
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: Sefag Erdészeti Faipari Zrt.
Postai cím: Bajcsy Zs. u. 21.
Város/Község: Kaposvár
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Fekecs Lajos
Telefon: 06/82/505 164, 06/30/937 4675
E-mail: fekecs.lajos@sefag.hu
Fax: 06/82/505 133
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
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont] x
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Általános közszolgáltatások



Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
xEgyéb (nevezze meg): Erdő gazdálkodás
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
Sziágyi Erdei Iskola bővítése
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



Rinyabesenyő hrsz: 0183/2
NUTS-kód HU 232
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
Rinyabesenyőn a meglévő Sziágyi Erdei Iskola bővítése egy új épülettel vállalkozási
szerződés keretében.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További
tárgyak:

45210000-2

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)
Egy új épület kivitelezése valósul meg, ahol elhelyezésre kerülnek: kazánház,
fatároló, szertár, kerékpártároló, tanterem és szociális blokk. Az új épület hasznos
alapterülete 259,34 m2. Szerkezeti kialakítása: kelet-nyugat hossztengelyű, két
végén kontyolt nyeregtetős, földszintes épület. Anyaghasználat: beton sávalap, tégla
falazat, fedél szerkezet hagyományos taréjszelemenes, fedés hódfarkú betoncserép,
tetősíkban napkollektor.
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 2010/10/31 (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)
Ajánlattevőnek késedelem esetén vállalnia kell napi késedelmi kötbér megfizetését,
melynek mértéke: az ajánlattevő által megajánlott ár 0,1 %-a (naponta), de maximum
a vállalkozási díj 4 %-a.
Meghiúsulási kötbér, ha a szerződés ajánlattevő érdekkörében felmerült okból
hiúsul meg a bekerülési költség 3 %-a.
A nyertes ajánlattevő köteles a műszaki átadás-átvétel időpontjától számítva a
vállalt jótállási időtartamig biztosítékot adni, mely a bruttó vállalkozói díj 5 %-a.
Nyújtásának módja: a Kbt. 53 § (6) bekezdésében foglaltak szerint választható.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
A dokumentációban meghatározott feltételeknek (a projekt támogatási
szerződésében meghatározott ütemezésben) megfelelően 1 részszámla ( 50 %-os
készültségi fok mellett) és egy végszámla benyújtására jogosult az Ajánlattevő.
A számla ellenértékét Ajánlatkérő a Kbt. 305.§. (3) bekezdésének megfelelően az
igazolt teljesítéstől számított 30 napos átutalással teljesíti. Ajánlatkérő a műszaki
teljesítés előzetes, műszaki ellenőr által történt igazolása után fogadja be az
Ajánlattevő szabályszerűen, a 2007. évi XXXVII. tv. 142. §-ának megfelelően



(fordított ÁFA) kiállított számláját. A számlákhoz csatolni kell a szükséges
dokumentumokat (építési napló, tanúsítványok, bizonylatok, a végszámlához
műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv).
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a kifizetések vonatkozásában az
Adózás rendjéről szóló törvény (Art.) 36/A.§ szerint kell eljárnia.
Előleg fizetésének lehetőségét ajánlatkérő kizárja.
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 sem ajánlattevő, sem alvállalkozó, sem erőforrást nyújtó
szervezet az, akinek esetében a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-h pontjában felsorolt
kizáró okok fennállnak.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, vagy a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó - illetőleg a Kbt. 61. § (1) d.)
pont tekintetében alvállalkozó- vagy erőforrást nyújtó szervezet az, akinek esetében
a Kbt. 61.§ (1) bekezdés a)-d) és a Kbt. 62.§ (1) bekezdése szerinti kizáró okok
fennállnak.
Az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak, illetve az erőforrást nyújtó szervezetnek az
ajánlatban a Kbt. 249. § (3) bekezdés szerinti módon kell nyilatkoznia, hogy nem
tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P/1 Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő), illetve a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó valamennyi számlavezető pénzforgalmi szolgáltatótól származó - az
ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi keltezésű - nyilatkozata a
fizetési kötelezettségek teljesítéséről és a sorban állásról a nyilatkozat kiállítását
megelőző 1 évre vonatkozóan.
P/2 Csatoljon az ajánlattevő az ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem
régebbi keltezésű, a pénzforgalmi szolgáltatója által kiadott eredeti vagy hiteles
másolati igazolást a számláján (alszámláján) rendelkezésre álló pénzeszközről,
vagy csatoljon az ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi keltezésű
kötelező érvényű pénzforgalmi szolgáltatói hitelígérvényt az összeg rendelkezésre
bocsátására vonatkozóan.
P/3 Nyilatkozzon a Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontja alapján az előző 2 évben
(2008., 2009.) a magasépítési kivitelezési munkáira vonatkozó teljes nettó
forgalmáról évenkénti bontásban.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő ha



P/1 Valamennyi számlavezető pénzforgalmi szolgáltatójától származó nyilatkozat
szerint az Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő), illetve a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó fizetési kötelezettségeinek határidőben nem tett eleget, továbbá a
nyilatkozat kiállítását megelőző 1 évben számláján 30 napot meghaladó sorban állás
fordult elő.
P/2. az Ajánlattevő, aki nem rendelkezik a vállalkozói díj 30 %-át elérő forint (vagy
ezzel egyenértékű deviza) összegű számlapénzzel vagy konkrétan az adott projektre
nevesített hitelígérvénnyel.
P/3. Az előző 2 év (2008., 2009.) bármelyikében a magasépítési kivitelezési
munkáira vonatkozó teljes nettó forgalma nem érte el a 70 millió Ft-ot
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat az
ajánlattevőnek és a teljesítésben a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak csatolni kell:
1. az előző két év (2008, 2009) legjelentősebb magasépítési kivitelezési munkáinak
bemutatását (műszaki tartalom, teljesítés helye, ideje, a szerződés tárgyának, az
ellenszolgáltatás összegének és a szerződést kötő másik félnek a megnevezésével
, az információt nyújtó személy nevével, telefonszámával, az információt nyújtó
személy nyilatkozatával a szerződésszerű teljesítésről a Kbt. 68.§ (2) bekezdése
szerint igazolva.
2. a teljesítésbe bevonni kívánt vezető tisztségviselői, valamint felelős műszaki
vezetői végzettségének, képzettségének, gyakorlati idejének ismertetését a
képzettség igazolásául szolgáló okirat(ok), valamint a felelős műszaki vezető
nyilvántartásba vételét igazoló hatósági határozat egyszerű másolatát.
3. a Kbt. 67.§ (2) bekezdés d) pontja alapján az előző 3 év (2007., 2008., 2009.
év) átlagos statisztikai állományi létszámáról készült kimutatást végzettség, illetve
képzettség szerinti bontásban.
4. csatolja a Kbt. 67.§ (2) bekezdés b) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre
álló munkagépek, berendezések adatait (darabszám, műszaki paraméter
megjelölésével).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az ajánlattevő vagy a teljesítésben a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó rendelkezzen:
1. az előző két évben (2008, 2009) legalább egy (két éves időszak összességében)
műszaki átadás-átvétellel lezárt, a jelenlegi ajánlatát elérő nettó értékű magasépítési
kivitelezési munkával,
2. 1 fő felsőfokú, műszaki végzettségű, 5 év vezetői gyakorlattal rendelkező
vezető tisztségviselővel, valamint 1-1 fő kivitelezési gyakorlattal rendelkező és a
244/2006(XII.5.) Korm. rendelet alapján „A” kategóriás minősítésű felelős műszaki
vezetői névjegyzékbe vett építész/építőmérnök, épületgépész, épület villamos
szakemberrel. (Egy szakember több pozícióra is jelölhető).
3. az elmúlt 3 évben (2007., 2008., 2009. év) évenként rendelkezzen az éves
statisztikai állományi létszámáról készült kimutatás alapján 2 fő kőművessel, 1 fő
vízvezeték szerelővel, 1 fő hidegburkolóval, 2 fő áccsal, 6 fő segédmunkással.
4. legalább az alábbi eszközökkel:



1db minimum 7,5 t. teherbírású, darus tehergépjárművel, 100 m2 homlokzati
állvánnyal, 1 db betonkeverővel, 1 db földmunkagéppel.
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 (nettó Ft) 80
2. előírt időtartamon felül vállalt többlet
jótállási kötelezettség (hónap)

10

3. az ajánlattételi dokumentációban
szereplő anyagok, berendezések,
műszaki megoldások műszaki
paramétereinél kedvezőbb környezet-
és klímavédelmi anyagok megajánlása,
azok %-os aránya (%)

10

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: 2010/03/31 (év/hó/nap )
Időpont: 10.00 óra
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 80.000,-
Pénznem: Ft
A fizetés feltételei és módja:
Az ajánlattevőnek a dokumentáció bruttó 80.000 Ft-os ellenértékét az ajánlatkérő
10403909-39012207 sz. számlájára kell átutalnia, ugyanazon számlára
befizetnie, vagy az ajánlatkérő székhelyén lévő pénztárban készpénzben befizetni
munkanapokon 8-15 óra között.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/03/31 (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: 90 nap (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/03/31 (év/hó/nap)
Időpont: 10.00 óra
Helyszín : Sefag Erdészeti Faipari Zrt. vezérigazgatói titkársághoz tartozó tárgyaló
7400 Kaposvár Bajcsy Zs. u. 21.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80.§ (2) bekezdésében meghatározott személyek.
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:
KEOP-3.3.0/09-2009-0004
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2010. 04. 12. 10.00 óra
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2010. 05. 03. 10.00 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 megvásárolható és átvehető személyesen, az ajánlattételi felhívás
közzétételének napjától kezdődően az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig,
munkanapokon 9,00-12,00 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján
8,00-10,00 óráig, Kaposvár Bajcsy Zs.u. 21. Fekecs Lajos műszaki osztályvezetőnél,
előzetes bejelentkezés alapján Tel: 06/30/937 4675, 06/82/505 164
Amennyiben a dokumentáció megküldését kérik, az ajánlatkérőhöz kérelmet kell
eljuttatni, melyben a dokumentáció postán történő megküldését kérik, mellékelve
a dokumentáció ellenértékének átutalásáról szóló banki kivonat másolatát és az
ajánlattevő adatait (Ajánlattevő neve, székhelye, levelezési címe, kapcsolattartó
neve, telefonszáma).
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
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:
1. részszempont: fordított arányosítás
2.-3. részszempont: egyenes arányosítás
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:
- Az ajánlat benyújtásának módja: Az ajánlatot a kötelezettségvállalásra jogosultak
cégszerű aláírásával, zárt, kettős borítékban, három (egy eredeti és kettő másolati)
példányban, roncsolás nélkül szét nem bontható kötésben kell benyújtani. Az
ajánlat írott oldalait folyamatos oldalszámozással ellátva, írott oldalanként szignálva,
oldalszámozott tartalomjegyzékkel kell benyújtani. Az ajánlat lezárt csomagolását a
következő címzéssel kell ellátni: „Sziágyi Erdei Iskola bővítése” valamint „Kizárólag
az ajánlattételi határidő lejártakor 2010. 03. 31. 10.00 óra bontható fel”. A postán
feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak,
ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor került. Az ajánlat, illetve az
azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt
terhelik.
- Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével, visszalépése esetén az eljárás
eredményének kihirdetésekor a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek
minősített szervezettel (személlyel) köti meg a szerződést.
- Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 70.§ (2) bekezdésében, 71. § (1) bekezdés
a), b) és c) pontjaiban, valamint adott esetben a Kbt. 71. § (3) bekezdésében előírt
nyilatkozatokat (a nemleges nyilatkozatok is csatolandók).



- Az ajánlattevő a dokumentációval kapcsolatos tájékoztatást a Kbt. 56.§ (1)-(2)
bekezdésében foglaltak alapján kérhet. A válaszokat tartalmazó dokumentum az
ajánlati dokumentáció részévé válik.
- Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és az erőforrást nyújtó
szervezet ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi cégkivonatát
egyszerű másolati példányban.
- Mellékletként csatolni kell az ajánlatot aláíró, a cégkivonatban szereplő
képviseletre jogosult cégaláírási nyilatkozatának egyszerű másolati példányát.
- A minimális jótállási idő: 12 hónap.
- A bírálati szempontok 3. rész esetében valamennyi költségvetési tételt érintő részt
jelölni kell, amelynél kedvezőbbet ajánl ajánlattevő és részletesen ki kell dolgozni,
miből adódik a %-os arány alakulása.
- Az ajánlat összeállításának költségei az ajánlattevőt terhelik.
- Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a beszerzés támogatással
valósulnak meg, ezért felhívja a figyelmet a Kbt. 48. §. (3) bekezdésében foglaltakra.
- Ajánlatkérő teljeskörű hiánypótlást biztosít a Kbt. 249. § (2) bek. i) pontja alapján a
Kbt. 83.§-ában rögzítettek szerint.
- Az ajánlattevőnek nyilatkozni kell arról, hogy a 2004. évi XXXIV: törvény alapján
mikro-, kis-, vagy középvállalkozásnak minősül-e.
- Ajánlattevőnek rendelkeznie kell az építőipari tevékenységre vonatkozó, az
ajánlattétel időpontjában érvényes, a vonatkozó európai szabványsorozatnak
megfelelő, független szervezet által kiállított ISO 9001 vagy azzal egyenértékű
minőségtanúsítvánnyal, vagy az azzal egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések
bizonyítékaival, amelyet egyszerű másolat formájában ajánlatába kell csatolnia.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/02/26 (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):
 


