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AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
Építési beruházás
x
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
Azonosító kód_______________________________________
Árubeszerzés
Szolgáltatás
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Egercsehi Községi Önkormányzat
Postai cím: Egri út 8.
Város/Község: Egercsehi
Postai irányítószám: 3341
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Tóth Andrásné polgármester
Telefon: 36/585-001
E-mail: csehionk@gmail.com
Fax: 36/585-000
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
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
Mikrotérségi Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda fejlesztése
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



Egercsehi, Petőfi út 6. és Hevesaranyos Szabadság út 4.
NUTS-kód HU312
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 xDinamikus 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
Mikrotérségi Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda fejlesztése
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214100-1
További
tárgyak:

45214200-2

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre x
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)
I. Egercsehi
Vizesblokk felújítás, mozgáskorlátozott wc kialakítás, szaniterek cseréje, burkolás



Földszint: 37,29 m2 emelet: 37,29 nm
II. Hevesaranyos
Külső nyílászárók, belső ajtók cseréje, műanyag ablakok felújítása, Műanyag
nyílászáró elhelyezése: 16 db Meglévő műanyag nyílászáró vasalat cseréje: 30 db,
Meglévő műanyag nyílászáróhoz szerelt távnyitó javítása és/vagy cseréje: 30 db
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)
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 2009/11/01 (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés 2010/06/30 (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)
Teljesítési véghatáridő túllépése esetén fizetendő késedelmi kötbér az ajánlatban
megadott napi összegben (a kötbér mértéke bírálati szempont)
Teljesítési biztosíték minimum az ajánlati ár 5%-a.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Részszámla és végszámla benyújtásának feltétele
a műszaki ellenőr által igazolt műszaki teljesítés - Kbt.305.§(1) bekezdés alapján,
valamint a Támogatási szerződés finanszírozási feltételei szerint történik a teljesítés
napját követő maximum 30 naptári napon belül.
A vállalkozó egy végszámlát valamint 3 db részszámlát nyújthat be a
dokumentációban előírt ütemezés szerint a részszámlák összege a vállalási ár
30%-a. Számlázás a dokumentációban előírt pénzügyi ütemterv alapján történhet. A
végszámla összege a bruttó vállalási ár 10%-a.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozása nem követelmény,
de közös ajánlat esetén megállapodást kell kötniük a következőkre: értesítési cím,
szerződő fél, számlaadó fél, kapcsolattartó személy és a nyilatkozat tételre jogosult
személy megnevezése, egyetemleges felelősségvállalási nyilatkozat, egymás
közötti jogok és kötelezettségek, közöttük fennálló hatáskör és feladatmegosztás,
megállapodás időtartama (legalább a jótállási idő lejártáig)
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:



Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben
a 60. § (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok fennállnak.
Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet az, akivel
szemben a 61. § (1) d) pontja fennáll.
Nem lehet ajánlattevő, 10 % feletti alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet az,
akivel szemben a 61. § (1) a-c) pontjai fennállnak.
Eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, a 71. § (1) b) pontja szerinti alvállalkozó,
és az erőforrást nyújtó szervezet, ha a 62. § (1) bekezdés velük szemben fennáll.
A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint
az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek
nyilatkoznia kell.
Kizáró okok hiányának igazolására a Kbt. 250. § (3) bekezdés h) pontjára
figyelemmel, és a Kbt. 96. § (3) bekezdésben foglaltakra tekintettel a Kbt. 63. §-ban
foglaltak az irányadók.
Az ajánlattevőnek a Kbt. 71.§.(3) bekezdése szerint nyilatkoznia kell, hogy nem
vesz igénybe a Kbt. 60.§.(1) bekezdése valamint a Kbt. 61. § (1) d) pontja szerinti
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
1. Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozója valamennyi számlavezető pénzintézetétől
származó, az ajánlattételi határidő lejártának napjától számított 60 napnál nem
régebbi igazolás az alábbi tartalommal: mióta vezeti a számláját, azon volt-e a
kiállítást megelőző egy éven belül sorban állás, ha igen, hány alkalommal és mennyi
időtartamig
2. Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pont szerinti, a számviteli jogszabályok szerinti mérleg
és beszámoló 2008. évről
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
1. alkalmatlan, ha bármelyik számláján a pénzintézeti igazolás kiállítását megelőző
egy éven belül 60 napot meghaladó sorban állás, vagy többszöri (több mint 2
esetben) 30 napot elérő sorban állás volt
(Mind a közös ajánlattevőknek, mind az ajánlattevőnek, valamint a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak
ezen alkalmassági követelményeknek külön-külön kell megfelelniük)
2. ha mérleg szerinti eredménye 2008. évben negatív volt
(Mind a közös ajánalttevőknek, mind az ajánlattevőnek, valamint a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak
ezen alkalmassági követelményeknek önállóan, külön-külön kell megfelelniük)
3. ha a mérlegadatok alapján 2008. évben az éves ár-bevétele nem érte el I. részre
történő ajánlattétel esetén a nettó 2millió Ft-ot, mindkét részre történő ajánlattétel
esetén a nettó 16 millió Ft-ot
(A közös ajánlattevőknek, illetve az ajánlattevőnek, valamint a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak
ezen alkalmassági követelményeknek külön-külön kell megfelelniük)
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:



1. A 2008. év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése, a végzett munkák
bemutatása a Kbt. 68.§(2) bekezdés szerint olyan módon való felsorolását, hogy az
alkalmassági feltételeknek megfelelősség megállapítható legyen
2. A rendelkezésre álló/teljesítésbe bevonni kívánt az ajánlat benyújtásakor hatályos
244/2006 (XII. 5.) Korm. rendelet szerinti felelős műszaki vezetők névjegyzéki
felvételt, illetve abban való szereplést, igazoló határozat, igazolás, vagy azok
másolatainak, a közreműködő személyek rendelkezésre állására vonatkozó
szándéknyilatkozata és olyan szakmai önéletrajz, amelyből a névjegyzéki bejegyzés
időpontja (jogosultság kezdete) egyértelműen megállapítható.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan, ha
1. Ha nem rendelkezik a 2008. évben I részre történő ajánlattétel esetén legalább
egy nettó 10 millió Ft-ot elérő értékű, II. részre történő ajánlattétel esetén legalább
nettó 1,5 millió Ft-ot elérő befejezett műszaki átadás átvételi eljárással lezárt építési
beruházás megvalósítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített munkáról szóló
referenciával.
2. nem rendelkezik legalább 1 fő, az alábbiak szerinti 244/2006 (XII. 5.) Korm.
rendelet szerinti olyan Felelős Műszaki Vezetővel, aki szerepel a területi kamara
által vezetett Felelős Műszaki Vezetői névjegyzékben és minimum 5 éves szakmai
gyakorlattal.
(Ajánlattevőnek, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozóknak, közös ajánlattevőknek mindkét alkalmassági
követelménynek együttesen kell megfelelniük)
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. ajánlati ár (bruttó ár, Ft) 8
2. késedelmi kötbér mértéke (bruttó
Ft/nap, min. 25.000Ft/nap, max. 50.000
Ft/nap)

4

3. előteljesítés véghatáridőn belül
(naptári nap)

2

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: 2009/09/30 (év/hó/nap ) Időpont: 15.00 óra
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): bruttó 40.000 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
a dokumentáció ellenértékét ajánlatkérő képviseletében eljáró Agria Közbeszerzés
Kft. 10403507-49555555-55531011 számú számlája javára az átvételt megelőzően
vagy készpénzben a dokumentáció átvételekor kell teljesíteni. A fizetést a
közbeszerzési eljárás megnevezésének feltüntetésével kell teljesíteni.
„Egercsehi/Fejlesztés”
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2009/09/30 (év/hó/nap) Időpont: 15.00 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: 2009/09/30 (év/hó/nap) Időpont: 15.00 óra
Helyszín : Egercsehi Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem, Egercsehi, Egri út 8.
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?
nem
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 időpontja:
2009/10/16 9.00 óra
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2009/10/26 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)
ajánlatkérő a dokumentációt kizárólag a fizetést igazoló banki bizonylat
bemutatása vagy készpénz ellenében adja át Egercsehi Községi Önkormányzat
Polgármesterénél Egercsehi, Egri út 8. cím alatt, munkanapokon 9. 00 - 14. 00 óra
között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 8. 00 - 9. 00 óráig.
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 pontig
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:
Minden részszempont esetén az értékelési pontszám arányosítással kerül
kiszámításra. Ennek során az egyes ajánlatok részszempontonkénti tartalmi
eleme az adott részszemponton belül a megajánlott legjobb tartalmi elemhez kerül
arányosításra. A legjobb ajánlati tartalmi elem 10 pontot kap. A részletes értékelési
módszer leírása a dokumentációban történik.
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. A dokumentáció másra nem ruházható át.
2. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt I részre törétnő ajánlattétel esetén
300. 000 forint, II. részre történő ajánlatétel esetén 100.000 forint ajánlati biztosíték
nyújtásához köti. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint a Kbt. 59.§
(2) bekezdésében meghatározottak szerint teljesíthető. A biztosíték érvényességi
ideje az ajánlati kötöttség időtartama. A teljesítés igazolását (bankgarancia-igazolást,



vagy készfizető kezességvállalási kötelezvényt) az ajánlat eredeti példányához
befűzés nélkül külön zárt borítékban, eredetiben csatolni kell, az igazoláson a
közbeszerzési eljárás tárgyát és a felhívás KÉ számát fel kell tüntetni. Ha ajánlattevő
készpénzben teljesíti az ajánlati biztosítékot, azt Egercsehi Községi Önkormányzat
62800338-10050257 számú számlájára a közbeszerzési eljárás tárgyának és
KÉ szám megjelölésével kell átutalni, ekkor az átutalásról vagy befizetésről szóló
igazolást szükséges csatolni az eredeti ajánlati példányhoz másolatban.
3. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben - kötelezettségei
kifogástalan teljesítése érdekében - a Kbt.53.§ (6) bekezdés alapján a teljesítés és a
garanciavállalás időtartamára biztosítékot köt ki. A biztosíték összege az ajánlattevő
által tett bruttó vállalkozói ár minimum 5 %-a. A biztosíték az ajánlattevő választása
szerint a Kbt. 53.§ (6) bekezdés a) pontja szerint teljesíthető.
4. Meg kell jelölni az ajánlatban az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozókat illetve a közbeszerzésnek azt a részét, amellyel összefüggésben az
ajánlattevő harmadik személlyel szerződést fog kötni.
5. A szerződéskötésre jogosult személy aláírási címpéldányát csatolni szükséges,
és amennyiben az ajánlatot nem ezen szerződéskötésre jogosult írja alá, az
ajánlatot aláíró nevére szóló meghatalmazást is csatolni kell.
6. Ha ajánlatkérő az eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek minősített
ajánlattevőt is meghatározza, a Kbt. 91.§ (2)-ben foglaltak esetén azzal köt
szerződést.
7. Ajánlattevő köteles külön nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy valamennyi
pénzforgalmi számlájáról becsatolta a felhívás III.2.2.) pontjában pénzügyi
alkalmasság igazolására előírt tartalommal bíró pénzintézeti nyilatkozatot.
8. A kizáró okok igazolása körében 3 hónapnál nem régebbi cégkivonat, vagy
egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartásának 3 hónapnál nem régebbi kivonatának
csatolása szükséges illetve a benyújtott cégkivonatban rögzített adatok tekintetében
változásbejegyzési eljárás van folyamatban, csatolni kell a változásbejegyzéssel
kapcsolatos cégbírósághoz benyújtott iratok másolatát is.
9. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy jelen felhívásban az
ajánlattevő alkalmasságának feltételeit és igazolási módját a minősített ajánlattevők
jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
10. Helyszíni bejárás, konzultáció időpontja: 2009/09/18 9.00 óra Helye: Egercsehi
Község Polgármesteri Hivatal Tanácsterem Egercsehi, Egri út 8., ahonnan a
jelenlévők együtt mennek az építkezések helyszínére.
11. Nyertes ajánlattevő köteles (Kbt 306.§ (2) a szerződés időtartamára teljes körű
felelősségbiztosítást kötni az I. részre történő ajánlattétel esetén 15 millió forint,
a II. részre történő ajánlattétel esetén 2 millió forint értékben. Az ajánlattevőnek
nyilatkoznia kell az ajánlatban, hogy a biztosítást megköti vagy a közbeszerzés
tárgyára is kiterjeszti a szerződéskötés időpontjáit. Ha nyertes ajánlattevő a
szerződéskötés időpontjáig nem köti meg illetve nem terjeszti ki a biztosítást, úgy
ajánlatkérő nem köt vele szerződést és elveszti a biztosítékot.
12. Az ajánlattétel minden költsége ajánlattevőt terheli.
13. Ajánlat érvényességi feltétele az ajánlattételi dokumentációban közölt
költségvetési kiírás pontos, hiánytalan kitöltése.
14. Az ajánlatokat 5 példányban összefűzve (1 eredeti, 4 másolat) kell benyújtani.



15. Az ajánlattal kapcsolatos előírásokat, szerződéstervezetet az ajánlati
dokumentáció tartalmazza, melynek megtekintése lehetséges a dokumentáció
átvételére előírt napokon és időben.
16. Az ajánlattétel nyelve magyar, a bármilyen irat, nyilatkozat az ajánlathoz nem
magyar nyelven kerül becsatolásra, úgy azt ajánlattevő köteles hiteles magyar
nyelvű fordításban is becsatolni.
17. Ajánlatkérő az elbírálás során a Kbt. 90. § (3)-(4) bekezdését alkalmazza.
18. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt.70. § (2) bekezdésére vonatkozóan.
19. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell Kbt. 71. § (1) bekezdés a) és b) és c)
pontjaira, valamint a Kbt. 71. § (3) bekezdésben foglaltakra vonatkozóan.
20. Részajánlat tehető az I. és II. római számmal megjelölt részre külön-külön, az
adott részre a költségvetési kiírásban és műszaki leírásban meghatározott teljes
tartalomra. Az I-II. részen belüli további részekre bontás nem lehetséges.
V.8) E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/09/04 (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 I-II. meghatározás Építés
1) A rész meghatározása
I. Mikrotérségi általános iskola és Napközi Otthonos Óvoda fejlesztése Egercsehiben
II. Mikrotérségi általános iskola és Napközi Otthonos Óvoda fejlesztése
Hevesaranyoson
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214100-1
További
tárgyak:

45214200-2

3) Mennyiség vagy érték
I. Egercsehi
Vizesblokk felújítás, mozgáskorlátozott wc kialakítás, szaniterek cseréje, burkolás
Földszint: 37,29 m2 emelet: 37,29 m2
II. Hevesaranyos
Külső nyílászárók, belső ajtók cseréje, műanyag ablakok felújítása
Műanyag nyílászáró elhelyezése: 16 db Meglévő műanyag nyílászáró vasalat
cseréje: 30 db,
Meglévő műanyag nyílászáróhoz szerelt távnyitó javítása és/vagy cseréje: 30 db
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés 2009/11/01 (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés 2010/06/30 (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
Részajánlat tehető a római számmal jelölt részekre külön-külön. Az egyes részeken
belül további részekre bontás kizárva.
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------


