3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés:
http://www.kozbeszerzes.hu
AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________
Azonosító kód____________________
Építési beruházás x
Árubeszerzés
Szolgáltatás
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Solymár Nagyközség Önkormányzata
Postai cím: József Attila u. 1.
Város/Község: Solymár
Postai irányítószám: 2083
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Szente Kálmán, polgármester
Telefon: +36-26/560-600
E-mail: polgarmester@solymar.hu
Fax: +36-26/560-606
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.solymar.hu
A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
xRegionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
xÁltalános közszolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]
I.4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást?
nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
A solymári Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése.
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát
válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább
megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a)
xÉpítési beruházás
xKivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye

Solymár Nagyközség Önkormányzata, Polgármesteri Hivatal.
2083 Solymár, József A. u. 1.
NUTS-kód HU102
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása x
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:
VAGY hónap(ok)ban:
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak
számokkal és pénznem):
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága
(amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Vállalkozási szerződés a solymári Polgármesteri Hivatal akadálymentesítési
munkáinak elvégzésére.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További
tárgyak:

45300000-0
45313100-5
45332200-5
45332400-7
45400000-1
45421131-1
45432130-4

II.1.7)
Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) nem
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre
valamennyi részre
II.1.8.)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
Belső átalakítások:
Szintenkénti akadálymentes mosdók (2 db) kialakítása (építész+ gépész)
Emeleti nagyteremben indukciós hurok kialakítása
Felvonó beépítés (lépcső orsóterében)
Lépcsőépítés (vasbeton, 3 karú), meglévő lépcső (fém+fa) elbontása
Nyílásképzés teherhordó falban
Padlószintek kiegyenlítése + burkolása (295 m2)
Belső ajtócserék
Új portál kialakítása (légfüggönnyel) 590 cm x 300 cm
Külső átalakítások:
Épület előtt akadálymentes parkoló kialakítása
Homlokzat mentén rámpa kiépítése (akadálymentes)
Új előlépcső kialakítása (akadálymentes, helyszíni műkő)
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:
hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
VAGY: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő
jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett
idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 75 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés (év/hó/nap)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
- Késedelmi kötbér a véghatáridőre: a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozási
díj 1%-a naptári naponként. Az összes fizetendő késedelmi kötbér összege nem
haladhatja meg a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozási díj 35%-át.

- Meghiúsulási kötbér: a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozási díj 20%-a. A
késedelmi és a meghiúsulási kötbér egyszerre nem érvényesíthető.
- Jóteljesítési biztosíték a jótállási időszak első 24 hónapjára, mely a Kbt. 53/A.§
(6) bekezdés a) pontja szerint teljesíthető. A jóteljesítési biztosíték mértéke: a
tartalékkeret nélkül számított teljes nettó vállalkozási díj 5%-a.
- Kötelezően vállalandó jótállás: 48 hónap.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
Az ajánlattevő 1 db részszámlát és 1 db végszámlát nyújthat be a teljesítés során.
A részszámlát 60%-os műszaki készültségnél, a végszámlát a 100%-os műszaki
készültségnél nyújthatja be az ajánlattevő. A részszámla és a végszámla összege
nem haladhatja meg az adott számlához tartozó műszaki részteljesítés értékének
megfelelő összeget.
Az ellenérték kiegyenlítését a Közép-magyarországi Operatív Program
(KMOP) keretén belül az Európai Unió, a Magyar Kormány és az ajánlatkérő
együttesen finanszírozza, melynek során ún. szállítói kifizetésre kerül sor (szállítói
finanszírozás). A teljes összeg 10%-át (önerő) az ajánlatkérő fizeti meg az
ajánlattevő részére. A teljes összeg 90%-át (támogatás) a Közreműködő Szervezet
fizeti meg (ún. direkt szállítói kifizetés alkalmazása útján) az ajánlattevő részére, a
Kbt. 305.§ rendelkezései szerint.
Az ajánlatkérő előleget nem biztosít.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a nyertes ajánlattevő(k) a közbeszerzési
szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezetet alapítson/alapítsanak.
III.1.4)
Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott
esetben) nem Ha igen, a különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve
a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
(adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó
szervezet, aki a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban:
Kbt.) 60.§ (1) bekezdés a)-i) pontjai közül bármelyiknek a hatálya alá tartozik.
A megkövetelt igazolási mód:
1. Az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást
nyújtó szervezetnek az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt.
60.§ (1) bekezdés a)-i) pontjai hatálya alá.
2. Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés
teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10%-át nem meghaladó mértékben nem
vesz igénybe a Kbt. 60.§ (1) bekezdés a)-i) pontjai hatálya alá tartozó alvállalkozót.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

P/1.: A cégjegyzésre jogosult által aláírt, a 2009. és 2010. években elért, a
közbeszerzés tárgya (építési kivitelezési munkák) szerinti nettó (általános forgalmi
adó nélkül számított) árbevételéről és a teljes nettó (általános forgalmi adó nélkül
számított) árbevételéről szóló nyilatkozat.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P/1.: Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozója a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha
árbevétele nem érte el a 2009. és 2010. években külön-külön az alábbi nettó
(általános forgalmi adó nélkül számított) értékeket: a közbeszerzés tárgya (építési
kivitelezési munkák) szerinti árbevétele a 15 millió forintot, és a teljes árbevétele a
20 millió forintot [Kbt. 66.§ (1) bekezdés c) pontja alapján].
Közös ajánlattevők a P/1. alkalmassági követelménynek együttesen is
megfelelhetnek.
Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozója a P/1. alkalmassági követelménynek együttesen is
megfelelhetnek.
Az ajánlattevő vagy közös ajánlattevők a P/1. alkalmassági követelménynek a
Kbt. 65.§ (3)-(4) bekezdései szerint is (a Kbt. 4.§ 3/E. pontja rendelkezéseinek
figyelembevételével), valamint a Kbt. 69.§ (8) bekezdése szerint is megfelelhetnek.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/1.: Referenciaigazolás a Kbt. 68.§ (2) bekezdése alapján, amely legalább a
következőket tartalmazza: az ellenszolgáltatás összege, a teljesítés ideje (év,
hónap, nap feltüntetésével) és helye, a szerződést kötő másik fél megnevezése, az
elvégzett építési munkák jellege, továbbá a másik fél által adott nyilatkozat arról,
hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M/2.: Azoknak a szakembereknek a bemutatása, akiket ajánlattevő be kíván vonni a
teljesítésbe, az alábbi tartalommal:
- szakmai önéletrajz (a szakember aláírásával ellátva),
- a felsőfokú végzettséget igazoló bizonyítvány,
- a szakembertől származó közreműködési szándéknyilatkozat (a szakember
aláírásával ellátva),
- a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerinti felelős műszaki vezetői jogosultság
igazolásának csatolása.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozója a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha
M/1.: nem rendelkezik az előző 2 évben (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
teljesített (befejezett teljesítéssel), összesen legalább 3 db, épülettel (vagy
épületekkel) kapcsolatos építési munkákra vonatkozó referenciával, amelyek közül
legalább 1 db referenciának értéke meghaladja a nettó 20 millió forintot. [Kbt. 67.§
(2) bekezdés a) pontja alapján].
M/2.: nem rendelkezik a kivitelezés vezetésére a felelős műszaki vezetői besorolás
(1. melléklet a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelethez) szerinti legalább 1 fő ”A”
kategóriájú vagy azzal egyenértékű, felsőfokú végzettségű felelős műszaki vezetővel
[Kbt. 67.§ (2) bekezdés e) pontja alapján].
Közös ajánlattevők az M/1.-M/2. alkalmassági követelményeknek együttesen is
megfelelhetnek.

Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozója az M/1-M/2. alkalmassági követelményeknek együttesen
is megfelelhetnek.
Az ajánlattevő vagy közös ajánlattevők az M/1-M/2. alkalmassági
követelményeknek a Kbt. 65.§ (3)-(4) bekezdései szerint is (a Kbt. 4.§ 3/E. pontja
rendelkezéseinek figyelembevételével), valamint a Kbt. 69.§ (8) bekezdése szerint is
megfelelhetnek.
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott nem
III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges
feltételek
III.3.1)
A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás típusa
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli x
Tárgyalásos
IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás x
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással
kell megadni)
Szempont
Súlyszám
IV.2.2)
Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
III-311/2011.
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)

A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2011/08/19 (év/hó/nap )
Időpont: 11:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 62500
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció 50.000,- Ft+ÁFA=62.500,- Ft összegért vásárolható meg, mely
összeget az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11742245-15390125 számlaszámra, „PMH
akadálymentesítés” megjegyzés feltüntetésével kell átutalni.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2011/08/19 (év/hó/nap) Időpont: 11:00
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2011/08/19 (év/hó/nap)
Időpont: 11:00
Helyszín : Solymár Nagyközség Önkormányzata, Polgármesteri Hivatal. 2083
Solymár, József Attila u. 1., Nagytanácsterem.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80.§ (2) bekezdésében meghatározott jelenlétre jogosult személyek, továbbá
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) és a Közreműködő Szervezet (VÁTI Magyar
Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.) által kijelölt személyek.
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2)
A szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos?
igen
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb hivatkozási alapot:
Közép-magyarországi Operatív Program keretén belül: „A solymári Polgármesteri
Hivatal akadálymentesítése” című pályázat (KMOP-4.5.3-10-11-2011-0032).
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés, illetőleg az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés
megküldésének tervezett időpontja:
Eredményhirdetés tervezett időpontja: 2011. szeptember 8., 11:00 óra. Helye:
Solymár Nagyközség Önkormányzata, Polgármesteri Hivatal. 2083 Solymár, József
Attila u. 1., polgármesteri iroda.
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:

2011. szeptember 23., 12:00 óra. Helye: Solymár Nagyközség Önkormányzata,
Polgármesteri Hivatal. 2083 Solymár, József Attila u. 1., polgármesteri iroda.
V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető
szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel
feltétele? (adott esetben)
igen
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további
információk: (adott esetben)
A dokumentáció személyesen vagy meghatalmazott útján vehető át (a
meghatalmazást tartalmazó okirat bemutatása szükséges) az A. melléklet II)
pontban meghatározott helyen, munkanapokon 9:00-12:00 óráig, az ajánlattételi
határidő lejártának a napján 8:00-11:00 óráig. A dokumentáció a vételi díj
átutalásáról szóló igazolás másolatának átadása ellenében vehető át.
A dokumentáció megküldésének kérése (Kbt. 54.§ (8) bekezdés) esetén az
ajánlattevőnek a kérelemmel együtt az átutalásról szóló igazolás másolatát is meg
kell küldenie az ajánlatkérő részére.
A dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele. Az ajánlattétel
érdekében a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy
a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak meg kell vásárolnia. A dokumentáció át nem ruházható, közzé nem
tehető.
V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati
szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek
értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati
szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő
megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
V.6)
A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen
V.7) Egyéb információk:
1. Az ajánlatkérő a Kbt. 83.§-a alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
2. Az ajánlatokat cégszerűen aláírva, 1 eredeti és 2 másolati példányban kell
nyomtatott formában, papíralapon benyújtani, egyértelműen megjelölve az eredeti
és másolati példányokat. Amennyiben az eredeti és a másolati példányok között
eltérés van, az eredeti példány az irányadó. Az ajánlat teljes eredeti példányát CD
vagy DVD lemezen PDF formátumban is be kell nyújtani.
3. Az ajánlat formai követelményeit a Kbt. 70/A.§ (1) bekezdése tartalmazza.
4. Az ajánlatokat 1 (egy) darab lezárt csomagolásban kell benyújtani, a
csomagolásra rá kell írni: „A solymári Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése.
2011. augusztus 19., 11:00 óráig nem bontható fel!”.
5. Az ajánlatokat postán vagy személyesen a felhívás A. melléklet III) pontjában
meghatározott címre kell benyújtani, személyes kézbesítés esetén hétfőtől
csütörtökig 9:00-15:00 óráig, pénteken 9:00-12:00 óráig, az ajánlattételi határidő
lejártának a napján 8:00-11:00 óráig.

6. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül
benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül
az A. melléklet III) pontban megjelölt címen. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos
postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
7. Az ajánlatot, valamint az ajánlatba becsatolt nyilatkozatokat olyan
személy(ek)nek kell aláírni, aki(k) jogosultak az ajánlattevő, illetőleg a nyilatkozatot
tevő nevében kötelezettséget vállalni, illetve nyilatkozni. Az e jogosultságot igazoló
dokumentumokat az ajánlatba csatolni kell (aláírási címpéldány, ügyvéd által
ellenjegyzett aláírás minta vagy meghatalmazás) – az ajánlattevő, a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni alvállalkozó, az erőforrást
nyújtó, valamint a Kbt. 69.§ (8) bekezdés szerinti szervezet esetében is.
8. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 70.§ (2) bekezdésében foglaltakra
(kifejezett elfogadó nyilatkozat szükséges).
9. A nyertes ajánlattevőnek a Kbt. 306.§ (2) bekezdése szerint megfelelő
felelősségbiztosítást kell kötnie. Ennek teljesítése érdekében az ajánlattevőnek
írásban nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén
- a szerződéskötés napja előtt legalább 5 nappal a munkavégzés teljes időtartamára
a tartalékkeret bruttó összegével együtt számított bruttó vállalkozási díjjal legalább
azonos összeggel a biztosítási szerződést megköti, vagy
- amennyiben 2011. évre érvényes – a tartalékkeret bruttó összegével
együtt számított bruttó vállalkozási díjnak legalább megfelelő összegű –
felelősségbiztosítással rendelkezik, úgy ezen összeg terhére a tárgyi beszerzés
létesítése során helytáll.
10. Közös ajánlattevőknek közös nyilatkozatban meg kell nevezniük a képviselő
céget, illetve a szerződésszerű teljesítésért egyetemleges kötelezettséget és
felelősséget kell vállalniuk.
11. Az ajánlatkérő a Kbt. 59.§ (1)-(2) bekezdései értelmében az eljárásban való
részvételt 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer Forint ajánlati biztosíték adásához köti.
Az ajánlati biztosíték az ajánlattételi határidő lejártáig, ajánlatkérő fizetési
számlájára történő befizetésével, feltétel nélküli és visszavonhatatlan
bankgarancia nyújtásával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető
kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel teljesíthető az alábbiak szerint:
11.1. Átutalás esetén a fizetési számlaszám: OTP Bank Nyrt., 11742245-15390125.
Közlemény: PMH akadálymentesítés.
11.2. Az ajánlati biztosítékot legkésőbb az ajánlattételi felhívásban szereplő
ajánlattételi határidő lejártáig kell rendelkezésre bocsátani, és annak az ajánlati
kötöttség lejártáig érvényben kell maradnia. A bankgarancia és a készfizető
kezességvállalási kötelezvény érvényességének idejére ugyanez vonatkozik.
11.3. Az átutalást igazoló bizonylatot, vagy a bankgarancialevelet, vagy a biztosítási
szerződés alapján kiállított, készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvényt az
ajánlatba be kell csatolni.
Érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlati biztosíték befizetéséről vagy a bankgarancia
benyújtásáról vagy a biztosítási kezességvállalásról szóló igazolást ajánlattevő nem
csatolja az ajánlatába.
Az ajánlatkérő a Kbt. 59.§ (5) bekezdése szerint jár el az ajánlati biztosíték
visszafizetése vonatkozásában.
12. A teljesítés helye (II.1.2) pont) ajánlatkérő vezetésével megtekinthető 2011.
augusztus 10-én, 14:00 órakor. A helyszín megtekintésekor az ajánlatkérő

konzultációt tart. Az ajánlatkérő képviselője az ajánlattevők képviselőivel az alábbi
címen találkozik: Solymár Nagyközség Önkormányzata, Polgármesteri Hivatal. 2083
Solymár, József Attila u. 1., műszaki iroda.
13. Az ajánlattevő köteles tájékozódni a munkavállalók védelmére és a
munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés
helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
14. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 20.§ (3)
bekezdése alapján az ajánlatba becsatolandó igazolások egyszerű másolatban is
benyújthatóak.
15. Az ajánlat elkészítésének a költsége ajánlattevőt terheli, az semmilyen jogcímen
nem hárítható át az ajánlatkérőre.
16. Amennyiben bármely, az ajánlatba csatolt okirat, nyilatkozat, igazolás stb. nem
magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is
köteles az ajánlatba csatolni.
17. További információ az ajánlattételi felhívás A. melléklet I) pontja szerinti címen,
kizárólag faxon vagy e-mail útján feltett írásbeli kérdés alapján szerezhető be. Az
ajánlatkérőt nem kötik azok az információk, amelyeket nem a megjelölt módon
szerez be az ajánlattevő.
18. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy jelen beszerzéssel
kapcsolatban a Kbt. 48.§ (3)-(4) bekezdései alkalmazhatóak. Az ajánlatkérő az
ellenszolgáltatást részben pályázati forrásból finanszírozza.
19. Árfolyamok: Az alkalmasság igazolása során a különböző devizák forintra
történő átszámításánál az ajánlattételi felhívás feladásának napján érvényes Magyar
Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni. Amennyiben
valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az
ajánlattevő saját központi bankja által az ajánlattételi felhívás feladásának napján
érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint.
20. Amennyiben a teljesítés során szerzői jogi védelem alá eső alkotás keletkezik,
azon az ajánlatkérő területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek
átadható felhasználási jogot szerez. Ebben az esetben a nyertes ajánlattevőként
szerződő fél biztosítja, hogy a szerződés alapján az ajánlatkérő jogot szerezzen az
alkotás (terv) átdolgozására is.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/07/21 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: Solymár Nagyközség Önkormányzata
Postai cím: Polgármesteri Hivatal, József Attila u. 1., műszaki iroda.
Város/Község: Solymár
Postai irányítószám: 2083
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Szente Kálmán, polgármester
Telefon: +36-26/560-600
E-mail: polgarmester@solymar.hu
Fax: +36-26/560-606
Internetcím (URL): www.solymar.hu

II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név: Solymár Nagyközség Önkormányzata
Postai cím: Polgármesteri Hivatal, József Attila u. 1., műszaki iroda.
Város/Község: Solymár
Postai irányítószám: 2083
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Szente Kálmán, polgármester
Telefon: +36-26/560-600
E-mail: polgarmester@solymar.hu
Fax: +36-26/560-606
Internetcím (URL): www.solymar.hu
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név: Solymár Nagyközség Önkormányzata
Postai cím: Polgármesteri Hivatal, József Attila u. 1., műszaki iroda.
Város/Község: Solymár
Postai irányítószám: 2083
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Szente Kálmán, polgármester
Telefon: +36-26/560-600
E-mail: polgarmester@solymar.hu
Fax: +36-26/560-606
Internetcím (URL): www.solymar.hu
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1
meghatározás
1) A rész meghatározása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------

