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HU-Szeged: Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével
2009/S 252-362773
AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS
Építési beruházás
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1)
NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, Κapcsolattartó Dr. Botka László, Szeged, Széchenyi tér 10., 6720
, MAGYARORSZÁG/HUNGARY. Tel. +36 62564363. E-mail herczeg.agnes@szeged.eu. Fax +36 62564292.
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: www.szegedvaros.hu.
További információk a következő címen szerezhetők be: Nagymihály Ügyvédi Iroda Közbeszerzési
Munkacsoport, Κapcsolattartó Dr. Nagymihály Tamás hiv. közbeszerzési tanácsadó, Szeged, Szentháromság
u. 34. I. 16., 6722 , MAGYARORSZÁG/HUNGARY. Tel. +36 62545857 / 209648886. E-mail nagymt@admin.uszeged.hu. Fax +36 62545073.
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: Nagymihály Ügyvédi Iroda Közbeszerzési Munkacsoport,
Κapcsolattartó Dr. Nagymihály Tamás hiv. közbeszerzési tanácsadó, Szeged, Szentháromság u. 34. I. 16., 6722
, MAGYARORSZÁG/HUNGARY. Tel. +36 62545857 / 209648886. E-mail nagymt@admin.u-szeged.hu. Fax
+36 62545073.
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Nagymihály Ügyvédi
Iroda Közbeszerzési Munkacsoport, Κapcsolattartó Dr. Nagymihály Tamás hiv. közbeszerzési tanácsadó,
Szeged, Szentháromság u. 34. I. 16., MAGYARORSZÁG/HUNGARY. Tel. +36 62545857 / 209648886. E-mail
nagymt@admin.u-szeged.hu. Fax +36 62545073.
I.2)

AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI:
Regionális vagy helyi iroda/hivatal.
Általános közszolgáltatások.
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást: nem.

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1)
MEGHATÁROZÁS
II.1.1)

Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Szeged Biopolisz Park - Egyetemi városrész közterületeinek rehabilitációja projekt 1. alprojektje - Déli Klinikai
Központ közmű és közterület rekonstrukciója építési munkáinak generál kivitelezése.

II.1.2)

A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye:
Építési beruházás.
Kivitelezés.
A teljesítés helye: Szeged város közigazgatási területén belül, SZTE Déli Klinikai Központ.
NUTS-kód: HU333.

II.1.3)

A hirdetmény a következők valamelyikére irányul:
Közbeszerzés megvalósítása.
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II.1.4)

Keretmegállapodásra vonatkozó információk:

II.1.5)

A szerződés meghatározása/tárgya:
Vállalkozási szerződés Szeged Biopolisz Park - Egyetemi városrész közterületeinek rehabilitációja projekt 1.
alprojektje - Déli Klinikai Központ közmű és közterület rekonstrukciója építési munkáinak generál kivitelezése.

II.1.6)

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV):
45221250, 45233120, 71500000.

II.1.7)

A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?:
Igen.

II.1.8)

Részekre történő ajánlattétel:
Nem.

II.1.9)

Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?:
Nem.

II.2)

SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR

II.2.1)

Teljes mennyiség:
— Meglévő aszfaltos út -járdaburkolat bontása, elszállítása: 2100 m³,
— Földmunkák, munkaárok dúcolása: 7 700 m²,
— Földmunkák, munkaárok földkiemelése, termőföld leszedése, elszállítása: 11 500 m³,
— Földmunkák, földvisszatöltés, talajcsere és talajjavító réteg készítése,
— Acél szádpalló készítése: 700 m²,
— Út és járda pályaszerkezet alatti útalap készítése: 1 350 m³,
— 1 kV-os kábel bontása : 600 m, 1 kV-os kábel építése: 1 000 m,
— 10 - 20 kV-os kábel bontása: 2 450 m, 10-20 kV-os kábel építése: 5 400 m,
— Hengerelt aszfalt kötőréteg készítése: 600 m³,
— Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése: 720 m³,
— Térburkolat készítése beton útburkoló kőből: 240 m²,
— Meglévő szennyvízcsatorna bontása: 425 m,
— egyesített rendszerű csatorna építése: 530 m,
— Víznyomócső hálózat szerelése: 1 000 m,
— Drain, szivárgó hálózat teljeskörű kivitelezése, bekötésekkel: 650 fm,
— Gázvezeték nyomócső hálózat szerelése: 400 m,
— Kisnyomású gázvezeték hálózat szerelése: 70 m,
— Kertészeti munkák,
— Hírközlési kábelek kiváltása, bevédése,
— Ideiglenes és végleges forgalomtechnika kialakítása, az építés alatt ideiglenes forgalom biztosítása.
Becsült érték HÉA nélkül: 500 000 000 HUF.

II.2.2)

Vételi jog (opció):
Nem.

II.3)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE:
Időtartam napokban: 90 (a szerződés megkötésétől számítva).

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1)
A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1)

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
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A szerződést biztosító mellékkötelezettségek rendelkezésre bocsátása, illetve igazolása a Kbt. 53. § (6)
bekezdése a) szerint történhet.
a) Késedelmi kötbér: a vállalkozó köteles a szerződésben rögzített határidővel kapcsolatos késedelem esetén
kötbért fizetni.A napi késedelmi kötbér összege 3 millió forint, de maximum a nettó szerződött vállalkozói díj 7
%-a.
b) Meghiúsulási kötbér: a vállalkozó köteles a teljesítés- vállalkozónak felróható okból történő - meghiúsulása
esetén kötbért fizetni. A kötbér a nettó szerződött vállalkozói díj 7 %-a.
c) Hibás teljesítési kötbér: a hibásan teljesített munkarész műszaki ellenőr által megállapított nettó értékének
alapulvételével 7 % hibás teljesítési kötbért köteles vállalkozó fizetni.
d) Teljesítési biztosíték: a vállalkozó köteles a szerződés szerinti végső teljesítési határidőt követő 90 napig
érvényes teljesítési biztosítékot, a szerződés aláírását követő 3 munkanapon belül a Megrendelő részére
átadni. A teljesítési biztosíték a nettó szerződött vállalkozói díj 5 %-a, amely a Kbt. 53. § (6) bekezdése a) pont
szerint nyújtható. Ajánlatkérő a jótállási biztosíték átadását követően a teljesítési biztosítékot visszaadja.
e) Jótállási biztosíték: a vállalkozó köteles a szerződés teljesítését követően, az átadás-átvételi igazolás
kibocsátásának napjától számított minimum 60 hónap időszakban jótállást nyújtani. A jótállás idejére a jótállási
biztosíték a nettó vállalkozói díj 5 %-a, amely a Kbt. 53. § (6) bekezdése a) pont szerint nyújtható.
III.1.2)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Rész-számla nyújtható be:
1. sz. rész-számla: A teljes beruházás készültségi foka elérte a 30 %-ot. Számlázható összeg a nettó vállalkozói
díjnak a tényleges készültségi fok szerinti %-a, de minimum 30 %-a.
2. sz. rész-számla: A teljes beruházás készültségi foka elérte a 60 %-ot. Számlázható összeg a nettó vállalkozói
díjnak a tényleges készültségi fok mínusz az első szakasz tényleges készültségi foka szerinti %-a, de minimum
30 %-a.
Végszámla: A teljes beruházás készültségi foka elérte a 100 %-ot. A számla benyújtás feltétele a vállalt teljes
kivitelezési munka hiány- és hibamentes elvégzése, műszaki átadása, a végleges használatbavételi engedély
megkéréséhez szükséges valamennyi dokumentum szolgáltatása. Számlázható összeg a nettó vállalkozói
díjnak a két rész-számla összegével csökkentett maradék összege, legfeljebb 40 %-a.
A végszámla kifizetésének feltétele az üzembehelyezéshez szükséges nyilatkozatok, dokumentumok,
tanúsítványok, igazolások és útmutatók Megrendelő részére történő hiánytalan átadása.
A fizikai teljesítés készültségi fokát a Műszaki ellenőr ellenőrzi, és a teljesítésről a szerződés szerint Teljesítési
Igazolás kiadására kerül sor.
Megrendelő a Teljesítési Igazolást Vállalkozó részére a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárását illetve
a készültségi foknak a Műszaki ellenőri igazolását követő 15 napon belül adja ki. A Vállalkozó a teljesítési
igazolás birtokában jogosult az igazolt teljesítés számlázására. A számlát a Megrendelő (Szeged Megyei Jogú
Város Önkormányzata) nevére állítja ki és nyújtja be a kivitelező.
Az ajánlatban előzetes műszaki és pénzügyi ütemtervet kell benyújtani a készültségi fok és a számlázás
műszaki tartalmának megjelölésével.
Fizetési határidő: az ajánlatkérő a teljesítési igazolás alapján benyújtott számlát a teljesítéstől számított - annak
halasztott fizetése a megajánlástól függő - 30 naptári napon belül átutalással fizeti meg Vállalkozó részére. Az
ajánlatkérő kedvezőbb fizetési határidő felajánlását elfogadja. A fizetésre a Kbt. 305. §-ának (3) bekezdése is
irányadó.
Ajánlatkérő a kifizetések során alkalmazza az Art. 36/A. §-t is.

III.1.3)

A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Nem.
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III.1.4)

Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?:
Igen.
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről, 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet az
Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős
intézményekről, 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL
Közösségi Kezdeményezés program és a Kohéziós Alap projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó
pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról; 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet a
2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és
a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről;
16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési
Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának
általános eljárási szabályairól; 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a 2007-2013. programozási időszakban
az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó
támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról; Az
építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.(IX.15.) Korm. rend.; Az adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII. törvény.

III.2)

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

III.2.1)

Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is:
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban
nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. § (1), 61. § (1)
d), a 61. § (2), illetőleg az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. § (1)
a)-c) és a 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.
Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 63.§ (1) - (6) bekezdése
szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, továbbá az ajánlattevőnek írásban
nyilatkoznia kell, hogy a teljesítéshez nem vesz igénybe kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 71.§(3).
"A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 63. §-ában
hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a magyarországi letelepedésű
ajánlattevők, alvállalkozók és erőforrást nyújtó szervezetek vonatkozásában".
"Útmutató a Kbt. 63. §-ának (2)-(3) bekezdéseiben hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról
és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett ajánlattevők alvállalkozók és
erőforrást nyújtó szervezetek vonatkozásában".
(www.kozbeszerzes.hu).

III.2.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az alábbi igazolásokat
az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak önállóan kell benyújtania, az árbevétel kivételével, amelyet együttesen is teljesíthetnek.
Az alkalmasság igazolására a 65. § (3) bekezdése szerinti szervezetek (személyek), mint erőforrást biztosítók
bevonására a gazdasági és pénzügyi alkalmasság körében nincs lehetőség, a Kbt. 4. § 3/E. pontja értelmében
(a Ptk. szerinti többségi befolyás fennálltának kivételétől eltekintve).
P/1. Csatoljon valamennyi számlavezető pénzügyi intézmény valamennyi számlájáról, az ajánlattételi határidő
lejártától számított 30 napnál nem régebbi nyilatkozatot, az alábbi tartalommal: 1. mióta vezeti a számláját
2. előfordult-e, ha igen, hány alkalommal, hogy a fizetési kötelezettségének 30 napot meghaladóan nem
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tudott eleget tenni az igazolás kiadását megelőző 1 évben, 3. lejárt hiteltartozása van-e az igazolás kiadását
megelőző 1 évben (elmúlt 12 hónapban) A Cégkivonatban szereplő összes bank összes számlájáról köteles
igazolást csatolni. Kbt. 66.§ (1) a).
P/2. Csatolja az utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolóit
(mérleg + eredmény-kimutatás + kiegészítő melléklet), amennyiben a letelepedése szerinti ország joga
előírja közzétételét. Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló
közzétételét, ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén valamennyi konzorciumi tag,
illetőleg a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó egyszerű,
vagy könyvelője (könyvvizsgálója) által ellenjegyzett nyilatkozatát is az utolsó három lezárt üzleti év mérleg
szerinti eredményéről (évenként megbontva) Kbt. 66. § (1) b).
P/3. Nyilatkozzon a 2006., 2007. és 2008. években a teljes nettó forgalmáról és a közbeszerzés tárgya szerinti
szolgáltatás nettó forgalmáról (évenként megbontva) Kbt. 66. § (1) c)Ajánlatkérő a forgalom alatt az értékesítés
nettó árbevételét érti.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az alábbi követelményeknek az ajánlattevőnek és a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak önállóan kell megfelelnie, az
árbevétel kivételével, amelyet együttesen teljesíthetnek.
P/1. alkalmatlan, ha bármelyik számlavezető pénzügyi intézmény 30 napnál nem régebbi nyilatkozata szerint
több mint 2 alkalommal fordult elő, hogy az ajánlattevő a fizetési kötelezettségének 30 napot meghaladóan nem
tudott eleget tenni vagy számlavezető pénzintézeteinél lejárt hiteltartozása van az igazolás kiadását megelőző 1
évben.
P/2. alkalmatlan, ha az utolsó 3 lezárt üzleti évek közül legalább egy évben nem rendelkezik pozitív mérleg
szerinti eredménnyel.
P/3. alkalmatlan, ha az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozónak együttesen, a 2006-2008. években a teljes forgalma átlagosan nem éri el az évi
250 000 000 HUF-ot és a közbeszerzés tárgya szerinti (mélyépítés és közútépítés) nettó forgalma átlagosan
nem éri el az évi 125 000 000 HUF-ot.
III.2.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az alábbi igazolásokat az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozónak kell teljesítenie együttesen:
Az alkalmasság igazolására a 65. § (3) bekezdése szerinti szervezetek (személyek), mint erőforrást biztosítók
bevonására lehetőség van, kivéve a referenciaigazolás (M/1) tekintetében, a Kbt. 4. § 3/E. pontja értelmében (a
Ptk. szerinti többségi befolyás fennálltának kivételétől eltekintve). Ebben az esetben ezen szervezeteknek a Kbt.
65. § (4) bek. szerinti igazoláson túl az alkalmasságra előírt igazolásokat is be kell nyújtani.
M/1. Ismertesse az ajánlattételi határidőt megelőző 60 hónapban elvégzett, és műszaki átadás-átvétellel
befejezett, közbeszerzés tárgya szerinti építési munkáit a Kbt. 67.§ (2) bekezdés a) pontja alapján a főbb
műszaki mennyiségi mutatók, az ellenszolgáltatás összege, vagy mennyiségre utaló más adat, a teljesítés ideje
és a szerződést kötő másik fél, valamint a részéről információt nyújtó személy nevének és telefonszámának
megjelölésével, és a másik fél által adott igazolással a Kbt. 68. § (2) bekezdés szerinti tartalommal.
M/2. A vezető tisztségviselőjének, valamint a teljesítésben részt vevő felelős műszaki vezetőinek bemutatása
(végzettség, képzettség és gyakorlati idő feltüntetésével) szakmai önéletrajzuk és diploma másolatuk
csatolásával, az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság
részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerinti felelős műszaki vezetői névjegyzékben
való felvétel igazolásával a Kbt. 67. § (2) e) alapján.
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M/3 Mutassa be a teljesítésben részt vevő szakemberek létszámadatait végzettség, illetve képzettség szerinti
bontásban a Kbt. 67. § (2) e) alapján.
M4) Mutassa be a szerződésszerű teljesítéshez rendelkezésre álló munkagépek, berendezések adatait
(darabszám, műszaki paraméter megjelölésével) a Kbt. 67. § (2) b) c) alapján.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az alábbi követelményeknek az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak együttesen kell megfelelni.
M/1. alkalmatlan, ha nem rendelkezik az ajánlattételi határidőt megelőző 60 hónapban városi környezetben
megvalósított, műszaki átadás-átvétellel befejezett,
1. útépítés vagy út rekonstrukció kivitelezés nettó 200 000 000 HUF értékben
2. közműépítés vagy közmű rekonstrukció kivitelezés nettó 150 000 000 HUF értékben kivitelezési munkákról
referenciával.
A fenti 2 pontban elvárt referencia adott esetben 1 vagy több, de maximum 3 kivitelezésen elvégzett munkák
igazolásával is teljesíthetők.
M/2 Alkalmatlan, ha nem rendelkezik az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői
szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet szerinti.
— 1 fő felsőfokú végzettségű, MV-KÉ/A (közlekedési építmények építése),
— 1 fő felsőfokú végzettségű, építőmérnök MV-Ép/A (építmények építése),
— 1 fő projektvezetővel, aki a fenti 2 kódszám valamelyikének megfelelő felelős műszaki vezetői jogosultság
bármelyikével, továbbá felsőfokú végzettséggel és minimum 5 éves vezetői gyakorlattal rendelkezik,
— 1 fő felsőfokú építőmérnök végzettségű minőségbiztosítási és ellenőrzési szakemberrel, aki rendelkezik
minőségbiztosítási szakterületen szerzett minimum 5 éves szakmai gyakorlattal.
1 szakember több pozícióra jelölhető, azonban minimum 3 fő rendelkezésre bocsátása kötelező.
A szakmai, vezetői gyakorlatot az önéletrajznak kell tartalmaznia.
M3) Alkalmatlan, ha nem rendelkezik.
10 fő szakmunkással és
10 fő betanított munkással.
M4) Alkalmatlan, ha nem rendelkezik a munkák megvalósításához szükséges géppel és berendezéssel az
alábbiak szerint:
— 1 db gumikerekes kotró-rakodó - 1 db hidraulikus bontófejjel,
— 2 db min. 12 tonna összsúlyú billenő platós teherautó,
— 1 db mobil kompresszor,
— 1 db benzinmotoros vibrólapos kézi tömörítő.
III.2.4)

Fenntartott szerződések:
Nem.

III.3)

SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
FELTÉTELEK

III.3.1)

A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?:

III.3.2)

A szervezeteknek közözlniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
nevét és képzettségét?:

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1)
AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1)

Az eljárás fajtája:
Nyílt.
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IV.1.2)

Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma:

IV.1.3)

Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során:

IV.2)

BÍRÁLATI SZEMPONTOK

IV.2.1)

Bírálati szempontok:
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok:
1. A teljes nettó vállalási ár. Súlyszám: 92.
2. Teljesítési határidő. Súlyszám: 2.
3. Jótállási időtartam. Súlyszám: 4.
4. Fizetési határidő. Súlyszám: 2.

IV.2.2)

Elektronikus árverést alkalmaznak-e?:
Nem.

IV.3)

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.3.1)

Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
103413/2009/SZMJVÖ.

IV.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?:
Nem.

IV.3.3)

A dokumentáció és egyéb iratok vagy ismertetők (versenypárbeszéd esetében):
A dokumentáció beszerzésének határideje: 3.3.2010 - 11:00.
Kell-e fizetni a dokumentációért:
Ár: 150 000 HUF.
A fizetés feltételei és módja: A feltüntetett ellenérték nettó érték, amely a mindenkor hatályos ÁFAértékkel fizetendő meg. A dokumentáció ellenértékét a lebonyolító Dr. Nagymihály Kft. ERSTE Bank Rt-nél
vezetett 11600006-00000000-31122838 számú számlájára kell átutalni, 103413/2009/SZMJVÖ hivatkozás
feltüntetésével, vagy a dokumentáció átvételének helyén készpénzben befizetni.

IV.3.4)

Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő:
3.3.2010 - 11:00.

IV.3.5)

Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére:

IV.3.6)

Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar.

IV.3.7)

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Időtartam napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva).

IV.3.8)

Az ajánlatok felbontásának feltételei:
Dátum: 3.3.2010 - 11:00.
Hely: Az A melléklet III. pontja szerinti kapcsolattartási pont szerinti cím.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen.
A Kbt. 80.§ (2) bekezdésében megjelölt személyek.
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VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1)
A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E?:
Nem.
VI.2)

A SZERZŐDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL
KAPCSOLATOS?:
Igen.
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Kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb használható hivatkozási
alapot: Dél-alföldi Operatív Program keretében DAOP-2007-5.1.2/C Megyei Jogú Városok funkcióbővítő
városrehabilitációja pályázati kiírásra a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kft. közreműködő
szervezethez pályázatot nyújtott be Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata. A pályázat címe: „Szeged
Biopolisz Park - Egyetemi városrész közterületeinek rehabilitációja”.
VI.3)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
1) Az Ajánlatkérő az eljárás során a közbeszerzési törvény 83. § (1)-(2) bekezdése szerinti az összes
ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. Felhívjuk a figyelmet, hogy az
ajánlati biztosíték hiánypótlása sem formai, sem tartalmi okból a Kbt. alapján nem lehetséges.
2) Eredményhirdetés időpontja: 14.3.2010 (11:00)
3) A szerződéskötés tervezett időpontja: 25.3.2010.
4) A dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele, a dokumentáció másra át nem
ruházható.
5) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: A dokumentáció az ellenérték
befizetését igazoló bankbizonylat átadása ellenében az A.II mellékletben megadott kapcsolattartási pont szerinti
címen vehető át vagy az átvétel helyén készpénzben való befizetés ellenében, munkanapokon 9:00-15:00
óráig, ajánlattétel napján 11:00 óráig. A dokumentáció átadását, írásban érkező, a dokumentáció és az
ajánlattevő adatait rögzítő megkeresésre (A II. mellékletben előírt +36 62545073 faxszámra, MAGYARORSZÁG
6722 Szeged, Szentháromság u. 34. I. 16. címre való megküldés esetén), 2 munkanapon belül postai
megküldéssel teljesítjük a Kbt. 54. § (4) bekezdése alapján.
6) Az ajánlatokat összefűzött, minden oldalát folyamatos számozással ellátva, az előírt példányban kell
elkészíteni és az 5 példányt egy nagy lezárt borítékban kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni a
közbeszerzés azonosító számát és tárgyát.
7) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a
felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatás értékére, valamint arra vonatkozóan,
hogy a nyertessége esetén a közbeszerzési eljárás esetén megkötött szerződés teljesítése céljából, e
szerződésen alapuló szerződéseiben saját magára vonatkozó kötelezettségként vállalja a 305. § (1)-(3)
bekezdése és a 306/A. § (1) és (2) bekezdése szerinti előírások érvényesítését. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia
kell, hogy elfogadja az ajánlatkérő szerződéstervezetét, nyilatkoznia kell továbbá arról, hogy a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak
minősül-e.
8) A bírálat módszere:
1. részszempont: A bírálat alapját az 5 % tartalékkerettel növelt nettó összár képezi.
Értékelési módszer: Az ajánlatkérő számára legelőnyösebb ajánlat kap 10 pontot, míg a többi ajánlat pontértéke
a legjobbhoz arányosítva kerül meghatározásra, aránypár alkalmazásával (P= legjobb ajánlat / vizsgált ajánlat X
10).
2. részszempont: Az ajánlatkérő a véghatáridőt megelőzően vállalt korábbi teljesítési napokat fogja értékelni
1-10 naptári napig. A véghatáridő vállalása kötelező, ezért a véghatáridő és az ahhoz képest egy nappal
korábbi vállalás egy pontot kap. A véghatáridőhöz képest a 10 naptári napot meghaladó vállalás a maximum 10
ponttal kerül értékelésre.
Értékelési módszer: Az ajánlatkérő abszolút értékelési módszert alkalmaz: a véghatáridő és az ahhoz képest
egy nappal korábbi vállalás egy pontot, a két nappal korábbi teljesítés 2 pontot, a 3 nappal korábbi teljesítés 3
pontot, ….a 10 vagy több nappal korábbi teljesítés 10 pontot kap.
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3. részszempont: Az ajánlatkérő a vállalt jótállási időt fogja értékelni, de a 84 hónapnál hosszabb jótállási időt
tartalmazó ajánlatok a 84 hónapnak megfelelő pontértéket kapják, a megadott 60 hónap minimum jótállási
határidőt az ajánlattevők kötelesek vállalni.
Értékelési módszer: Az ajánlatkérő számára legelőnyösebb ajánlat kap 10 pontot, míg a többi ajánlat pontértéke
a legjobbhoz arányosítva kerül meghatározásra, aránypár alkalmazásával. (P=vizsgált ajánlat/ legjobb
ajánlatX10).
4. részszempont: Az ajánlatkérő a vállalt fizetési határidőt fogja értékelni, de a 90 napnál hosszabb fizetési
határidőt tartalmazó ajánlatok a 90 napnak megfelelő pontértéket kapják, a megadott 30 napos minimumfizetési
határidőt az ajánlattevők kötelesek vállalni.
Értékelési módszer: Az ajánlatkérő számára legelőnyösebb ajánlat kap 10 pontot, míg a többi ajánlat pontértéke
a legjobbhoz arányosítva kerül meghatározásra, aránypár alkalmazásával. (P=vizsgált ajánlat/ legjobb
ajánlatX10).
Ponthatár: 1-10 pont.
9) Az ajánlatkérő a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alkalmassági
feltételeket.
10) Az ajánlatban meg kell jelölni:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének
10 %-át meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe
b) az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek
teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek, továbbá
c) az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetet.
11) Az ajánlatkérő lehetőséget biztosít a dokumentációba való betekintésre, munkanapokon 9-11 óráig, az
ajánlattételi határidő lejártáig.
12) Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt a Kbt. 59. § (3) bekezdésében foglaltak szerint ajánlati
biztosíték nyújtásához köti, amelynek összege: 5.000.000,- Ft, amelynek az ajánlati kötöttség idejére, a
rendelkezésre állását az ajánlat benyújtásával egyidejűleg az ajánlattevőnek az eredeti dokumentáció
átadásával igazolni kell. A biztosíték nyújtható eredeti igazolás formájában:
— Az ajánlatkérő Raiffeisen Banknál vezetett 12067008-00102705-00100002 számú bankszámlájára történő
befizetéssel,
— Bankgaranciával,
— Biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
13) Az ajánlatokhoz benyújtandó igazolásokat egyszerű másolatban is elegendő csatolni. A másolat esetleges
olvashatatlansága az eredeti ajánlatban az igazolás érvénytelenségét jelenti, melyért a felelősség ajánlattevőt
terheli. Az idegen nyelvű okiratokat magyar nyelvű fordításban is benyújtandó.
14) Az ajánlatban benyújtandó az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni alvállalkozó erőforrást biztosító szervezet ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi
cégkivonata (adott esetben el nem bírált változás bejegyzési kérelem cégbírósági érkeztető bélyegzővel ellátott
példánya), valamint az ajánlatban aláíró (cégjegyzésre jogosult) cégképviselőik aláírási címpéldánya.
15) Közös ajánlattétel esetén a részletes konzorciális megállapodást az ajánlathoz csatolni kell, a vezető
(képviselő) cég megjelölésével, nyilatkozattal, hogy a tagok egyetemleges felelősséget vállalnak jelen
közbeszerzés tárgyának megvalósításáért.
16) Az ajánlat akkor érvényes, ha az ajánlattevő és a biztosító arról nyilatkozik, hogy az ajánlattevő
nyertessége esetén az Ajánlati Dokumentációban előírt tartalmú - a Kbt. 306. § (2) bekezdésének megfelelő
felelősségbiztosítási fedezetet is magában foglaló - biztosítási szerződést adott munkára vonatkozóan az
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eredményhirdetést követően haladéktalanul megköti vagy amennyiben az Ajánlati Dokumentációban előírt
tartalmú biztosítással rendelkezik, azt nyertessége esetén tárgyi munkára vonatkozóan az eredményhirdetést
követően haladéktalanul kiterjeszti.
17) Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy minden beépített késztermékre a beépítést megelőzően, adott
esetben annak megfelelőségét igazoló akkreditált minőségvizsgáló laboratórium által kiadott dokumentumot
csatol.
18) Az Ajánlattevő csatoljon cégszerűen aláírt nyilatkozatot, hogy az ajánlatban az összes számlavezető
pénzintézetének a nyilatkozatát csatolta; és hogy a csatolt pénzintézeti igazolásokon feltüntetett
pénzintézeteken kívül más pénzintézeteknél nem vezet számlát.
19) Az ajánlatkérő kizárja azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani, a Kbt. 88. § (4) a)
pontja alapján
20) Az ajánlatkérő az alkalmassági körben megadott esetleges nem forint értéket, az ajánlattételi határidő
lejárta napján érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamon számolja át.
21) Az ajánlatkérő a Kbt. 55. § (3) bekezdésének megfelelően előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a
munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés
helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni és erről a Kbt. 72. § szerint nyilatkozzon.
22) Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 70. § (4) bekezdésére, amely szerint az ajánlattevő ugyanabban
a közbeszerzési eljárásban - részajánlattételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében nem tehet közös ajánlatot más ajánlattevővel, illetőleg abban más ajánlattevő - a közbeszerzés értékének
10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozójaként sem vehet részt, továbbá más
ajánlattevő számára erőforrást sem biztosíthat. Ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - részajánlattételi
lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében - az adott személy, szervezet nem jelenhet meg
több ajánlattevő (közös ajánlattevő) ajánlatában egyidejűleg a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóként és erőforrást nyújtó szervezetként.
23) Az ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a jelen beszerzést saját forrásból akkor is finanszírozni
fogja, ha a benyújtott pályázat nem részesül támogatásban.
VI.4)

JOGORVOSLATI ELJÁRÁS

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv:
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság, Budapest, Margit krt. 85., 1024 , MAGYARORSZÁG/
HUNGARY. E-mail dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu. Tel. +36 13367776. URL:
www.kozbeszerzes.hu. Fax +36 13367778.

VI.4.2)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása:

VI.4.3)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be:
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság, Budapest, Margit krt. 85., 1024 , MAGYARORSZÁG/
HUNGARY. E-mail dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu. Tel. +36 13367776. URL:
www.kozbeszerzes.hu. Fax +36 13367778.

VI.5)

E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
29.12.2009.
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