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: Mezőberény Város Önkormányzata
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város/Község: Mezőberény
Postai irányítószám: 5650
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Cservenák Pál Miklós polgármester
Telefon: 66/515-500
E-mail: info@mezobereny.hu
Fax: 66/515-503
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mezobereny.hu
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:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa 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
Általános közszolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
xEgyéb (nevezze meg): önkormányzati feladatok
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
Mezőberény városközpontjának felújítási munkái
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

Mezőberény Város belterülete
NUTS-kód HU332
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
Vállalkozási szerződés Mezőberény központjának felújítási munkáira
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45213316-1

További
tárgyak:

71421000-5
45421100-5
45260000-7
45410000-4
45442110-1

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)
A tervezett városközpont felújításának főbb paraméterei
- térburkolás 3302 m2 (a kapcsolódó út- és közműépítési munkákkal)
- kertészet 350 m2
- nyílászárók cseréje 72 db
- cserépfedés bontása, valamint hódfarkú cserép elhelyezése 429 m2
- homlokzatvakolás és festés (helyi védelem alatt álló épületen) 278,5 m2
- 1 db szelektív hulladékgyűjtő épület építése
Becsült érték nettó 68,7 M Ft
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 (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés 2011/05/30 (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)
Jótállási biztosíték a 162/2004. (V.21.) Korm. r. 8. § (5) bekezdése alapján a
szerződéses érték 5 %-nak megfelelő mértékben, késedelmi kötbér a 162/2004.
(V.21.) Korm. r. 8. § (6) bekezdése alapján legfeljebb a szerződéses érték 7 %-nak
megfelelő mértékben, az ajánlattételi dokumentáció szerint. A késedelmi kötbér
megajánlott mértéke bírálati szempont. A jótállási biztosíték a Kbt. 53.§ (6) bek.
a) pontja szerint nyújtható, az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint
teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél bankszámlájára
történő befizetéssel, bankgarancia biztosításával, biztosítási szerződés alapján
kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
DAOP-5.1.2/B-09-2009-0012 számú pályázati támogatás feltételei alapján. Az
ajánlatkérő előleget fizet legfeljebb 20 % mértékben. A teljesítéshez kapcsolódó

számlák kifizetése 50-100%-os készültség után, a készültségi fok arányában,
teljesítésigazolás alapján történik. A kifizetés a teljesítést követő 60 napon belül
történik.
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 ajánlattevő, alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet
akivel/amellyel szemben a Kbt. 60.§ (1) bekezdésében foglalt kizáró okok
fennállnak.
- Az ajánlatkérő kizárja az olyan ajánlattevőt, akivel/akinek a közbeszerzés
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójával, vagy a részére erőforrást biztosító szervezettel szemben a Kbt.
62.§ (1) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, vagy a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy erőforrást
nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61.§ (1) bekezdés a)-d) pontjaiban foglalt
kizáró okok fennállnak, illetőleg nem lehet alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 61.§
(1) bekezdés d) pontjában foglalt kizáró okok fennállnak.
- Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén minden tagnak), valamint a
közbeszerzés tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak, erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 249.§ (3) bekezdése
szerint kell nyilatkoznia, hogy nem tartozik a Kbt. 60.§ (1) bekezdése, a Kbt. 61.§
(1) bekezdés a)-d) pontjainak hatálya alá. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét, hogy a kizáró okok igazolásakor a Kbt. 64.§ (1) bekezdésében hivatkozott
útmutatóban előírtakat kötelesek figyelembe venni.
- A közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozók tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában,
hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P1.: A 2006-2008 évekre vonatkozó éves számviteli törvény szerinti beszámolók
egyszerű másolatban történő becsatolásával a Kbt. 66.§ (1) bekezdés b) pontjában
foglaltaknak megfelelően.
P2.: Csatoljon nyilatkozatot, amelyben bemutatja 2007., 2008., 2009. években a
közbeszerzés tárgya szerinti munkáinak (magasépítési) nettó árbevételét.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P1.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a 2006-2008 évi eredmény-kimutatása szerint a
mérleg szerinti eredménye bármelyik vizsgált évben negatív vagy 0.
P2.: Alkalmatlan, ha az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak együttesen, a

2007-2008-2009. években a közbeszerzés tárgya szerinti munkái (magasépítési
munkák) nettó évenkénti árbevétele nem éri el a közbeszerzés becsült értékét.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1.: Az előző 5 évben(2005-2006-2007-2008-2009) sikeresen befejezett, az
alkalmassági minimumkövetelmények között meghatározott építési munkákra
vonatkozó referenciamunkák ismertetése a Kbt. 68.§ (2) bekezdése szerinti
igazolással eredetiben vagy egyszerű másolatban. Az igazolásban meg kell adni
a munkák megnevezését, a teljesítés idejét és helyét, a szerződést kötő másik
fél megnevezését, az ellenszolgáltatás összegét, vagy a korábbi szolgáltatás
mennyiségére utaló adatot.
M2 A Kbt. 67. § (2) bekezdés szerint ismertesse
Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozója műszaki, illetőleg szakmai alkalmassági
feltétele körében az ajánlattevő, az építési beruházások közbeszerzésekkel
kapcsolatos részletes szabályairól szóló 162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet 8/A. § (2)
bekezdésében foglaltakra tekintettel
a) ismertesse a szerződésszerű teljesítéshez rendelkezésre álló munkagépek,
berendezések adatait (darabszám, műszaki paraméter megjelölésével),
b) ismertesse az ajánlattevő vezető tisztségviselőjének, valamint a tejesítésben
részt vevő felelős műszaki vezetőinek végzettségét, képzettségét és gyakorlati
idejét,
c) ismertesse a teljesítésben részt vevő szakemberek létszámadatait végzettség,
illetve képzettség szerinti bontásban.
Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 65. §. (3) bekezdése szerinti szervezetet vesz
igénybe a műszaki és szakmai alkalmasság igazolásához - figyelemmel a Kbt.
4.§ 3/E pontjára - , akkor e szervezet az alkalmasságot az ajánlattevőre ebben
a pontban előírttal azonos módon köteles igazolni. Erőforrást nyújtó szervezet
igénybevétele esetén az ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlathoz a Kbt. 65. § (4)
bekezdése szerinti további igazolásokat.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő ha:
M1.: Az előző 5 évben (2005-2006-2007-2008-2009) nem rendelkezik összesen
legalább 3 db, a becsült értéknek megfelelő értékű magasépítési referenciával,
amely tartalmaz út- és közműépítést; 1 db nettó 20 000 000 Ft értékű helyi védelem
alatt álló épület homlokzat felújításával; valamint 1 db nettó 15 000 000 Ft értékű
térburkolatú parkoló építési referenciával.
M2./a Nem rendelkezik az alábbi műszaki, technikai felszereltséggel
- 600 m2 homlokzati állvány,
- 2 db legalább 5 to teherbírású tehergépkocsi,
- 1 db vakológép,
- 1 db döngölőgép
- 2 db legalább 175 l-es habarcskeverő gép.
M2/b. Az ajánlattevő vezető tisztségviselője nem rendelkezik legalább főiskolai
vagy egyetemi felsőfokú építőipari szakirányú végzettséggel és 5 év építőipari
szakmai gyakorlattal. Ha nem áll rendelkezésére legalább 1 fő, kamarai igazolással
dokumentált MV-ÉP/A és 1 fő MV-ÉV/A jogosultsággal rendelkező felelős műszaki
vezető.

M2/c. Nem rendelkezik a teljesítésbe bevonható legalább 12 fő fizikai állományi
létszámmal, melyből 5 fő kőműves, 2 fő ács, 2 fő lakatos, 3 fő segédmunkás
képzettségű.
Az ajánlattevőnek, a 10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak és - adott esetben - az erőforrást nyújtó szervezetnek együttesen
kell megfelelnie.
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. Nettó ajánlati ár

60

2. Késedelmi kötbér nagysága

10

3. Rövidebb teljesítési határidő vállalása 15
4. Vállalt jótállási időtartam hossza
15
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: 2010/04/29 (év/hó/nap )
Időpont: 10.00 óra
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 150.000,- + ÁFA
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A befizetés átutalással történhet ajánlatkérő a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél
vezetett, 10402142-49564948-48571008 számú, számlájára „Városközpont
felújítása” felirat feltüntetésével.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/04/29 (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 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/04/29 (év/hó/nap)
Időpont: 10.00 óra
Helyszín : 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. I. emelet 15. sz. tárgyaló
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) igen
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:
DAOP-5.1.2/B-09-2009-0012 számú projekt
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2010.05.17. 10.00 óra
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2010.06.07.
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 árát bizonyító banki bizonylat igazolását követően a dokumentáció
átvehető az ajánlatkérőnél az „A” melléklet II. pontjában meghatározott címen,
hétköznapokon hétfőtől-csütörtökig 08 órától 16 óráig, pénteken 08 órától 12 óráig
(telefonon történő egyeztetéssel), illetve a határidő leteltének napján 10.00 óráig.
A dokumentáció a Kbt. 54. § (4) bekezdése alapján is megszerezhető, a befizetési
banki bizonylat csatolása mellett. A dokumentáció ellenértékének befizetéséről
számla kerül kiállításra. A dokumentáció rendelkezésre bocsátása: nyomtatott
formában. Az útmutató kérésre elektronikus úton is megküldésre kerül.
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:
Az értékelés során adható pontszám: 1-10-ig terjed, amely minden rész-szempont
esetén azonos.
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 ponthatárok közötti pontszám megállapítása arányosítással történik
a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlásának
figyelembevételével. Az 1. és 3. rész-szempont esetén fordított arányosítás, a 2. és
4. rész-szempontok esetében egyenes arányosítás 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. Az ajánlatokat 1 eredeti és 2 másolati példányban roncsolás nélkül bonthatatlan
kötésben, zárt csomagolásban kell benyújtani. A csomagoláson „Ajánlat Mezőberény
Városközpontjának felújítása”, „Az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható
fel!”. A csomagoláson más nem szerepelhet. Postai kézbesítés esetén a feliratot a
belső csomagoláson kell elhelyezni. A postán feladott ajánlatot ajánlatkérő akkor
tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a megjelölt címen az
ajánlattételi határidőig sor került. A postázási késedelem kockázatát az ajánlattevő
viseli.
2. Az ajánlatok borító lapján fel kell tüntetni, hogy eredeti vagy másolati példány.
A példányok esetleges eltérése esetén az eredeti példány számít mérvadónak. Az
ajánlatot folyamatos (az üres oldalakat is) oldalszámozással kell ellátni. Az ajánlat
dokumentációjának elején az oldalszámokat is tartalmazó tartalomjegyzéket kell
elhelyezni.
3. Az ajánlattevő részéről aláírásra jogosult személynek az eredeti ajánlatban
a nyilatkozatokat, valamint a felolvasólapot cégszerű aláírásával kell ellátnia.
Tekintettel arra, hogy az ajánlattétel nyelve magyar, minden idegen nyelven kiállított
igazolás és dokumentum mellé csatolni kell azok hiteles magyar nyelvű fordítását is.
4. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóinak nyilatkozatát arról, hogy

melyek a számlavezető pénzintézetei, továbbá arról, hogy a benyújtott igazolásokon
túl további pénzintézetnél nem rendelkezik bankszámlával, továbbá arról, hogy
valamennyi számlavezető pénzintézete igazolását becsatolta.
5. Az ajánlattevő nyilatkozzon a Kbt. 71.§ (1) bekezdésének a)-c) pontjaiban
foglaltakról. A Kbt. 71.§ (1) bekezdés b) pontja esetében az ajánlattevőnek a Kbt.
71.§ (3) bekezdésben meghatározott nyilatkozatot is csatolnia kell.
6. A referenciák bemutatása és a referenciákat igazoló levelek benyújtása csak az
ajánlati felhívásban meghatározott mértékig szükséges.
7. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója 60 napnál nem régebbi
cégkivonatának eredeti és az ajánlatot cégszerűen aláíró személy(ek) 60 napnál
nem régebbi aláírási címpéldányának eredeti vagy egyszerű másolati példányát.
8. Ha az ajánlatkérő az eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek
minősített ajánlattevőt is meghatározza, az eljárás nyertesének visszalépése
esetében a következő legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést.
9. Az ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, a munkavállalók
védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek
a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni, és ajánlatában a
Kbt. 72.§ alapján nyilatkozzon.
10. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes
költség az ajánlattevőt terheli.
11. A nyilatkozatokat és cégkivonatot eredetiben, az igazolásokat eredetiben vagy
egyszerű (fény)másolatban lehet benyújtani.
12. Kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérő a Kbt. 56.§-ban foglaltak szerint biztosít.
13. Az ajánlatkérő a Kbt. 83.§ (2) és (5) bekezdése alapján biztosítja a hiánypótlás
lehetőségét.
14. Az ajánlatok összeállításánál a felhívásban és az ajánlatkérő által összeállított
dokumentációban nem szabályozottak vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló
2003. évi CXXIX. törvény előírásaiban foglaltak szerint kell az ajánlattevőnek eljárni
és ajánlatát elkészíteni. Amennyiben a dokumentáció és az ajánlati felhívás között
ellentmondás mutatkozik, az ajánlati felhívásban foglaltak az irányadóak.
15. A beruházás a DAOP-5.1.2/B-09-2009-0012 számú projekt támogatásával
valósul meg. A vállalkozási szerződés a támogatási szerződés megkötését valamint
a projekt megvalósításához szükséges teljes összegű pénzforrás rendelkezésre
állását követően lép hatályba.
16. Az ajánlatkérő támogatási igényt nyújtott be és szükség esetén alkalmazza a
Kbt. 82.§-ban, a 99/A. §-ban és a 303.§-ban foglaltakat.
17. 2010.04.15. napján 10.00 órakor helyszíni konzultációra kerü sor, találkozás a
Polgármesteri Hivatal 11. szobájánál.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/03/29 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: Dr. Szathmáry Péter
Postai cím: Kinizsi u. 13.
Város/Község: Békéscsaba
Postai irányítószám: 5600

Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Szathmáry Péter
Telefon: 66/444-568
E-mail: drszathmary@t-online.hu
Fax: 66/444-568
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név: Mezőberény Város Önkormányzata
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város/Község: Mezőberény
Postai irányítószám: 5650
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): 11. sz. iroda
Címzett: Borgula Péter beruházási csoportvezető
Telefon: 66/515-514
E-mail: borgulap@mezobereny.hu
Fax: 66/515-503
Internetcím (URL): www.mezobereny.hu
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név: Mezőberény Város Önkormányzata
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város/Község: Mezőberény
Postai irányítószám: 5650
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): 11. sz. iroda
Címzett: Borgula Péter beruházási csoportvezető
Telefon: 66/515-515
E-mail: info@mezobereny.hu
Fax: 66/515-503
Internetcím (URL): www.mezobereny.hu

