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Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem
(5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat:
b) a kérelem az Értesítőben történő hiánypótlást kezdeményezi;
c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése (§, bekezdés, pont) alapján tartozik annak a hatálya alá
[ideértve a Kbt. 2. §-ának (4) bekezdése szerinti önkéntes alkalmazásának esetét is];
Kbt. 22. § (1) d)
d) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetőleg fejezete szerinti eljárást alkalmazza;
Kbt. VI. fejezet
e) a közbeszerzés (beszerzés) becsült értékét [szükség szerint utalást a Kbt. 245. §-ának (5)
bekezdésére vagy 274. §-ának (2) bekezdésére vagy 298. §-ának (3) bekezdésére];
142.746.569.-Ft
f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítőben, amelynek közzététele a Kbt.
szerint nem kötelező, ezt a körülményt is;
Kötelező
g)a kérelem és a hirdetmény feladásának napját.
2009/08/03
(6) Ha a hirdetmény közzétételét az ajánlatkérő által meghatározott személy vagy szervezet
kezdeményezi, e személynek vagy a szervezetnek a kérelemben nyilatkoznia kell képviseleti
jogosultságáról is. A képviseleti jogosultságról való nyilatkozat hiányában a Szerkesztőbizottság a
hiánypótlásra történő felhívást az ajánlatkérőnek küldi meg.
Képviseleti jogosultság megléte [x]
Egyéb közlemény:
A hirdetmény felelős személy általi ellenjegyzése megtörtént.
3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja
1024 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
Építési beruházás

[x]

Árubeszerzés

[]

Szolgáltatás

[]

A hirdetmény kézhezvételének
dátuma____________________

Építési koncesszió

[]

Azonosító kód_______________________________________

Szolgáltatási koncesszió

[]

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV , CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos név:
Borsodnádasdi Városi Önkormányzat
Postai cím:
Alkotmány u. 3.
Város/Község
Borsodnádasd

Postai irányítószám:
3671

Kapcsolattartási pont(ok):
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Ország:
Magyarország
Telefon:
48/542-010

2009.08.06.
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Címzett:
Papp Anna Polgármester Asszony
E-mail:
phbn@borsodnadasd.t-online.hu

Fax:
48/542-013

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
[ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
[x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
[ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
[x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
[x] Azonos 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
[x] Általános 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

[ ] Villamos energia

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont]

[ ] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és
elosztása

[ ] Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
[ ] Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és
kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
[ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz
szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
[ ] Kikötői tevékenységek

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
[ ] Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
[ ] Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
[ ] Postai szolgáltatások
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[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]

I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? igen [ ] nem
[x]
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
A Borsodnádasdi Általános Iskola felújítása és energiatakarékossá tétele, a létesülő óvodaépület
infrastrukturális beruházása, valamint a konyhaépület felújítása kivitelezésére egyösszegű a befejezési
határidőre prognosztizált átalányáras vállalkozási szerződés megkötése.
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) [x] Építési beruházás

b) [ ] Árubeszerzés

[x] Kivitelezés

[ ] Adásvétel

[ ] Tervezés és kivitelezés

[ ] Lízing

[ ] Kivitelezés, bármilyen
eszközzel, módon, az ajánlatkérő
által meghatározott
követelményeknek megfelelően

[ ] Bérlet

c) [ ] Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat
lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

[ ] Részletvétel
[ ] Ezek
kombinációja/Egyéb

[ ] Építési koncesszió

[ ] Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye

A teljesítés helye

A teljesítés helye

3671 Borsodnádasd, Köztársaság
u. 11.

NUTS-kód

NUTS-kód

NUTS-kód HU311
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 [ ]

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel [ ]

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek
keretszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma
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
A Borsodnádasdi Általános Iskola felújítása és energiatakarékossá tétele, a létesülő óvodaépület
infrastrukturális beruházása, valamint a konyhaépület felújítása kivitelezésére egyösszegű a befejezési
határidőre prognosztizált átalányáras vállalkozási szerződés megkötése.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
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Fő szószedet

Kiegészítő szószedet (adott esetben)

Fő tárgy 45214200-2
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B.
mellékletből szükség szerint több példány használható) igen [ ] nem [x]
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)? igen [ ] nem [x]
II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
Borsodnádasdon 2 oktatási („A” és „B” épület) és 1 konyhaépület („C” épület) fejlesztése valósul meg
2679 m2-en. Komplex akadálymentesítés megvalósítása. Nyílászáró szerkezetek cseréje,
villamoshálózati-gépészeti felújítás, homlokzat felújítás, belső burkolatok cseréje. Udvar (680m2),
sport és játszóudvar (1020m2) kialakítása. Közműépítés: 680 m2-en. Részletes leírást a dokumentáció
tartalmazza.
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen [ ] nem [x]
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 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)
- kötbér
- jótállás
- a nyertes ajánlattevő által rendelkezésre bocsátott ajánlati biztosíték összege a vállalkozási
szerződés teljesítési garanciájává válik, melynek 50 %-a az eredményes műszaki átadás-átvételi
eljárást követő 30. napon kamatmentesen visszafizetésre (felszabadításra) kerül.
- Az ajánlati biztosíték fennmaradó 50 %-a pedig az egy éves felülvizsgálat során feltárt hiányosságok
megszüntetésére szolgál fedezetül. A felmerülő esetleges hiányosságok megszüntetését követő 30.
napon kamatmentesen visszafizetésre (felszabadításra) kerül a teljesítési garanciaként szolgáló
biztosíték.
A teljesítési garancia nyújtásának feltételei:
A biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető az ajánlatkérő
bankszámlájára történő befizetéssel, bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján
kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
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Átutalással Borsodnádasd Város Önkormányzata OTP Bank Rt.-nél vezetett 11734121-15349246
számú számlájára.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre
- az ajánlatkérő előleget nem biztosít,
- a számlák kiegyenlítése a Kbt. 305.§ (3) bek. szerint
Az Ajánlattevő az építési munkák esetében hiány- és hibamentes műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv
alapján az esetleges hiánypótlásokat követően nyújthat be számlát az alábbi ütemezésben:
1 . ütem
- az „A” épület iskola felújítás a „C” épületben található számítógép tanteremmel és raktár helyiséggel
együtt, hiba és hiánymentes műszaki átadása a munka megkezdésétől számított 90 nap.
- külső közmű építés, hiba és hiánymentes műszaki átadása a munka megkezdésétől számított 50 nap.
2. ütem
- a „B” épületben az óvoda felújítása a játszótérrel, a hozzátartozó parkolóval, udvarral együtt, az „A”
épület felújítása és a külső közmű megépítése, hiba és hiánymentes műszaki átadása után kezdhető
meg. Hiba és hiánymentes műszaki átadása a munka megkezdésétől számított 90 munkanap.
3. ütem
- a „C” épület konyha épület felújítása a konyha szünet alatt, hiba és hiánymentes műszaki átadása a
munkaterület átadásától számított 50 nap.
4. ütem
- sportpálya, udvar, csapadékvíz elvezetés megépítés, munkaterület átadása a 2. ütemmel egyidőben,
a munkavégzés befejezésének határideje: 2009.június 30.
Ajánlattevő előteljesítést elfogad.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott
esetben)
A közös ajánlattevők által a szerződés teljesítése érdekében gazdasági társaság létrehozása nem
követelmény, de a közös ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget kell vállalniuk, és meg kell jelölni
az eljárásra teljes körűen feljogosított képviselőjüket, valamint a dokumentáció előírásainak megfelelő
konzorciumi megállapodást az ajánlathoz csatolni kell.
III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben)
igen [ ] nem [x]
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:
Kizáró okok:
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a
Kbt. 60. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. § (1)
bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy a számára erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt.
62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Megkövetelt igazolási mód:
- Az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban
írásban nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésének, valamint a Kbt. 61. §
(1) bekezdése a)-c) pontjainak hatálya alá, illetőleg jogosult ezt igazolni.
- Ajánlattevő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az általa a közbeszerzés értékének 10 %-át meg
nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójára nézve nem állnak fenn a Kbt. 60. § (1)
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bekezdésében, a 61. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott kizáró okok.
- Az eljárásban nyertes Ajánlattevőnek, a 10% feletti mértékben bevonni kívánt alvállalkozónak,
továbbá a Kbt. 71.§ (1) bekezdés c.) pontja szerinti erőforrás szervezetnek a kizáró okok hiányát a
Kbt. 63/A.§ (1) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel a Kbt. 63.§ (2)-(6) bekezdése szerint, az
eredményhirdetést követő 8 napon belül kell igazolniuk.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok
és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek - közös ajánlat esetén a közös
ajánlattevők mindegyikének az alábbiak szerint
kell igazolnia a gazdasági alkalmasságát:
G/1
A Kbt. 66.§.(1) bekezdésének b) pontjában
foglaltak alapján: A számviteli jogszabályok
szerinti (2007., 2008.évi)beszámolójának
benyújtásával.
G/2
Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pont alapján:
Nyilatkozat a 2006-2008. évek árbevételéről,
valamint a magasépítésből származó árbevételről.
G/3
Külön banki nyilatkozat a projektre elkülönített
likvid pénzeszköz (jelen beruházáshoz
rendelkezésre álló kihasználatlan hitelkeret és
bank által igazolt, szabad pénzeszközállomány)
állományról. (Kbt. 66. §.(1) bekezdés d) pont)

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az
ajánlattevőt, közös ajánlat esetén a közös
ajánlattevőket, ha
G/1
A számviteli jogszabályok szerinti (2007., 2008
.évi) beszámolója alapján a mérleg szerinti
eredménye bármely vizsgált évben negatív volt
G/2
- az előző 3 év (2006., 2007., 2008.)
bármelyikében nem rendelkezik évi minimum 250
millió forint nettó árbevétellel, és ebből a
beszerzés tárgyának megfelelő - magasépítésből
származó – nettó árbevétel nem éri el az évi 100
millió forintot
G/3
nem rendelkezik a projektre elkülönítetten
összességében legalább 20 millió Ft likvid
pénzeszközzel.
A G1 alkalmassági követelmény
tekintetében a közös ajánlattevők
mindegyikének külön-külön kell
megfelelnie.
A G1 alkalmassági követelmény
tekintetében a szerződés teljesítéséhez a
közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó(k) alkalmasságát az
ajánlatkérő nem vizsgálja.
Az ajánlattevő, vagy közös ajánlattevők az
alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65
.§ (3) bekezdése szerint is megfelelhetnek
(a Kbt. 4.§ 3/E. pontja rendelkezéseinek
figyelembevételével).

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok
és a megkövetelt igazolási mód:
M/1
A Kbt. 67. § (2) bekezdésének a) pontjában
foglaltak alapján:
- az előző 3 év legjelentősebb építési
beruházásainak ismertetése, mely beruházások
teljesítésére vonatkozóan a Kbt. 68. § (2)
bekezdésében meghatározott igazolást kell
csatolni az alábbi tartalommal:
- a referenciamunka tárgya, rövid bemutatása
- az ellenszolgáltatás összege (nettó Ft)
- a teljesítés ideje és helye
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés
az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.
M/2
A Kbt. 67. § (2) bekezdésének c) pontjában

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az
ajánlattevőt, közös ajánlat esetén a közös
ajánlattevőket és a szerződés teljesítésére a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót, ha
M/1
- ha az elmúlt 3 év (2006, 2007, 2008)
összességében nem rendelkezik legalább 3 db
befejezett referenciaigazolással igazolt
magasépítési referenciamunkával, melyek közül
kettő legalább a nettó 50 millió forint, egy pedig
legalább a nettó 100 millió forint értéket eléri.
M/2
-ha az ajánlattevő által megjelölt teljesítésért
felelős projektvezető nem rendelkezik szakirányú
felsőfokú végzettséggel, legalább 5 éves szakmai
gyakorlattal, továbbá nem szerepel a felelős
műszaki vezetői névjegyzékben „A” kategóriás
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foglaltak alapján:
- az ajánlattevő vezető tisztségviselői
végzettségének ismertetése, különösen azoké,
akik az építési beruházás teljesítéséért felelősek.
Az előírt végzettség, képzettség igazolására az
ajánlattevő csatolja a szakemberek, vezető
tisztségviselők szakmai önéletrajzát, illetve a
képzettséget igazoló okiratok másolatát, valamint
a szakemberekre vonatkozóan a 244/2006. (XII.
5.) Korm. rendeletben előírt feltételek
igazolásának hiteles másolatát.

(okleveles építőmérnöki végzettség) besorolással
M1, M2 alkalmasság tekintetében
ajánlattevő,közös ajánlattevők,és 10 % fölötti
alvállakozó együttesen is megfelelhet.

III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott igen [ ] nem [x]

A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott igen [ ] nem [x]
III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e
kötve? igen [ ] nem [ ]
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]
[x] Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni)
Részszempont

Súlyszám

1. Nettó ajánlati ár

40

2. Vállalt teljesítési időtartam

30

3.

Projektterv: Azon intézkedések sorozata, amely biztosítja az oktatás és az étkeztetés
zavartalan működését.Részletes leírást a dokumentáció tartalmazza.

4. Jóteljesítési garancia

20
10

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? igen [ ] nem [x]
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)
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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? igen [x] 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) [x]
Hirdetmény száma a KÉ-ben: 4759 / 2009 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2009/04/04 (év/hó/nap)

IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2009/08/28 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen [x] nem [ ]
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 175.000 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentációs ára (140.000 + ÁFA) átutalással teljesítendő, az összeget a W-Mobil Kft. Raiffeisen
Banknál vezetett 12046102-01103023-00100001 számú számlájára történő befizetéséről kiállított
igazolással vehető át a dokumentáció. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: átvehető
személyesen, munkanapokon 9.00 – 12.00 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9-10 óra
között a 46-506-032 telefonos számon történő egyeztetést követően. Az átvételkor a befizetést igazoló
dokuemntum másolati példányának átadása szükséges.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2009/08/28 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
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: 2009/08/28 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
Helyszín : 3671 Borsodnádasd, Alkotmány u. 3.
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Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
Kbt. 80. § (2) bekezdésében foglaltak szerint.

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben) igen [ ] nem [x]
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
igen [x] nem [ ]
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb
hivatkozási alapot:
ÉMOP - 4.3.1/2F-2008-0052 jelű pályázat

V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2009.09.11. 10:00
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2009.09.21.
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 [x] nem [ ]
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott
esetben)
A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: átvehető személyesen, munkanapokon 9.00 –
12.00 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9-10 óráig. Az átvételkor a befizetést igazoló
dokumentum másolati példányának átadása szükséges.
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:
1-100 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:
Az értékelés módszere az 1.,2.,4. részszempontok esetében a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú
ajánlása III.A fejezet 1.b. pontja szerinti értékarányosítás. A 3. részszempont esetében az ajánlás III.A
fejezet 2. pontja szerinti szakértői értékelésen alapuló sorbarendezés.
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az lesz, amely a részszempontokra kiszámított pontszámok és
azok súlyszámainak szorzatai alapján a legmagasabb összpontszámot éri el.
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 [x] nem [ ]
V.7) Egyéb információk:
1. Az ajánlati dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentáció másra
át nem ruházható. Az ajánlattevő a dokumentációval kapcsolatban a Kbt. 56. § (3) bekezdésben
foglaltak szerint kérhet tájékoztatást, a tájékoztatást tartalmazó dokumentum az ajánlati
dokumentáció részévé válik, de a tájékoztatás nem eredményezheti az ajánlati felhívásban és a
dokumentációban foglaltak módosítását.
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2. Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosítékadáshoz köti, amit az ajánlattevőnek
az ajánlat benyújtásával egyidejűleg, a bizonylat ajánlathoz történő csatolásával kell igazolnia. Az
ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: 1.000.000,- Ft azaz: Egymillió Ft. Az ajánlati
biztosíték nyújtásának feltételei: Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: az ajánlatkérő
bankszámlájára történő befizetéssel, bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján
kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
Átutalással Borsodnádasd Város Önkormányzata OTP Bank Rt.-nél vezetett 11734121-15349246
számú számlájára.
3. Az ajánlattevő ajánlata részeként a Kbt. 70.§ (2) bekezdése szerinti teljességi nyilatkozatot tartozik
benyújtani, valamint köteles nyilatkozni a Kbt. 72. § betartásáról.
4. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát.
5. Az ajánlatok összeállításánál a felhívásban és ajánlatkérő által összeállított dokumentációban és – az
ezekben nem szabályozottak vonatkozásában – a 2003.évi CXXIX. Törvény előírásaiban foglaltak
szerint kell az ajánlattevőnek eljárni, és ajánlatát elkészíteni.
6. Az ajánlattétel valamennyi költsége az ajánlattevőt terheli.
7. Az ajánlatok benyújtásának módja:
Az ajánlatokat írásban és zártan, minden oldalt szignált folyamatos oldalszámozással és az ajánlat
elején elhelyezett oldalszámozott tartalomjegyzékkel ellátott, nem bontható kötésben, 3 példányban (1
eredeti és 2 másolat, az eredeti és másolati példányok megjelölésével), az Ajánlati Felhívás I.1.
pontjában megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő
lejártáig.
8. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen közbeszerzési eljárás útján megvalósítani
kívánt beruházás ellenértékére az ÉMOP-4.3.1/2F-2008-0052 jelű támogatási pályázat keretein belül
pályázik, a Kbt.48.§ (2)-(3) bekezdése szerint. Amennyiben a forrás felett rendelkező szerv a
támogatást bármilyen okból visszavonja, a Kbt. 82.§-át ( az ajánlatok értékelése alóli mentesülés), a
99.§ (3) bekezdését (a szerződés megkötése alóli mentesülés) és a 303.§-t (szerződés módosítása)
úgy kell alkalmazni, hogy az ott írt oknak, illetve körülménynek minősül a támogatás elmaradásának
ténye.

V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2009/08/03 (év/hó/nap)
A. MELLÉKLET
TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK
I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐK BE
Hivatalos név:
W-Mobil Kft.
Postai cím:
Bajcsy Zsilinszky u. 17.
Város/Község
Miskolc

Postai
irányítószám:
3527

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
E-mail:
wmobil.kft@freemail.hu

Ország:
Magyarország
Telefon:
46/506-032
Fax:
46/506-032

Internetcím (URL):

II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ BESZEREZHETŐ
Hivatalos név:
W-Mobil Kft.
Postai cím:
Bajcsy Zsilinszky u. 17.
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Város/Község
Miskolc

Postai
irányítószám:
3527

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
Magyarország
Telefon:
46/506-032

Címzett:
E-mail:
wmobil.kft@freemail.hu

Fax:
46/506-032

Internetcím (URL):

III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVÁ AZ AJÁNLATOKAT KELL BENYÚJTANI
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község

Postai
irányítószám:

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
Telefon:

Címzett:
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)
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) ---------------------
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