Ajánlattételi felhívás
a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail);
Abony Város Önkormányzata, 2740 Abony, Kossuth tér 1.
Telefonszám: 53/360-010, Telefax: 53/360-010, e-mail cím: abony@abony.hu
b) Az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet:
KÁR-MENTOR Bt. 5000 Szolnok, Arany János u 20. szám
Telefonszám: 56/426-226, telefaxszám: 56/513-395
e-mail cím: karmentor@brokerroyal.hu
c) A tárgyalásos eljárás 252. § szerinti jogcíme;
Kbt. 252.§ (1) bekezdés e) pontja alapján, az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos
eljárást alkalmazhat, ha a beszerzés értéke nem éri el a mindenkori nemzeti közbeszerzési
értékhatár másfélszeresét és d) a 125. § (2) bekezdésének b) pontja, vagy (3) és (4)
bekezdése szerinti eset áll fenn. Jelen esetben a Kbt.125. § (3) pontja érvényesül.
d) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési
helye és pénzügyi feltételei, ha az ajánlatkérő dokumentációt készít és a
dokumentációt az ajánlattételi felhívással egyidejűleg nem küldte meg;
Ajánlatkérő ajánlati dokumentációt készít, amelyet térítésmentesen biztosít az ajánlattevő
részére oly módon, hogy azt az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet teljes terjedelemben
papír alapon személyes kézbesítéssel az ajánlattevő részére átadja, valamint elektronikus
formában megküldi.
e) A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége (nómenklatúra);
Fő tárgy: 45231300
Abony Kossuth tér rekonstrukciós munkáinak kiterjesztése 90 fm ivóvíz gerincvezeték,
szerelvényeinek és aknáinak cseréjére.

f)

A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében tárgyalni kívánnak;
Vállalkozási szerződés, Abony Kossuth tér rekonstrukciós munkáinak kiterjesztése 90 fm
ivóvíz gerincvezeték, szerelvényeinek és aknáinak cseréjére.

g) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje; 2009. október 31.
h) A teljesítés helye; 2740 Abony, Kossuth tér

i)

Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra
hivatkozás; Az ellenszolgáltatás ellenértékét az ajánlatkérő utólag, az igazolt teljesítést
követően kiállított számla ellenében, 30 napon belül átutalással egyenlíti ki. Ajánlatkérő 1
db részszámlázási és 1 db végszámlázási lehetőséget biztosít ajánlattevő részére. A
végszámla kizárólag a sikeres műszaki átadás-átvételt követően nyújtható be. Előleg

fizetésére nincs lehetőség. A végszámla értékének el kell érnie a bruttó ajánlati ár
legalább 15 %-át.

j)

Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív)
ajánlatot; nem

k) Az ajánlatok bírálati szempontja (57. §); Kbt. 57. § (2) bekezdés a) pontja alapján, a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
l)

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Ajánlatkérő a megkötendő szerződésben
késedelmi kötbért, és az átadás-átvételtől számított 36 hónap jótállás-vállalási
kötelezettséget, mint szerződést biztosító mellékkötelezettséget ír elő. A késedelmi kötbér
mértéke:
500.000
Ft/nap.
Ajánlattevőnek az 1 éves utó-felülvizsgálati időszakra is kiterjedően 3 %-os mértékű jó
teljesítési garanciát kell nyújtania. A garanciavállalások történhetnek készpénz
átutalásával, bankgaranciával, vagy arra engedéllyel rendelkező biztosító társaság által
kiadott készfizető kezesség vállalásáról szóló kötelezvénnyel a Kbt. 53. § (6) a) pontjában
leírtak szerint.

m) A kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó
szervezet, aki a Kbt. 60. § (1) bekezdésének hatálya alá esik.
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) bekezdésének a)-d) pontjaiban, valamint a 61. § (2)
bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak, illetve nem lehet alvállalkozó,
akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdésének d) pontjában foglalt kizáró ok fennáll.
Az eljárásból kizárásra kerül azon ajánlattevő, akivel, illetőleg akinek a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójával vagy a
számára erőforrást nyújtó szervezettel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-b) pontokban
felsorolt
kizáró
okok
fennállnak.
A kizáró okok hiányát a Kbt. 249. § (3) bekezdés szerint kell igazolni.
n) Az alkalmassági követelmények és a 69. § (2) bekezdésében foglaltak;
Pénzügyi és gazdasági alkalmasság:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek, illetve a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának csatolnia kell az eredeti vagy hitelesített 2008. évi
számviteli szabályok szerint elkészített és jóváhagyott számviteli beszámolót.
A Kbt. 66.§.(1) bekezdésének a) pontja tekintetében ajánlattevőnek és a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a
kiállítás dátumától számított 60 napnál nem régebbi pénzügyi nyilatkozatot kell
benyújtani
valamennyi
számlavezető
banktól
a
következők
szerint:
1.)
mióta
vezeti
az
ajánlattevő
számláját
2.) fizetési kötelezettségeinek az elmúlt 36 hónapban időben eleget tett-e
3.)
volt-e
sorban
állása
a
bankszámlán
az
elmúlt
36
hónapban
4.) ha volt sorban állás a bankszámlákon az utóbbi 36 hónapban, akkor az milyen
időtartamú
volt
Ajánlattevő nyilatkozata, hogy mekkora az ajánlattevő forgalma (árbevétele) és mekkora
a mély-, vagy magasépítés területén teljesített forgalma 2008.évben.

Az alkalmasság minimum követelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben
igénybe
venni
kívánt
alvállalkozója,
ha:
- 2008. évben a számviteli szabályok szerint elkészített és jóváhagyott számviteli
beszámolója alapján megállapítható, hogy mérleg szerinti eredménye negatív volt.
- a benyújtott pénzintézeti nyilatkozatai alapján megállapítható, hogy a bankszámláján az
igazolás kiállítását megelőző 36 hónapban 30 napnál hosszabb sorban állás volt, illetve
fizetési
kötelezettségeinek
határidőben
nem
tett
eleget.
- Az elmúlt évben ( 2008. év) az ajánlattevő nettó árbevétele nem érte el a 15 millió Ft-ot,
mély-, vagy magasépítés területén teljesített forgalma nem éri el a nettó 10 millió Ft-ot.
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevőre (közös ajánlattevőkre), illetve a
közbeszerzés értékének 10 % -át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó(i)jára vonatkozóan az alábbi dokumentumot:
-Az előző év (2008.) legjelentősebb mély-, vagy magasépítési beruházásának ismertetése,
megjelölve annak megrendelőjét (név, cím, telefonszám), mennyiségét, szerződés szerinti
összegét, befejezési határidejét, melyet a Kbt. 68.§.(2) bekezdése szerint kell igazolni.
-Az építési beruházás végrehajtásáért felelős műszaki vezetői névjegyzékben szereplő
minimum „A” kategóriás műszaki vezetői bejegyzése, szakmai önéletrajz, oklevél
másolatának
csatolásával.
-A teljesítésbe bevonandó és a kivitelezés irányításában részt vevő szakemberek
végzettségének, képzettségének és szakmai gyakorlatának ismertetésével.
(Kbt. 67.§ (2) bek. e) pont)
Az alkalmasság minimum követelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben
igénybe
venni
kívánt
alvállalkozója,
ha:
- a benyújtott igazolás alapján megállapítható, hogy az előző évben, (2008.év) nem
rendelkezik legalább 1db, legalább bruttó 8 millió Ft értékű mély-, vagy magasépítési
munkái
területén
kivitelezésben
végzett
referenciával,
- Nem rendelkezik a Kbt. 67.§. (2) bekezdése c) pontja szerint az építési beruházás
teljesítéséért
felelős
legalább
„A”
kategóriás
műszaki
vezetővel.
-A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek mély-, vagy magasépítési magas-, vagy
mélyépítési munka területén nincs legalább egy főnek 5 év szakmai tapasztalata és
felsőfokú
szakirányú
végzettsége.

o) A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása: az ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget
biztosít a Kbt. 83.§-ban foglaltak szerint.
p) Az ajánlattételi határidő; 2009. július 29-én, 10:00 óra
q) Az ajánlat benyújtásának címe;
Abony Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (2740 Abony, Kossuth tér 1.)
I. em. tárgyaló
r)

Az ajánlattétel nyelve (nyelvei); magyar

s)

Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje;
Helyszín: Abony Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (2740 Abony,
Kossuth tér 1.) I. em. tárgyaló
2009. július 29-én 10:00 óra

t)

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak;
A Kbt 80.§ (2) bekezdése szerint

u) Az első tárgyalás időpontja; 2009. július 29-én, 10:15 óra
v) A tárgyalás lefolytatásának menete, az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályok:
Az ajánlatkérő az első tárgyalás időpontjában nyilvánosan felbontja az ajánlatot, majd ezt
követően 2009. július 29-én, 10:15 órakor kezdi meg a tárgyalást az ajánlattevővel.
A tárgyalás eredményes befejezését követően az eljárás eredményhirdetéssel és
szerződéskötéssel zárul.
w) Az eredményhirdetés időpontja: Eredményes tárgyalás lezárását követően, várhatóan
2009. július 29-én, 11:00 óra
A szerződéskötés tervezett időpontja: várhatóan 2009. július 29-én, 11:15 óra .
x) Az ajánlattételre felkértek:
Abony Kossuth tér rekonstrukció, 2009. Konzorcium
Ajánlattevő székhelye: 3231 Gyöngyössolymos, Mátrai út 2.
Levelezési cím: 3200 Gyöngyös, Batsányi út 2/3. Pf: /293.
aa) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2009. július 28.
Kérem a Kbt. 227. § (3) és 228.§ (2) szerinti tájékoztatás szíves tudomásul vételét.
Abony, 2009. július 28.

Tisztelettel:

Romhányiné Dr. Balogh Edit
polgármester

