igazolási mód: A
fenti kizáró okok tekintetében, az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak és az erőforrást nyújtó
szervezetnek a Kbt. 249. § (3) szerint kell nyilatkoznia, hogy nem tartozik a kizáró
okok hatálya alá.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
1. Ajánlattevő, valamint a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó a Kbt. 66.§(1) bek. a) pont alapján valamennyi
számlavezető pénzintézetétől származó az ajánlattételi határidőt megelőző 90
napnál nem régebbi eredeti nyilatkozat vagy hiteles másolat az ajánlattevő és
a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó fizetőképességének megállapítására az alábbi tartalommal:
- mióta vezeti az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó bankszámláját,
- ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó fizetési kötelezettségeinek határidőben eleget tesz-e,
és volt-e 30 napnál hosszabb sorban állás 2009. évben az ajánlattevő és a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó számláján.
2. A Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattevő az ajánlattételi határidőt
megelőző három üzleti évre vonatkozó számviteli törvénynek megfelelő
beszámolója
eredeti vagy hitelesített másolatának benyújtása.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha - a számlavezető

pénzintézete(i) igazolása alapján - 2009. évben előfordult 30 napnál hosszabb
sorbanállás a számláján,
- vagy fizetési kötelezettségeinek egynél többször nem tett eleget.
2. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha a Kbt. 66. § (1)
bekezdés b) pontja alapján az adózás előtti eredménye az ajánlattételi határidőt
megelőző három üzleti év mindegyikében negatív volt.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek a műszaki, szakmai alkalmasságát igazolnia kell:
1. A Kbt. 67.§ (2) bek. c) pont alapján az ajánlattevő vezető tisztségviselőjének,
valamint a teljesítésben részt vevő felelős műszaki vezetőinek végzettségét,
képzettségét és gyakorlati idejét.
2. A Kbt. 67.§ (2) bek. b) pont alapján teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök,
berendezések, ill. műszaki felszereltség leírása.
3. Az ajánlattételi határidőt megelőző legfeljebb 5 év legjelentősebb építési
beruházásainak ismertetését a Kbt. 67.§ (2) bek. a) pontja alapján, a szerződést
kötő
másik fél által adott igazolással (eredeti vagy másolat), a Kbt. 68.§ (2) bek. szerinti
tartalommal.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
1. Nem rendelkezik a kivitelezés irányításában részt vevő, legalább egy (1) fő
vezetővel, aki rendelkezik felsőfokú végzettséggel és legalább öt (5) éves szakmai
gyakorlattal
építés területén, és 1 fő a közbeszerzés tárgyára vonatkozó „A” kategóriás felelős
műszaki vezetői jogosultsággal bíró szakemberrel.
2. Nem rendelkezik legalább az alábbi eszközökkel:
- 3 db homlokrakodó vagy árokásó géppel,
- 2 db 2,5 t teherbírású terepes targoncával,
- 2 db 18 teherbírású szállítójárművel,
- 1 db 5 m3-es betonmixerrel,
- 2 db lapvibrátorral,
- 2 db döngölő békával.
3. Nem rendelkezik az ajánlattételi határidőt megelőző 5 évben összesen, legalább
1 db 8.000 fm csatornaépítés vagy 350.000.000,- Ft nettó értékű csatornaépítésre
vonatkozó referenciával.
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
Ajánlati ár (nettó)

8

A beépítésre kerülő környezetvédelmi
2
tanusítvánnyal ellátott termékek
összértékének %-os aránya az ajánlati
árhoz víszonyítva
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: 2010/10/12 (év/hó/nap )
Időpont: 11:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 100000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A fizetés feltételei és módja: a fenti bruttó összeget a FIMŰV Zrt. pénztárában,
készpénzben, munkanapokon hétfőtől csütörtökig 9-12 óráig, pénteken
9-11 óráig, illetve az ajánlattétel napján 11 óráig vagy átutalással a BB Nyrt.
10102093-05060403-00000008.sz. bankszámlára lehet kiegyenlíteni.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/10/12 (év/hó/nap) Időpont: 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 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: 2010/10/12 (év/hó/nap)
Időpont: 11:00
Helyszín : 3907 Tállya, Rákóczi út 34., Tárgyaló
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80. § (2) bekezdés 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:
Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Magyarországi Operatív Program "Tállya
község belterületi vízrendezése I. ütem" tárgyú projektje
Azonosítószám: K-2010-ÉMOP-3.2.1/C-09.-0020909/157
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2010.10.19. 11.00 óra
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2010.11.09. 11.00 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 személyesen vehető át munkanapokon 9- 12 óráig, az ajánlattételi
határidő lejártának napján 11 óráig, ill. kérhető postai úton történő megküldése
(feltéve, hogy az ellenértékét megfizették és azt igazolták. A dokumentáció
átruházása harmadik
személy részére nem lehetséges, csak az ajánlattétel céljából használható fel.
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:
Legalacsonyabb pontszám: 0, Legmagasabb pontszám: 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:
A legkedvezőbb tartalmi elem kapja a maximális 10 pontot, a többi Egyenes
arányosítás (amennyi %-kal eltér a legjobb tartalmi elemhez képest, annyi %-kal
kap kevesebb pontot a legtöbb (10) ponthoz képest. Ha számítás alapján negatív
pontszám jön ki, akkor is 0 pontot kap.
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:
Ajánlatkérő a Kbt. 83.§ szerint a hiánypótlásra lehetőséget biztosít.
1. Meg kell jelölni az ajánlatban, ill. nyilatkozatot kell csatolni a Kbt 71.§ (1) a)-c),
pontokban, és a Kbt 71.§ (3) bekezdésében meghatározott információkra nemleges
válasz esetén is. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 70.§ (2) bek. szerinti
nyilatkozatot is.
2. Az aláírási jogosultság és a számlavezető pénzintézet ellenőrzése céljából az
ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának az ajánlattételi határidő lejártát megelőző
90 napnál nem régebbi keltezésű cégkivonata (az esetleg folyamatban lévő
cégügyi módosítási változásbejegyzéssel együtt), továbbá a cégjegyzésre jogosult
személy(ek) vagy jelen eljárásban kötelezettségvállalásra jogosult személy(ek)
meghatalmazása és érvényes aláírási címpéldánya(i) benyújtását írja elő eredeti
vagy hitelesített példányban.
3. Közös ajánlattétel esetében az ajánlatban csatolni kell a közös egyetemleges
felelősségvállalásról szóló megállapodást (konzorciumi szerződést), mely
tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos
hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás
során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos
jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak tartalmaznia kell továbbá, hogy a közös
ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség
teljesítéséért minden egyes közös ajánlattevő készfizető kezesként egyetemleges
felelősséget vállal.
4. Az ajánlatokat az ajánlati felhívásban és dokumentációban részletezettek
szerint úgy kell kidolgozni, hogy az ajánlattevői vállalásokat egyértelműen rögzítő
vállalkozási szerződést kitöltve, cégszerűen aláírva kell benyújtani, melynek
mellékleteként csatolni kell a részletes műszaki és azzal összhangban lévő
pénzügyi
ütemtervet.
5. Az ajánlatok tartalmazzanak tételesen részletezett költségvetést anyag- és
díjbontásban, feltüntetve a tételhez tartozó mennyiséget és egységárat, valamint
munkanemenkénti összesítőt és főösszesítőt. A tételes árazott költségvetést
elektronikus adathordozón is be kell nyújtani.
6. Az ajánlatokat kettő (egy eredeti és egy másolat) példányban, sérülésmentes,
állagsérelem nélkül nem bontható kötésben (szalaggal átfűzve, leragasztva és
lebélyegezve), folyamatos (minden írott oldalon feltüntetett) oldalszámozással és
a cégjegyzésre jogosult, vagy az általa írásban, az ajánlatban csatolt nyilatkozat

alapján meghatalmazott munkavállaló kézjegyzével ellátva, zárt csomagolásban,
kell benyújtani a felhívásban megjelölt helyen és időpontig. A zárt csomagon
„Tállya,község belterületi vízrendezése I. ütem. Tilos felbontani a bontási határidőig”
megjelölést kell feltüntetni.
Az ajánlaton szerepelnie kell az „eredeti”, vagy a „másolat” megjelölésnek. Eltérés
esetén az eredeti példány tartalma az irányadó. Az ajánlatokat az oldalszámokat is
feltüntető tartalomjegyzékkel kell ellátni.
7. Az Ajánlattevőnek minden idegen nyelvű nyilatkozatot, hatósági igazolást,
dokumentumot és okiratot az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Rt.
(1062 Budapest, Bajza u. 52.) által hitelesített magyar fordításban kell az ajánlathoz
csatolnia, amely fordítás lehet egyszerű másolat is.
8. Nyertes Ajánlattevő visszalépése esetén (amennyiben Ajánlatkérő hirdet
másodikat) a második legkedvezőbb Ajánlattevővel köt Ajánlatkérő szerződést.
9. A beruházás finanszírozása a V.2. pontban megjelölt támogatásból valósul meg,
ezért ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 48.§ (3)-(4) bekezdéseire.
10. Ajánlatkérő külön helyszíni megtekintést nem tart, a közbeszerzés tárgya
szerinti teljesítés helyszíne szabadon megtekinthető.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/09/14 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: Fővárosi Ingatlankezelő Műszaki Vállalkozói Zrt. (FIMŰV Zrt.)
Postai cím: Üllői út 45.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Szabó Ágoston
Telefon: 061-215-4024
E-mail: szabo.agoston@fimuv.hu
Fax: 061-215-4024
Internetcím (URL): www.fimuv.hu
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név: Fővárosi Ingatlankezelő Műszaki Vállalkozói Zrt. (FIMŰV Zrt.)
Postai cím: Üllői út 45., I. em. 105. szoba
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Szabó Ágoston
Telefon: 061-215-4024
E-mail: szabo.agoston@fimuv.hu
Fax: 061-215-4024
Internetcím (URL): www.fimuv.hu
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) ----------------------

