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I.
ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

I. 1./

AZ AJÁNLATTÉTEL TÁRGYA
"Tornyospálca gazdasági potenciáljának növelése" című projekt keretén belül
Ipari-logisztikai kapacitások feltárását biztosító új út szilárd burkolattal történő
kiépítése tárgyú beruházás kivitelezése Nagy Zoltán Tervező által 9/2009. tervszám alatt
készített, kiviteli tervdokumentáció és hatósági engedélyek előírásai alapján.

I. 2./

TELJESÍTÉS HELYE
Tornyospálca, Ipari út
Hrsz:754, 082, 078/10, 078/58

I. 3./

IGÉNYELT BEFEJEZÉSI HATÁRIDŐ
A szerződés teljesítésének határideje: 2009.10.30.

I. 4./

MUNKATERÜLET
A kivitelezéshez szükséges munkaterület átadásának időpontja: a vállalkozási
szerződéskötést követően a munkaterület rendelkezésre áll.

I.5./

AZ AJÁNLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:
60 nap

I.6./

HELYSZÍNI SZEMLE:
Ajánlatkérő a helyszín megtekintésére lehetőséget biztosít 2009. július 1-én 1000 órakor
Találkozás: Tornyospálca Község Polgármesteri Hivatal
Az ajánlati dokumentációval kapcsolatos észrevételeiket Ajánlattevők – a Kbt. által
meghatározott határidőn belül – írásban tehetik meg, melyet a NYÍRBER Kft. címére kell
megküldeni, vagy a helyszíni szemle alkalmával átadni.

I.7./

AJÁNLATTÉTELI LEHETŐSÉGEK:
A dokumentáció szerinti -a beruházási feladat egészére szóló- ajánlat nyújtható be.
Résztevékenység végzésére vonatkozó ajánlatot Ajánlatkérő nem fogad el és nem értékel.

I.8./

BIZTOSÍTÉKOK

Ajánlati biztosíték
Ajánlatkérő az ajánlattételt ajánlati biztosíték adásához köti – a Kbt. 59. §-ban foglaltak
figyelembevételével – melynek összegszerű mértéke 1.500.000.- Ft, azaz Egymillióötszázezer forint. Az ajánlati biztosíték ajánlatkérő számlájára történő átutalással,
bankgarancia nyújtásával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető
kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel teljesíthető. Átutalás esetén az ajánlati
biztosítékot a Tornyospálca Község Önkormányzat Raiffaisen Bank Zrt.-nél vezetett
12046009-01001777-00100004 számú számlájára kell átutalni, melynek pénzintézet által
történő igazolását az ajánlathoz csatolni kell. Bankgarancia vagy a biztosítási szerződés
alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény esetén a
kedvezményezettnek ajánlatkérőnek kell lennie, és az ajánlati kötöttség lejártát követő
10. napig érvényesnek kell lennie, az ajánlathoz mellékelni kell.
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Késedelmi kötbér a teljesítési határidőre vonatkozóan:
Teljesítési határidőre vonatkozó késedelmi kötbér ajánlattevő vállalása szerint.
Teljesítési biztosíték:
A megvalósítás idejére vonatkozó teljesítési biztosíték ajánlattevő megajánlása szerint,
mely a Kbt. 53. § (6) a) pontja szerint teljesíthető. A nyertes ajánlattevőnek a
szerződéskötést követő 10 napon belül a megvalósítás idejére a megajánlott összegű
teljesítési biztosítékot kell biztosítani az ajánlatkérő részére. A teljesítési biztosíték
teljesíthető ajánlatkérő számlájára történő átutalással, bankgarancia nyújtásával vagy
biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó
kötelezvénnyel. Átutalás esetén a teljesítési biztosítékot Tornyospálca Község
Önkormányzat Raiffaisen Bank Zrt.-nél vezetett 12046009-01001777-00100004 számú
számlájára kell átutalni. Bankgarancia vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított
készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény esetén a kedvezményezettnek
ajánlatkérőnek kell lennie és a sikeres műszaki átadás – átvételi eljárás lezárását követő
10. napig érvényesnek kell lennie. Az ajánlatban a teljesítési biztosíték vállalására
vonatkozóan Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell. Átutalás esetén a teljesítési biztosíték
összege a sikeres műszaki átadás – átvételi eljárás lezárását követő 10 napon belül kerül
visszautalásra.
A teljesítési biztosíték a letét ideje alatt nem kamatozik.
Jóteljesítési biztosíték:
Jóteljesítési garancia, melynek mértéke a vállalkozási szerződésben meghatározott 3% +
az ajánlattevő által megajánlott mérték. A garanciát az 3 éves szavatossági
felülvizsgálatig, illetve az ott megállapított szavatossági hibák kijavításáig ajánlatkérő
visszatartja, mely teljesíthető a Kbt. 53. §. (6) bekezdés a) pontjában rögzítettek szerint.
A bankgaranciának 3 év + 60 napig kell érvényesnek lennie.
Felelősség Biztosítás:
Ajánlatkérő a nyertestől a kivitelezés megkezdéséig kéri az építés-szerelési biztosítási
keretszerződésben vagy kötvényben kedvezményezettként a Tornyospálca Község
Önkormányzatát (4642 Tornyospálca, Rákóczi u. 23.) bejegyeztetni.
Ajánlattevő építésszerelési biztosítási keretszerződésének vagy kötvényének másolatát az
ajánlathoz csatolni kell, illetve ezek hiányában nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a
szerződés megkötéséig a biztosítást megköti.
II.
AZ AJÁNLATOK BEADÁSÁVAL ÉS AZ EREDMÉNYHIRDETÉSSEL
KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK
II. 1./ Az ajánlatok benyújtásának határideje és az ajánlatok felbontásának időpontja:
2009. július 13-án 1000 óra.
II. 2./ Az ajánlatok benyújtásának helye :
NYÍRBER Kft.
(4400 Nyíregyháza, Hunyadi u. 78/a.)
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Az ajánlatok felbontásának helye:
NYÍRBER Kft. Földszinti tárgyalóterme
(4400 Nyíregyháza, Hunyadi u. 78/a.)
II. 3./ Az ajánlatok benyújtásának alaki feltételei:
Az ajánlatokat 1 eredeti és 3 másolati példányban kell benyújtani. A csomagoláson fel kell
tüntetni:
"Tornyospálca gazdasági potenciáljának növelése" Ipari út építése.
Az ajánlat 2009.07.13-án 10.00 óráig nem bontható fel.
Más felirat a csomagoláson nem szerepelhet.
BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK,
EGYÉB IRATOK JEGYZÉKE (Kbt. 54.§ (1) bekezdés)
-* a csillaggal megjelölt tételek azok, amelyek a Kbt. 4.§ 9/A pontja szerinti körülmények
fennállása esetén hamis nyilatkozatnak minősülnek. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kitöltött felolvasólap (1. sz. melléklet.).
Tartalomjegyzék.
Ajánlati biztosíték meglétének igazolása.
Nyilatkozat a Kbt. 70.§ (1)-(2) bekezdésére.
Közös ajánlattételi nyilatkozat (közös ajánlat esetén).
Együttműködési megállapodás (közös ajánlat esetén).
Nyilatkozat a Kbt. 71.§ (1) bekezdés a)-c) pontjára.*
A Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti szervezet. Nyilatkozata a kötelezettségvállalásra
vonatkozóan.
9. Ajánlattevőnek, a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerint alvállalkozójának és a Kbt. 65.
§.(3) bekezdése szerinti szervezeteknek cégkivonata, 60 napnál nem régebbi eredeti, vagy
közjegyző által hitelesített.
10. Aláírási címpéldány másolata. (Ajánlattevőnek, a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja
szerint alvállalkozójának és a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti szervezeteknek).
11. Ajánlattevő és a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b) pont szerinti alvállalkozójának, és a Kbt.
65. § (3) bekezdése szerinti szervezeteknek közjegyző által hitelesített nyilatkozata a
Kbt. 60.§ (1) bekezdésére vonatkozóan.*
12. Ajánlattevőnek és a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b) pont szerinti alvállalkozójának saját
nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a Központi Bányaműszaki Felügyelőség hatálya alá
tartozik- e. Igen válasz esetén, három hónapnál nem régebbi nemleges igazolás, a Kbt.
60. § (1) g) pontja szerint eredeti vagy másolat.
13. Ajánlattevő és a Kbt.71.§ (1) bekezdés b.) pont szerinti alvállalkozójának közjegyző
által hitelesített nyilatkozata a Kbt. 61.§ (1) bekezdés a-d.) pontjaira.*
14. Ajánlattevő és a Kbt.71.§ (1) bekezdés b.) pont szerinti alvállalkozójának nyilatkozata
arról, hogy nem vesz igénye olyan alvállalkozót, aki a Kbt. 60.§ (1) bekezdés, illetve
61.§ (1) bekezdés d) pont hatálya alá tartozik.
15. APEH igazolás (1 éven belüli másolat).
16. VPOP igazolás (1 éven belüli másolat).
17. A teljesítési biztosítékra vonatkozó Ajánlattevői nyilatkozat.
18. A 2008. évi számviteli jogszabályok szerinti beszámolók eredeti példánya vagy másolata,
a kiegészítő melléklettel és könyvvizsgálói záradékkal együtt.
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19. Ajánlattevő és a Kbt.71.§ (1) bekezdés b) pont szerinti alvállalkozójának építésszerelési
biztosítás fennállásáról szóló kötvény vagy keretszerződés másolata, illetve nyilatkozata
arra vonatkozóan, hogy a vállalkozási szerződés megkötéséig a biztosítást megköti.
20. Referencia igazolások az ajánlatok beadását megelőző 5 évre vonatkozóan, műszaki
átadás-átvétellel lezárt munkáiról (eredeti vagy másolat).
21. Szakembereknek, szervezeteknek, vezetőknek megnevezése, végzettségük és
képzettségük ismertetése, felelős műszaki vezető szakemberek jogosultságát igazoló
határozatok másolata.
22. A megjelölt szakemberek nyilatkozatai eredeti példányban arra vonatkozóan, hogy a
projekt megvalósításának idejére Ajánlattevő rendelkezésére állnak-e.
23. Ajánlattevő nyilatkozata a 2008. évi átlagos statisztikai állományról, megjelölve a fizikai
dolgozók létszámát.
24. Ajánlattevő nyilatkozata ajánlattevő műszaki, technikai felszereltségének ismertetése.
25. Ajánlattevő nyilatkozata keverőtelepre vonatkozóan.
26. Ajánlattevő nyilatkozata az 1992.évi XXII. Munka Törvénykönyv 125.§ (3)
bekezdésében és 27.§-ban foglaltakra.
27. Sávos ütemterv napi bontásban, a megvalósítás időtartamára vonatkozóan.
28. Munkavállalói esélyegyenlőségi terv.
29. Vállalkozási szerződés - Kitöltött 2. sz. melléklet - pénzügyi-műszaki szakaszolással
ellátva.
30. Beárazott költségvetés.
31. Az ajánlatkérési tervtől eltérő műszaki tartalomra vonatkozó jegyzék.
32. A műszaki egyenértékűséget igazoló dokumentumok.
A Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti szervezetek kötelezettségvállalásáról szóló
nyilatkozatából egyértelműen ki kell derülni, hogy melyik alkalmassági feltételre
vonatkozik, és az erőforrásait milyen módon kívánja Ajánlattevő rendelkezésére bocsátani.
A
pályázati
anyagot
lefűzött
állapotban,
folyamatos
tartalomjegyzékkel, a tartalomjegyzéket lapszámozással kell ellátni.

lapszámozással,

A megfelelő példányon fel kell tüntetni az "eredeti" és a "másolat" megkülönböztető
feliratot.
II.4./ Eredményhirdetés :

2009. július 27-én 1000 óra
Helye: Megegyezik az ajánlatok bontásának helyével
II.5./ Szerződéskötés tervezett időpontja: 2009. augusztus 05.
Ajánlatkérőtől a benyújtott ajánlat nem igényelhető vissza.
Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatosan felmerült összes költséget
Ajánlattevők maguk viselik.
II.6./ Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Pénzügyi, gazdasági alkalmasság igazolása: a Kbt. 66.§ (1) bekezdés b) pontjában
foglaltak alapján az ajánlattevőnek és a közbeszerzési értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a szerződés teljesítéséhez szükséges
pénzügyi és gazdasági alkalmasságát az alábbiak szerint kell igazolni:
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-

2008. évi számviteli jogszabályok szerinti beszámoló másolati példányának
benyújtásával.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozója alkalmatlan a szerződés teljesítésére ha:
- 2008. évben mérleg szerinti eredménye kisebb mint nulla.
II.7./ Műszaki alkalmasság:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Műszaki alkalmasság igazolására a Kbt. 67.§. (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján
az ajánlattevőnek és a Kbt. 71.§. (1) bekezdés b) pont szerinti alvállalkozójának a
szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, szakmai alkalmasságát az alábbiak szerint
kell igazolni:
- A 67 §. (2) bekezdés a) pontja szerint, az előző 5 év legjelentősebb új út építési
beruházásainak ismertetése, megjelölve a teljesítés idejét, megnevezve a szerződést
kötő másik felet, a szolgáltatás tárgyát, továbbá az ellenszolgáltatás összegét.
- A 67 §. (2) bekezdés c) pontja szerint az ajánlattevő illetve vezető tisztségviselői
végzettésének és képzettségének ismertetése, különös tekintettel az építési beruházás
teljesítéséért felelős, felelős műszaki vezetőre.
- A 2008. évi statisztikai jelentés alapján a KSH és/vagy Nyugdíjbiztosító Intézet
részére leadott nyilatkozat az éves átlagos statisztikai állományról, megjelölve a
fizikai dolgozók létszámát.
- Az ajánlatnak tartalmaznia kell az alkalmasság igazolására a műszaki felszereltség
részletes írásos bemtutatását, saját tulajdon esetén az erre vonatkozó nyilatkozatot,
bérelt vagy előszerződéssel lekötött eszköz esetén az erre vonatkozó szerződés
másolatát kell csatolni
- Az ajánlatnak tartalmaznia kell az alkalmasság igazolására ajánlattevő nyilatkozatát
a keverőtelep helyére vonatkozóan és Tornyospálca határától mért távolság és a
kapacitására vonatkozóan (tonna/óra megjelöléssel).
A becsatolt dokumentumoknak egyértelműen választ kell adniuk az alkalmasság
megítélésére vonatkozóan.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő és a Kbt. 71§.(1) bekezdés b) pont szerinti alvállalkozó:
- Ha az előző 5 év valamelyikében nem rendelkezik összesen legalább 2 db, legalább
1000 fm új út építésére vonatkozó referenciával, melyből legalább 1 db EU-s forrás
felhasználásával valósult meg. (Együttes megfelelés)
- Ha nem rendelkezik a 244/2006 (XII.5.) Kormányrendelet szerinti szakirányú
végzettségű „A” kategóriás közlekedési építmények felelős műszaki vezetésére
vonatkozó jogosultsággal, legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkező
szakemberrel.
(Együttes megfelelés)
- Ha nem rendelkezik 2008. évre vonatkozóan az éves átlagos statisztikai létszám
kimutatása szerint, minimum 20 fő saját foglalkozású fizikai foglalkoztatott
munkavállalóval.
(Együttes megfelelés)
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-

-

Alkalmatlan az az ajánlattevő és a Kbt. 71§ (1) bekezdés b) pont szerinti
alvállalkozója, aki nem rendelkezik az építési munkák megvalósításához az
alábbiakban felsorolt gépekkel, műszaki felszereltséggel:
o 1 db gréder
o 1db min. 3m terítőpad szélességű finisher
o 1 db min. 12 tonna vibrohenger
o 1 db min. 10 tonna gumihenger
Alkalmatlan az ajánlattevő és a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b) pont szerinti alvállalkozója,
aki nem rendelkezik az építési munkák megvalósításához a KRESZ szabályai szerinti
megközelítéssel Tornyospálca település határától (bármely határt jelző táblától
számítva) számított maximum 60 km-es távolságon belül lévő saját tulajdonú
működő fix telepítésű aszfaltkeverő teleppel vagy mobil aszfaltkeverő teleppel,vagy
szándéknyilatkozattal (nem saját tulajdon esetén) az igénybevenni kívánt keverőüzem
tulajdonosától a megfelelő aszfaltmennyiség biztosítására vonatkozóan a teljesítés
teljes időtartama alatt az aszfaltkeverő telep kapacitása min.60 tonna/óra kell, hogy
legyen. (Együttes megfelelés)

II.8./ Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és
cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is.
Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és külső erőforrást nyújtó
szervezet, akivel szemben a Kbt. 60.§ (1) bekezdés, valamint a Kbt. 61.§ (1) bekezdés d)
pontja szerinti kizáró okok fennállnak. Nem lehet továbbá ajánlattevő, a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és erőforrást
biztosító szervezet, akivel szemben a Kbt. 61.§ (1) bekezdés a)-c) pontjaiban, valamint a
Kbt. 62.§ (1) bekezdés szerinti kizáró okok fennállnak.
Igazolási mód: A Kbt. 249.§ (3) bekezdése szerint.
III.
AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS ÖSSZEGÉNEK MEGHATÁROZÁSA
III./1. A Vállalkozói díjnak fedezetet kell nyújtania az ajánlati dokumentációban meghatározott
valamennyi munka elvégzésére, valamint tartalmaznia kell a következőket:
 a Vállalkozó nem megfelelő terv felülvizsgálatából, valamint a műszaki
szükségességből felmerülő többlet- és pótmunkák költségeit, a költségvetési
kiírásban nem szereplő, de a beruházás rendeltetésszerű üzemeltetéséhez műszakilag
közvetlenül szükséges munkákat, ide értve a műszaki átadás-átvételi eljáráson a
szakhatóságok, közmű üzemeltetők által előírtak megvalósításának költségeit is,
 a megvalósításhoz szükséges ideiglenes melléklétesítmények és a kivitelezéshez
szükséges energiák (víz, szennyvíz, elektromos stb.) közüzemi díjait és a felvonulás
költségeit, a felvonulási terület helyreállítási költségét,
 a megvalósítás során esetlegesen a talajból előkerülő szerkezetek, közművek, utak
és minden egyéb bontási és szanálási feladat ellátásának költsége,
 az időközi árváltozásból eredő Vállalkozói kockázatot,
 a Vállalkozói hasznot,
 a teljes körű teljesítéshez szükséges valamennyi felmerülő költséget.
III. /2. Szakvállalattól elvárható gondossággal kell a rendelkezésre bocsátott pályázati anyagot
Ajánlattevőnek felülvizsgálni.
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A dokumentáció nem megfelelő felülvizsgálatából eredő többletmunkák elvégzéséért –
amely a rendeltetés szerinti használathoz szükséges - plusz Vállalkozói díj nem
számítható fel.
III./3. Rendeltetésszerűen, biztonságosan üzemeltethető, végleges használatbavételi engedély
kiadására alkalmas létesítmény megvalósítására kell az ajánlatot megtenni.
III./4. Az ajánlati árat a felolvasó lapon ÁFA - nélkül kell megadni.
A tevékenység az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §.
hatálya alá tartozik.
III./5. A Vállalkozói díjat ÁTALÁNYÁR formájában kell meghatározni.
III./6. A projekt költségvetéséből 90 % az EU és a Magyar Állam társfinanszírozása, 10% pedig
sajáterő. Előleg nyújtására nincs lehetőség. A teljesítéssel arányosan 1 szakaszszámla és a
végszámla nyújtható be. Ajánlatkérő a műszaki ellenőr által jóváhagyott számlát a Kbt.
305.§ (3) bekezdése szerint a teljesítést követő 60 napon belül, illetve az ajánlattevő által
megajánlott határidőn belül átutalással egyenlíti ki. A végszámla benyújtásának feltétele
az eredményes műszaki átadás – átvétel lezárása.
A pénzügyi és műszaki szakaszolás alapján benyújtott számlákhoz a Vállalkozónak
számlarészletezőt kell mellékelnie, melynek formailag és tartalmilag az ajánlati
költségvetéssel egyezőnek kell lennie.
A számlának az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. §.
értelmében tartalmaznia kell a következő megjegyzést: „a termék beszerzője, a
szolgáltatás igénybevevője az adófizetésre kötelezett”, továbbá a vevő adószámát.
A Megrendelő képviselőjének a Vállalkozó teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli
értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban nyilatkoznia kell a
teljesítményigazolás kiadásáról, vagy megtagadásáról. A teljesítmény igazolás
kiadására irányuló eljárás feltétele, hogy a Vállalkozó a teljesítésről szóló írásbeli
értesítésében nyilatkozzon, hogy amennyiben alvállalkozót vett igénybe, úgy az
alvállalkozói teljesítést elfogadta-e.
Amennyiben az alvállalkozói teljesítést nem fogadta el, úgy a Vállalkozói
teljesítményt Megrendelő képviselője nem igazolja.
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény 36/A §. (6) bekezdése értelmében
a számla teljes összegben történő kiegyenlítésének feltétele, hogy a Vállalkozó
szerepeljen a köztartozásmentes adózók adatbázisában, ennek hiányában az által
bemutatott, átadott illetve megküldött 15 napnál nem régebbi nemlegesnek
minősülő együttes adóigazolás.
IV.
AZ AJÁNLATOK KÖTELEZŐ TARTALMI RÉSZE
1./ KITÖLTÖTT FELOLVASÓ LAP
A felolvasó lapot az ajánlati dokumentációban rendelkezésre bocsátott
formátumban kell kitölteni, és az ajánlatba becsatolni. A felolvasó lapban egyéb
információ nem szerepelhet.
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2./

A Közbeszerzési Törvény által kötelezően előírt VALAMENNYI IGAZOLÁS,
NYILATKOZAT, az ajánlattételi felhívásban meghatározott pénzügyi, gazdasági és
műszaki, szakmai alkalmasság igazolására szóló iratok, az ajánlati felhívásban rögzítettek
szerint.

3./A VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS TERVEZET, amit kitöltve kell benyújtani (2.sz. mell.).
4./ BEÁRAZOTT KÖLTSÉGVETÉS
A tervezői költségvetési kiírást kell beárazni, - szigorúan ugyanolyan sorrendben
összeállítva, ahogy a dokumentációban szerepel - a kiírt tételek felülvizsgálatával és
szükség szerinti kiegészítésével.
Amennyiben a költségvetésben szereplő tételeken túl Ajánlattevő plusz tétellel szeretné
kiegészíteni ajánlatát, vagy mennyiségi észrevételt kíván tenni, úgy a kiadott költségvetés
szerinti összegzés után, a munkanemek végén, plusz sorszám alatt teheti meg.
Az ajánlatban egyösszegű árengedmény nem tehető.
A dokumentáció a műszaki tartalom egyértelmű megítélését szolgálja, ezzel LEGALÁBB
EGYENÉRTÉKŰ MŰSZAKI SZÍNVONALÚ TERMÉKET ( anyagot, szerkezetet, árut,
gyártmányt, stb., ) lehet ajánlani, de ennek az ajánlatból egyértelműen ki kell tűnnie.
Az ajánlathoz csatolni kell a műszaki tartalom eltérésére vonatkozó jegyzéket, mely a tender
tervben meghatározott műszaki tartalom helyett az Ajánlattevő által megajánlott műszaki
tartalmat határozza meg. Ezen jegyzékben meg kell határozni a munkanemet, azon belül a
tétel sorszámot és tételszámot.
A tender tervben (műszaki leírásban) foglalt esetleges gyártóra, típusra vonatkozó
megnevezések, utalások, csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történtek, tájékoztató jellegűek. A megajánlott termékeknek ezzel LEGALÁBB
EGYENÉRTÉKŰNEK kell lennie. A Kbt. 58. §. (7). bekezdése értelmében, ahol típusra,
gyártmányra való hivatkozás van, ott az csak a beszerzés tárgyának egyértelmű megítélését
szolgálja, a megnevezés mellé kell érteni a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is.
A dokumentációban meghatározott termékek (anyagok, szerkezetek, stb.) paramétereit és a
kötelezően előírt követelményeit be kell tartani Ajánlattevőnek.
Az alkalmazni kívánt termék ismeretében az esetleges adaptációs tervek elkészíttetése,
generáltervező részére a megbízás kiadása, a tervezési költségek viselése Ajánlattevőt terheli.
Amennyiben az alkalmazni kívánt szerkezet vagy gyártmánycsalád miatt készített adaptációs
tervek engedély módosítást igényelnek, az engedély módosítás beszerzésével kapcsolatos
költségek Ajánlattevőt terhelik.

V.
AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK SZEMPONTJAI :
Ajánlatkérő az ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja alapján bírálja
el az alábbiakban megadott részszempontok és súlyszámok alapján:
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Részszempont
Ajánlati ár
A késedelmi kötbér mértéke a teljesítési határidőre vonatkozóan (Ft/nap)
A vállalt teljesítési biztosíték a megvalósítás időtartamára
A vállalt jóteljesítési biztosíték a szerződés tervezetben meghatározott 3%-on
felül (%)
Ajánlatkérő számára kedvezőbb 60 napot meghaladó fizetési feltétel

Súlyszám
8
2
1
1
1

Az összességében legelőnyösebb ajánlatot adó Ajánlattevő pontszámának kiszámítási módja:
- az adható részszempontok alsó határa 0, felső határa 10.
- a legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap, az azt követő ajánlatok pontszámának
kiszámítási módja: a legkedvezőbb ajánlat és az adott ajánlat aránypárjának
értéke x 10.
- azonos ajánlatok azonos pontszámot kapnak.
Az ajánlati árra adandó pontszám kiszámítási módja:
pontszám = ( minimális ajánlat / ajánlat ) x 10
A többi szempont vonatkozásában a pontozás a következő képlettel történik:
pontszám: ( ajánlat / maximális ajánlat) x 10
Érvénytelen az ajánlat, ha:
 azt az ajánlattételi határidő lejártát követően nyújtották be,
 Ajánlattevő, illetve alvállalkozója nem felel meg az összeférhetetlenségi
követelményeknek,
 Ajánlattevő, illetve alvállalkozója az eljárásból kizárásra került,
 Ajánlattevő, illetve a közbeszerzés 10 %-át meghaladó igénybevett alvállalkozója
nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek,
 Ajánlattevő, illetve a közbeszerzés 10 %-át meghaladóan igénybe vett alvállalkozója
egyéb módon nem felel meg a felhívásban és a dokumentációban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek,
 ha az ajánlat kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz,
 azt olyan Ajánlattevő nyújtotta be, aki nem jogosult az eljárásban részt venni.

VI.
A MEGVALÓSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK,
KÖVETELMÉNYEK
-

A mellékelt szerződés tervezet szerint.

Nyíregyháza, 2009. június hó
NYÍRBER KFT.
Béres Csaba
ügyvezető
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