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AJÁNLATI FELHÍVÁS
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Széchenyi tér 10.
Város/Község: Szeged
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Címzett: Dr. Botka László
Telefon: +36-62/564-363
E-mail: herczeg.agnes@szeged.eu
Fax: +36-62/564-292
Az ajánlatkérı általános címe (URL): www.szegedvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következı címen szerezhetık be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérı, kérjük töltse ki az A.I mellékletet

A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következı címen szerezhetık be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következı címre kell benyújtani:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérı, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2) Az ajánlatkérı típusa és fı tevékenysége vagy tevékenységei
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális és helyi
szerveik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
xRegionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi szervezet
Európai intézmény/hatóság vagy nemzetközi szervezet
Egyéb
(nevezze meg):
xÁltalános közszolgáltatások
Védelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidı, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb
(nevezze meg):
Az ajánlatkérı más ajánlatkérık nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? nem
II. SZAKASZ: A SZERZİDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérı által a szerzıdéshez rendelt elnevezés
Szeged városközpontjának funkcióbıvítı fejlesztése projekt 1. alprojektje – Kölcsey utca
rekonstrukciója és a Tisza Lajos körút felıli teresedés – építési munkáinak generál
kivitelezése
II.1.2) A szerzıdés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak egy kategóriát válasszon –
árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerzıdés vagy a
közbeszerzés(ei) tárgyának)
a) Építési beruházás x
Kivitelezés x
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérı által meghatározott
követelményeknek megfelelıen
A teljesítés helye
Szeged éritnett területei
NUTS-kód HU333
b) Árubeszerzés
Adásvétel

Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c) Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a 2004/18/EK irányelv II. mellékletében)
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A hirdetmény a következık valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása x
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevıvel
A tervezett keretmegállapodás résztvevıineklétszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevıvel
A keretmegállapodás idıtartama: Idıtartam év(ek)ben:
vagy hónap(ok)ban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a megállapodás idıtartama meghaladja a négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes idıtartamára vonatkozó becsült összértéke
(csak számokkal):
Becsült érték ÁFA nélkül:
Pénznem:
VAGY:
és között
Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendı szerzıdések értéke és gyakorisága (amennyire
lehetséges):
II.1.5) A szerzıdés meghatározása/tárgya
Vállalkozási szerzıdés a Szeged városközpontjának funkcióbıvítı fejlesztése projekt 1.
alprojektje – Kölcsey utca rekonstrukciója és a Tisza Lajos körút felıli teresedés – építési
munkáinak generál kivitelezésére.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fı szójegyzék Kiegészítı szójegyzék
Fı tárgy:

45210000-2

További tárgyak: 45221250-9
45233120-6
39113600-3
44613800-8
II.1.7)
A szerzıdés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? igen
II.1.8) Részekre történı ajánlattétel
(a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletbıl 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.1.9)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II. 2) Szerzıdés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve)
Jelenlegi aszfaltos út-, járdaburkolat bontás: 1974 m2
Új gránit lap burkolat készítés: 1290 m2
Új klinkertégla burkolat készítés: 2514,6 m2
Terméskı osztósávok (porfir, mészkı) építése: 342,4 m2
Alacsony téglafal építése növényágy mellé: 194 m
Rácsos folyóka beépítése: 257 m
Szivárgó építése járulékos munkákkal D 100 mm: 690 fm
Pad, és hulladékgyőjtı kihelyezés: 48, ill. 22 db
Elınevelt díszfa: 25 db
Pályaszerkezet rétegkitermelése (feltöltött talaj): 1213 m3
Beton alapszerkezet: 398 m3
Szobor alapzat, felépítmény építése: 1db
Ivókút alapzat, felépítmény építése: 1db
Ideiglenes és végleges forgalomtechnika, az építés alatt ideiglenes forgalom biztosítása
Az elvégzendı munkák pontos mennyiségét és részletes leírását a mőszaki dokumentáció
tartalmazza.
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): 400000000
Pénznem: HUF
VAGY:
és között
Pénznem:
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: hónapokban:
vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
vagy:
és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlıdı jellegő
szerzıdések esetében kérjük feltüntetni a további szerzıdések tervezett idejét: hónapokban:
vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)
II.3) A szerzıdés idıtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az idıtartam hónap(ok)ban:
vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)
VAGY: kezdés (nap/hó/év)
befejezés 2010/04/02 (nap/hó/év)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerzıdésre vonatkozófeltételek
III.1.1) A szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
A szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek rendelkezésre bocsátása, illetve igazolása a Kbt.
53. § (6) bekezdése a) szerint történhet.

a) a Késedelmi kötbér: a vállalkozó köteles a szerzıdésben rögzített határidıkkel kapcsolatos
késedelem esetén kötbért fizetni. A napi késedelmi kötbér összege 5 millió forint, de max. a
nettó szerzıdéses összeg 20%-a.
b) Meghiúsulási- és hibás teljesítési kötbér: a vállalkozó köteles a munka - vállalkozónak
felróható okból történı - meghiúsulása esetén, továbbá hibás teljesítés esetén kötbért köteles
fizetni. A kötbér a nettó szerzıdéses összeg 20 %-a.
c) Jótállási biztosíték: a vállalkozó köteles a szerzıdés teljesítését követıen garanciális
felülvizsgálatig jótállást nyújtani, az átadás-átvételi igazolás kibocsátásának napjától számított
60 hónap idıszakban. A jótállási biztosíték a nettó szerzıdéses összeg 5 %-a, amely a Kbt. 53.
§ (6) bekezdése a) szerint nyújtható.
d) Teljesítési biztosíték: a vállalkozó köteles a szerzıdés idıbeli hatályának idıszakára, annak
aláírását megelızı napig igazolva ezt az ajánlatkérınek teljesítési biztosítékot nyújtani. A
teljesítési biztosíték a nettó szerzıdéses összeg 5 %-a, amely a Kbt. 53. § (6) bekezdése a)
szerint nyújtható.
III.1.2) Fı finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a
vonatkozójogszabályirendelkezésekre
Számlázási ütemezés:
1. sz. rész-számla: Az organizációs I-es ütem megépítése (Reök palota elıtti teresedés
kialakítása). Számlázható összeg a vállalkozói díjnak az igazolt tényleges készültségnek
megfelelı, de minimum 40 %-a.
2. sz. rész-számla: Az organizációs II. ütem megépítése (Kölcsey utca középsı szakasz).
Számlázható összeg a vállalkozói díjnak az igazolt tényleges készültségnek megfelelı, de
minimum 30 %-a.
Végszámla: Az organizációs III. ütem, a vállalt teljes kivitelezési munka hiány- és hibamentes
elvégzése, mőszaki átadása, a végleges használatbavételi engedély megkéréséhez szükséges
valamennyi dokumentum szolgáltatása esetén nyújtható be. Számlázható összeg a vállalkozói
díjnak az 1. és a 2. rész-számlával csökkentett összege, maximum 30 %.
Megrendelı az elkészült, átvett és a szakági Mőszaki ellenırök által igazolt teljesítésre
vonatkozó a Teljesítési Igazolást Vállalkozó részére a mőszaki átadás-átvételi jegyzıkönyv
lezárását illetve a készültségi foknak a Mőszaki ellenır igazolását követı 7 napon belül adja
ki.
Elıleg: nincs
Fizetési határidı: az ajánlatkérı az adott munkarész teljesítés igazolása után benyújtott
számlát a teljesítéstıl számított – annak halasztott fizetése a megajánlástól függı – 60 naptári
napon belül átutalással fizeti meg Vállalkozó részére. Az ajánlatkérı kedvezıbb fizetési
határidı felajánlását elfogadja. A fizetésre a Kbt. 305. §-ának (3) bekezdése is irányadó.
A Vállalkozó a teljesítési igazolás birtokában jogosult az igazolt teljesítés számlázására. A
számlát a Megrendelı (Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata) nevére állítja ki és
nyújtja be a kivitelezı.Ajánlatkérı a kifizetések során alkalmazza az Art. 36/A. §-t is.
III.1.3) A közös ajánlatot tevı nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi
személy (adott esetben)
nem
III.1.4)
Vonatkozónak-e a szerzıdés teljesítésére egyéb különleges feltételek? igen (adott esetben)
Ha igen, akülönleges feltételek meghatározása
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás mőködési rendjérıl, 1/2004. (I. 5.)
Korm. rendelet az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó
támogatások hazai felhasználásáért felelıs intézményekrıl, 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 ellenırzési rendszerek kialakításáról;
255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási idıszakban az Európai
Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó
támogatások felhasználásának alapvetı szabályairól és felelıs intézményeirıl; 16/2006. (XII.
28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 idıszakban 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 idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az
Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához
kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenırzési rendszerek kialakításáról
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevı/a részvételre jelentkezı személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró
okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történı bejegyzésre vonatkozó elıírásokat
is
Az elıírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevı, alvállalkozó vagy erıforrást nyújtó szervezet, akivel
szemben a Kbt. 60. § (1), 61. § (1) d), a 61. § (2), illetıleg az eljárásban nem lehet ajánlattevı,
a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó
vagy erıforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) a)-c) és a 62. § (1)
bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.Az ajánlattevınek és a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, továbbá az
ajánlattevı számára erıforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 63.§ (1) - (6) bekezdése szerint kell
igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, továbbá az ajánlattevınek írásban
nyilatkoznia kell, hogy a teljesítéshez nem vesz igénybe kizáró okok hatálya alá esı
alvállalkozót (Kbt. 71.§(3).
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az alábbi igazolásokat az ajánlattevınek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak önállóan kell benyújtania, az árbevétel
kivételével, amelyet együttesen is teljesíthetnekAz alkalmasság igazolására a 65. § (3)
bekezdése szerinti szervezetek (személyek), mint erıforrást biztosítók bevonására a gazdasági
és pénzügyi alkalmasság körében nincs lehetıség, a Kbt. 4. § 3/E. pontja értelmében, „kivéve
ha az ajánlattevı és az erıforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti
többségi befolyás áll fenn.”
P/1 Csatolja az utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti
beszámolóit (mérleg + eredmény-kimutatás + kiegészítı melléklet), amennyiben a
letelepedése szerinti ország joga elıírja közzétételét. Amennyiben az ajánlattevı letelepedése
szerinti ország joga nem írja elı beszámoló közzétételét, ajánlatkérı elfogadja az ajánlattevı,
közös ajánlattétel esetén valamennyi konzorciumi tag, illetıleg a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó egyszerő, vagy könyvelıje
(könyvvizsgálója) által ellenjegyzett nyilatkozatát is az utolsó három lezárt üzleti év mérleg
szerinti eredményérıl (évenként megbontva) Kbt. 66. § (1) b).
P/2 Nyilatkozzon a 2006., 2007. és 2008. években a teljes és a közbeszerzés tárgya szerinti
szolgáltatás nettó forgalmáról (nettó árbevételérıl évenként megbontva) Kbt. 66. § (1) c)
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben):
Az alábbi követelményeknek az ajánlattevınek 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 az utolsó három lezárt üzleti évek közül két évben a mérleg szerinti
eredménye negatív.

P/2. alkalmatlan, ha az ajánlattevınek 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 nettó 700 millió Ft-ot és a közbeszerzés tárgya szerinti
(út- és járdaépítés, kertépítés, térkövezés, parkosítás, csapadékvíz csatorna építés, egyéb
mélyépítési munkák) nettó forgalma átlagosan nem éri el az évi nettó 300 millió Ftot.Ajánlatkérı a forgalom alatt az értékesítés nettó árbevételét érti.
III.2.3) Mőszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az alábbi igazolásokat az ajánlattevınek 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 erıforrást biztosítók
bevonására lehetıség van, kivéve a referenciaigazolás (M/1) tekintetében (kivéve ha az
ajánlattevı és az erıforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi
befolyás áll fenn), a Kbt. 4. § 3/E. pontja értelmében. Ebben az esetben ezen szervezeteknek a
Kbt. 65. § (4) bek. szerinti igazoláson túl az alkalmasságra elıírt igazolásokat is be kell
nyújtani.M/1 Az ajánlattételi határidıt megelızı 60 hónap elvégzett, és mőszaki átadásátvétellel befejezett, közbeszerzés tárgya szerinti építési munkáinak bemutatása, az
ellenszolgáltatás összege vagy mennyiségre utaló más adat, a teljesítés ideje és a szerzıdést
kötı másik fél, valamint a részérıl információt nyújtó személy nevének és telefonszámának
megjelölésével és a másik fél által adott igazolással a Kbt. 68. § (2) bekezdés szerint.M/2 A
teljesítésben személyesen közremőködı személyek végzettségének és képzettségének
ismertetése, aláírt szakmai önéletrajzuk és diploma másolatuk csatolásával. Az építési
mőszaki ellenıri, valamint a felelıs mőszaki vezetıi szakmagyakorlási jogosultság részletes
szabályairól szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerinti felelıs mőszaki vezetıi
névjegyzékben való felvétel igazolásával a Kbt. 67. § (2) e) alapján.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben):
Az alábbi követelményeknek az ajánlattevınek és a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak együttesen kell megfelelni
M/1. alkalmatlan, ha nem rendelkezik az ajánlattételi határidıt megelızı 60 hónapban városi
környezetben megvalósított, befejezett
· legalább 2 db, egyenként nettó 80 millió forint értékő út- vagy járdaépítési munkára
vonatkozó referencialevéllel és fotóval alátámasztva. A referenciamunkák közül legalább 1
db-nak park rekonstrukciójára kell vonatkoznia;
· 2 db városi környezetben kivitelezett minimum 800-800 m2-es kiselemes térburkolási
munkára vonatkozó referencialevéllel és fotóval alátámasztva.
A fentiekben elvárt referenciák adott esetben 2 kivitelezésben elvégzett munkák igazolásával
is teljesíthetı, abban az esetben, amennyiben az adott kivitelezések út- vagy járdaépítési
munkát és térburkolási munkát egyaránt tartalmaztak és az egyik parkrekonstrukcióra is
vonatkozott, azaz a fenti két franciabekezdésben meghatározott minden alkalmassági
követelmény megvalósult és igazolható.
M/2 alkalmatlan, ha nem rendelkezik az építési mőszaki ellenıri, valamint a felelıs mőszaki
vezetıi szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006.(XII.5.) Korm.
rendelet szerinti, illetve a 151/2007.(VI.26.) Korm. rendelet szerinti
· 1fı felsıfokú végzettségő, MV-Ép/AM (mőemléki építmények építése),
· 1 fı felsıfokú végzettségő, MV-Ép/ÉG (építmények épületgépészeti munkái),
· 1 fı felsıfokú végzettségő, MV-Ép/ÉV (építmények épületvillamossági munkái),
· 1 fı felsıfokú végzettségő, MV-KÉ/A (közlekedési építmények építése),
· 1 fı felsıfokú végzettségő, MV-VZ/A (vízgazdálkodási építmények),
· 1 fı felsıfokú végzettségő, MV-TE/A (távközlési építmények),
· 1 fı felsıfokú végzettségő, MV-VI/A (villamosvezetékek és berendezések építése és

szerelése),
· 1 fı geodéziai mérnök GD-T,
· 1 fı táj- és kertészmérnöki K1, valamint
· 1 fı felsıfokú végzettségő építımérnök képzettségő minıségbiztosítási és ellenırzési
szakemberrel, aki rendelkezik legalább 5 év minıségbiztosítási szakterületen szerzett
gyakorlattal.
1 szakember több pozícióra jelölhetı, azonban minimum 5 fı rendelkezésre bocsátása
kötelezı.
III.2.4)
Fenntartott szerzıdések (adott esetben) nem
A szerzıdés védett mőhelyek számára fenntartott
A szerzıdés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerzıdésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történı hivatkozás:
III.3.2)
A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közremőködı
személyek nevét és képzettségét?
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fejtája
Nyílt x
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
Tárgyalásos
Megtörtént-e már a részvételre jelentkezık kiválasztása, megjelölése?
Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezık nevét és címét a VI.3., További
információk rovatban kell megadni
Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása:
Versenypárbeszéd
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezık létszáma vagy keretszáma
(meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd esetén)
Létszám
VAGY: minimum
és, adott esetben, maximum
A jelentkezık számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajálattevık létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
(tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát?
IV. 2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelıt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelınyösebb ajánlat az alábbiak szerint x
xaz alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha
súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetıség – csökkenı fontossági sorrendben kell megadni)

a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban illetve az
ismertetıben meghatározott szempontok
Szempont
Súlyszám
A teljes nettó vállalási ár 95
5
Fizetési határidı
IV.2.2)
Elektronikus árverést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árverésrıl (ha szükséges)
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1)
Az ajánlatkérı által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
55869/2009/SZMJVÖ
IV.3.2)
Az adott szerzıdésre vonatkozozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem
Igen válasz esetén
Elızetes összesített tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a HL-ben: /S
(nap/hó/év)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a HL-ben: /S
(nap/hó/év)
Hirdetmény száma a HL-ben: /S
(nap/hó/év)
IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetık
(versenypárbeszéd esetében) beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2009/10/05 (nap/hó/év)
Idıpont: 11.00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (számokkal): 150.000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció ellenértékét a lebonyolító a Nagymihály Ügyvédi Iroda ERSTE Bank Rt-nél
vezetett 11606002-23385900-06000004 számú számlájára kell átutalni, 55869/2009/SZMJV
hivatkozás feltüntetésével, vagy a dokumentáció átvételének helyén készpénzben befizetni.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidı, illetve a részvételi határidı
Dátum: 2009/10/05 (nap/hó/év)
Idıpont: 11.00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezık részére (ha ismert) (m
eghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: (nap/hó/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális idıtartama (nyílt eljárás esetén)
-ig (nap/hó/év)
VAGY hónap(ok)ban:
vagy nap(ok)ban: 60 (az ajánlattételi határidı lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2009/10/05 (nap/hó/év )
Idıpont: 11.00
Hely (adott esetben): az A melléklet III. pontja szerinti kapcsolattartási pont szerinti cím
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben) igen
a Kbt. 80.§ (2) bekezdésében megjelölt személyek
VI. szakasz: kiegészítı információk
VI.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlıdı jellegő-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2)
a szerzıdés 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 használható hivatkozási alapot:
Dél-alföldi Operatív Program keretében DAOP 5.1.2/C Megyei Jogú Városok funkcióbıvítı
városrehabilitációja pályázati kiírásra a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.
közremőködı szervezethez pályázatot nyújtott be Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
és Szegedi Vásár és Piac Üzemeltetı Kft. konzorciuma. A pályázat címe: „Szeged
városközpontjának funkcióbıvítı fejlesztése (Kölcsey utca, Gutenberg utca közterületeinek
rehabilitációja és a Mars téri piac fejlesztése)”. A kiemelt projekt azonosító száma: KIEPR2008-0009/DARFT. A Kormány 2008. december 10-i ülésén döntött a projektjavaslat
Akciótervben történı elızetes nevesítésérıl, a projektfejlesztés és a Támogatási szerzıdés
elıkészítése folyamatban van.
VI.3) További információk (adott esetben)
1) Az Ajánlatkérı az eljárás során a közbeszerzési törvény 83. § (1)-(2) bekezdése szerinti az
összes ajánlattevı számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetıségét. Felhívjuk
a figyelmet, hogy az ajánlati biztosíték hiánypótlása sem formai, sem tartalmi okból a Kbt.
alapján nem lehetséges, mivel azt az ajánlattételkor kell igazolni.
2) Eredményhirdetés idıpontja: 2009. október 16. 11:00 óra
3) A szerzıdéskötés tervezett idıpontja: 2009. november 2.
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 a bruttó 150.000,-Ft (120.000,-Ft + ÁFA) ellenérték befizetését igazoló
bankbizonylat átadása ellenében az A.II mellékletben megadott kapcsolattartási pont szerinti
címen vehetı át vagy az átvétel helyén készpénzben való befizetés ellenében, munkanapokon
9-15 óráig, ajánlattétel napján 11 óráig. A dokumentáció átadását, írásban érkezı, a
dokumentáció adatait rögzítı megkeresésre (A II. mellékletben elıírt 06/62-545-073
faxszámra, 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 összetőzött, minden oldalát folyamatos számozással ellátva, az elıírt
példányban kell elkészíteni és az 5 példányt egy nagy lezárt borítékban kell benyújtani.
7) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevı kifejezett
nyilatkozatát a felhívás feltételeire, a szerzıdés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatás
értékére, valamint arra vonatkozóan, hogy a nyertessége esetén a közbeszerzési eljárás esetén

megkötött szerzıdés teljesítése céljából, e szerzıdésen alapuló szerzıdéseiben saját magára
vonatkozó kötelezettségként vállalja a 305. § (1)-(3) bekezdése és a 306/A. § (1) és (5)
bekezdése szerinti elıírások érvényesítését. Ajánlattevınek továbbá nyilatkoznia kell arról,
hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlıdésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-,
kis- vagy középvállalkozásnak minısül-e.
8) A bírálat módszere: minden bírálati szempontnál az ajánlatkérı számára legelınyösebb
ajánlat kap 10 pontot, míg a többi ajánlat pontértéke a legjobbhoz arányosítva kerül
meghatározásra, egyszerő aránypár alkalmazásával. ponthatár: 1-10
9) Az ajánlatkérı a minısített ajánlattevık jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az
alkalmassági feltételeket.
10) Az ajánlatban meg kell jelölni:a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek
teljesítéséhez az ajánlattevı a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó
mértékben alvállalkozót vesz igénybeb) az ajánlattevı által a szerzıdés teljesítéséhez a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítésében a
megjelölt alvállalkozók közremőködnek, továbbác) az ajánlattevı részére a szerzıdés
teljesítéséhez erıforrást nyújtó szervezetet.
11) Az ajánlatkérı lehetıséget biztosít a dokumentációba való betekintésre, munkanapokon 911 óráig, az ajánlattételi határidı lejártáig.
12) Az ajánlatkérı az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti, amelynek
összege: 10.000.000,- Ft, amelynek az ajánlati kötöttség idejére, a rendelkezésre állását az
ajánlat benyújtásával egyidejőleg az ajánlattevınek az eredeti dokumentáció átadásával
igazolni kell. A biztosíték nyújtható eredeti igazolás formájában:- Az ajánlatkérı Raiffeisen
Banknál vezetett 12067008-00102705-00100002 számú bankszámlájára történı befizetéssel.Bankgaranciával- Biztosítási szerzıdés alapján kiállított – készfizetı kezességvállalást
tartalmazó – kötelezvénnyel
13) Az ajánlatokhoz benyújtandó igazolásokat egyszerő másolatban is elegendı csatolni. A
másolat esetleges olvashatatlansága az eredeti ajánlatban az igazolás érvénytelenségét jelenti,
melyért a felelısség ajánlattevıt terheli. Az idegen nyelvő okiratokat a fordító aláírásával (és
ha van bélyegzıjével) ellátott magyar nyelvő fordításban is benyújtandó.
14) Az ajánlatban benyújtandó az ajánlattevı és a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója és az erıforrást nyújtó szervezete
ajánlattételi határidı lejártát megelızı 60 napnál nem régebbi cégkivonata (adott esetben el
nem bírált változás bejegyzési kérelem cégbírósági érkeztetı bélyegzıvel ellátott példánya) és
az ajánlatban aláíró (cégjegyzésre jogosult) cégképviselıinek aláírási címpéldánya.
15) Közös ajánlattétel esetén a részletes konzorciális megállapodást az ajánlathoz csatolni
kell, a vezetı (képviselı) cég megjelölésével, nyilatkozattal, hogy a tagok egyetemleges
felelısséget vállalnak jelen közbeszerzés tárgyának megvalósításáért.
16) Az ajánlat akkor érvényes, ha az ajánlattevı és a biztosító arról nyilatkozik, hogy az
ajánlattevı nyertessége esetén az Ajánlati Dokumentációban elıírt tartalmú - a Kbt. 306. § (2)
bekezdésének megfelelı felelısségbiztosítási fedezetet is magában foglaló - biztosítási
szerzıdést adott munkára vonatkozóan az eredményhirdetést követıen haladéktalanul
megköti vagyamennyiben az Ajánlati Dokumentációban elıírt tartalmú biztosítással
rendelkezik, azt nyertessége esetén tárgyi munkára vonatkozóan az eredményhirdetést
követıen haladéktalanul kiterjeszti.
17) Az ajánlattevınek nyilatkoznia kell, hogy minden beépített késztermékre a beépítést
megelızıen, adott esetben annak megfelelıségét igazoló akkreditált minıségvizsgáló
laboratórium által kiadott dokumentumot csatol.
18) Az ajánlatkérı kizárja azt az ajánlattevıt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani,
a Kbt. 88. § (4) a) pontja alapján

19) Ha az ajánlatkérı az eredményhirdetéskor a második legkedvezıbb ajánlatot tevıt is
meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén vagy az eljárás nyertesének a
60. § (1) bekezdésének, valamint – ha az ajánlatkérı azt elıírta – a 61. § (1), illetıleg (2)
bekezdésének hatálya alá nem tartozásával kapcsolatos hamis nyilatkozata vagy ezen kizáró
okokkal kapcsolatos igazolás(ok) benyújtásának elmulasztása esetében az ajánlatok értékelése
során [81. § (4) bekezdés] a következı legkedvezıbb ajánlatot tevınek minısített szervezettel
(személlyel) köti meg a szerzıdést. (Kbt. 91. § (2)
20) Az ajánlatkérı az alkalmassági körben megadott esetleges EUR értéket, az ajánlattételi
határidı lejárta napján érvényes MNB középárfolyamon számolja át.
21) Az ajánlatkérı a Kbt. 55. § (3) bekezdésének megfelelıen elıírja, hogy az ajánlattevı
tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan
kötelezettségekrıl, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerzıdés teljesítése során meg kell
felelni.
22) Az ajánlatkérı felhívja a figyelmet a Kbt. 70. § (4) bekezdésére, amely szerint az
ajánlattevı ugyanabban a közbeszerzési eljárásban nem tehet közös ajánlatot más
ajánlattevıvel, illetıleg abban más ajánlattevı – a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt – alvállalkozójaként sem vehet részt, továbbá más
ajánlattevı számára erıforrást sem biztosíthat. Ugyanabban a közbeszerzési eljárásban az
adott személy, szervezet nem vehet részt egynél több ajánlattevı (közös ajánlattevı)
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójaként és erıforrást nyújtó szervezeteként.
23) Az ajánlattevı a benyújtott pályázatra tekintettel felhívja az ajánlattevık figyelmét a Kbt.
48. § (3) bekezdésére.
24) Helyszíni bejárás: 2009. szeptember 15. (kedd) 10:00 óra találkozás a Kölcsey és a Fekete
sas utca sarkán
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntıbizottság
Postai cím: Margit krt. 85.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
Telefon: +36-1-336-7776
E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Fax: +36-1-336-7778
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.4.2. rovatot VAGY szükség
esetén a VI.4.3. rovatot)
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következı szervtıl

szerezhetı be
Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntıbizottság
Postai cím: Margit krt. 85.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
Telefon: +36-1-336-7776
E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Fax: +36-1-336-7778
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/08/18 (nap/hó/év)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következı címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetık be
Hivatalos név: Nagymihály Ügyvédi Iroda Közbeszerzési Munkacsoport
Postai cím: Szentháromság u. 34. I. 16.
Város/Község: Szeged
Postai irányítószám: 6722
Ország: HU
Címzett: Dr. Nagymihály Tamás hiv. közbeszerzés tanácsadó
Telefon: 62/545-857, 20/9648-886
E-mail: nagymt@admin.u-szeged.hu
Fax: 62/545-073
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítı iratok (a
versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) beszerezhetık
Hivatalos név: Nagymihály Ügyvédi Iroda Közbeszerzési Munkacsoport
Postai cím: Szentháromság u. 34. I. 16.
Város/Község: Szeged
Postai irányítószám: 6722
Ország: HU
Címzett: Dr. Nagymihály Tamás hiv. közbeszerzés tanácsadó
Telefon: 62/545-857, 20/9648-886
E-mail: nagymt@admin.u-szeged.hu
Fax: 62/545-073
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell
benyújtani
Hivatalos név: Nagymihály Ügyvédi Iroda Közbeszerzési Munkacsoport
Postai cím: Szentháromság u. 34. I. 16.
Város/Község: Szeged
Postai irányítószám: 6722
Ország: HU
Címzett: Dr. Nagymihály Tamás hiv. közbeszerzés tanácsadó
Telefon: 62/545-857, 20/9648-886
E-mail: nagymt@admin.u-szeged.hu
Fax: 62/545-073
Internetcím (URL):

B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1
meghatározás
1) A rész meghatározása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fı szójegyzék Kiegészítı szójegyzék
Fı tárgy:
További tárgyak:
3) Mennyiség
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):
Pénznem:
VAGY: és
között
Pénznem:
4) A szerzıdés idıtartama vagy eltérı kezdési/teljesítési határidıfeltüntetése (adott esetben)
Az idıtartam hónapban:
vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)
VAGY Kezdés (nap/hó/év)
Befejezés (nap/hó/év)
5) További információ a részekrıl

