KIVONAT
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2009. október 5-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből
223/2009.(X.5.) KT határozat
Tárgy: A Képviselő-testület 2009. október 5-i rendkívüli nyílt ülés napirendjének elfogadása és a jegyzőkönyv-hitelesítők
megválasztása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért Petró Ferenc polgármester tárgyi indítványával és az
alábbiak szerint dönt:
I.

A Képviselő-testület a munkatervétől eltérően 2009. október 5-én 1530 órakor rendkívüli nyílt ülést tart, melynek
napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1.) Döntés az „Ásotthalmi Tanyavilág élni akar Kissoron” elnevezésű közbeszerzési eljárásról
Előadó: Petró Ferenc polgármester
2.) Döntés az „Ásotthalmi Tanyavilág élni akar Gátsoron” elnevezésű közbeszerzési eljárásról
Előadó: Petró Ferenc polgármester
3.) Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásáról szóló 9/2001.(V.31.) számú rendelet módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
4.) Az önkormányzati képviselők, valamint a bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíjáról és
költségtérítéséről szóló 4/1995.(I.26.) Ö. számú rendeletének módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
5.) Kiss Ferenc Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda 2009. évi
költségvetésének módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
6.) Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
7.) Tájékoztató a 2009/2010-es tanév indításáról
Előadó: Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella igazgató
8.) Az elektronikus ügyintézés helyi szabályairól szóló 5/2007.(II.16.) KT rendelet hatályon kívül helyezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
9.) Szándéknyilatkozat a TÁMOP 5.4.3 -09/2 pályázathoz
Előadó: Petró Ferenc polgármester
10.) Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése „Díjszámítási metodika – veszélyes hulladékok
begyűjtése és átmeneti tárolása”
Előadó: Petró Ferenc polgármester
11.) Egyebek

II.

A Képviselő-testület a 2009. október 5-i nyílt üléséről készült jegyzőkönyv hitelesítésére Dobák Sándor és Pőcze
Levente képviselőket megválasztja.

Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Irattár
Kmf.
Petró Ferenc sk.
polgármester

Dr. Karsai Éva sk.
jegyző

Kivonat hiteléül:
Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából:
Dr. Turbucz Marietta Judit
jogi igazgatási ügyintéző

KIVONAT
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2009. október 5-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből
224/2009.(X.5.) KT határozat
Tárgy: Döntés az „Ásotthalmi Tanyavilág élni akar Kissoron” elnevezésű közbeszerzési eljárásról
Határozat
Ásotthalom

Község

Önkormányzata

Képviselő-testülete

(továbbiakban:

Képviselő-testület)

megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését és a következő határozatot hozza:
1) A Képviselő-testület a T - I N V E S T ’ 9 1 K f t . – 6724 Szeged, Ősz u. 11. - és a
M E S T E R M Ű É p í t ő é s S z e r e l ő K f t . – 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 45. II/7
-. által az „Ásotthalmi Tanyavilág élni akar Kissoron” elnevezésű közbeszerzési eljárás
kapcsán benyújtott ajánlatokat é r v é n y e s n e k tekinti.
2) A Képviselő-testület az „Ásotthalmi Tanyavilág élni akar Kissoron” elnevezésű
közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 92.§ c) pontja
szerint e r e d m é n y t e l e n n e k nyilvánítja.
3) A Képviselő-testület az ö s s z e g e z é s t az ajánlattevő valamint a Közbeszerzési
Tanácsának részére megküldésre a l k a l m a s n a k t a r t j a .
4) A Képviselő-testület m e g b í z z a Petró Ferenc polgármestert és Dr. Szőllősi Béla
közbeszerzés tárgya szerinti műszaki szakértőt a z e l j á r á s e r e d m é n y é r ő l
s z ó l ó t á j é k o z t a t ó elkészítésével és közzétételével.
5) A Képviselő-testület ú g y d ö n t , hogy a határozat mellékletét képező ajánlattételi
felhívást elfogadja és közzétételre alkalmasnak tartja, az ajánlatkérési dokumentációhoz
csatolt tervek VÁTI Nonprofit Kft.-vel történő egyeztetését követően pedig ú j
k ö z b e s z e r z é s i e l j á r á s t i n d í t az építési beruházás kivitelezése érdekében.
Határidő: 1) – 4) pontok esetében : 2009. október 6.
5) pont esetében 2009. december 15-ig
Felelős:
Petró Ferenc polgármester
Felelős:
Petró Ferenc polgármester
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Dr. Szőllősi Béla közbeszerzés tárgya szerinti műszaki szakértő
4.) T-INVEST’91 Kft. – 6724 Szeged, Ősz u. 11.5.) MESTERMŰ Építő és Szerelő Kft. – 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 45. II/7 –
6.) VÁTI Nonprofit Kft.
7.) Irattár
Kmf.
Petró Ferenc sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:

Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából:
dr. Turbucz Marietta Judit
jogi igazgatási ügyintéző

Dr. Karsai Éva sk.
jegyző

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM 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
Építési beruházás
x
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
Azonosító kód_______________________________________
Árubeszerzés
Szolgáltatás
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Ásotthalom Község Önkormányzata
Postai cím: Szent István tér 1.
Város/Község: Ásotthalom
Postai irányítószám: 6783
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Petró Ferenc polgármester
Telefon: 62/591-560
E-mail: polghiv@asotthalom.hu
Fax: 62/591-563
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.asotthalom.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű

Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
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
Ásotthalmi Tanyagvilág élni akar Kissoron, DAOP-4.1.3/B-2008-0041
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
Ásotthalom
NUTS-kód HU333
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 xDinamikus 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
Ásotthalom, Kissori út 0177/5. hrsz.-ú tanyaépület átalakítása és bővítése közösségi házzá
általányáras vállalkozási szerződés keretében.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45212300-9

További tárgyak:
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)
Ásotthalom, Kissori út 0177/5 hrsz-ú tanyaépület átalakítása és bővítése közösségi házzá,
316,72 m2 alapterületen.
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: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés 2010/04/30 (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)
- Jótállás: Vállalkozó köteles a műszaki átadás-átvétel befejezésétől számított min.12 max.36
hónapra
teljes
körű,
mindennemű
jótállást
biztosítani.
Bruttó
50.000,-/nap
mértékű
késedelmi
kötbérfizetés
vállalása.
- Az igazolt teljesítéssel nem fedezett nettó vállalkozási díj 20 %-ának megfelelő mértékű
meghiúsulási
kötbérfizetés
vállalása.
- A nettó vállalkozási díj 5 %-ának megfelelő mértékű jótállási biztosíték (garancia) vállalása,

amelyek teljesíthetőek a Kbt. 53. § (6) bekezdés a) pontja alapján az előírt pénzösszegnek az
ajánlatkérőként szerződő fél bankszámlájára történő befizetéssel, bankgarancia biztosításával,
biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó –
kötelezvénnyel.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre
Ajánlatkérő 10 % előleget biztosít az ajánlattevő kérésére. Az ajánlatkérő a munka
ellenértékét az Európai Unióból származó forrásra tekintettel a Kbt. 305. § (3) bekezdésének
megfelelően, a műszaki ellenőr által igazolt teljesítést követően 60 napon belül átutalással
forintban, egyenlíti ki. A nyertes ajánlattevők részszámlákat és végszámlát nyújthat be, a
dokumentációban meghatározottak szerint. A végszámla benyújtásának feltétele a
hiánymentes műszaki átadás- átvétel.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott
esetben)
Létrehozása nem követelmény. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolt
dokumentációban megadott tartalmú nyilatkozat csatolása szükséges többek között a vezető
cég és a munkamegosztás megjelöléséről, illetve az egyetemleges felelősségvállalásról.
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
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik tag sem), alvállalkozó
vagy erőforrást nyújtó szervezet, akire nézve a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-h) pontjában, a Kbt.
61. § (1) bekezdése d) pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásban
nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik tag sem), a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó
szervezet, akire nézve a Kbt. 61. § (1) bekezdése a)-c) pontjában meghatározott kizáró okok
bármelyike fennáll. Az eljárásból kizárásra kerül az az ajánlattevő, aki, illetőleg akinek az
alvállalkozója vagy a számára erőforrást nyújtó szervezet esetében a Kbt. 61. §. (2)
bekezdésében és a 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.
A kizáró okok igazolására a Kbt. 249. § (3) bekezdés az irányadó.
Tekintettel arra, hogy a Kbt. 250.§ (3) bekezdés g) pontja alapján az eljárásra a 91. § is
alkalmazandó, ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó és az erőforrást nyújtó szervezet jogosult már az
ajánlatában a kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 63.§ és 63./A § szerint igazolni.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat az
ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén minden tagnak) és a teljesítésben a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(i)nak külön-külön

be
kell
csatolnia:
A P/1. ponthoz: a Kbt. 66. § (1) bek. a) pontja alapján valamennyi számlavezető
pénzintézetétől származó, az ajánlat benyújtását megelőző 60 napnál nem régebbi nyilatkozat
(eredeti
vagy
hiteles
másolati
példány)
az
alábbi
tartalommal:
a
vezetett
bankszámla
száma,
a
számlavezetés
kezdete,
- az ajánlattevő számláján a nyilatkozat kiadását megelőző egy éven belül 30 napon túli
sorban
állás
jelentkezett-e,
lejárt
hiteltartozása
van-e.
A P/2. ponthoz: a Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontja alapján az elmúlt 3 évre (2006., 2007.,
2008.) vonatkozóan cégszerűen aláírt nyilatkozat a teljes árbevételéről, és ezen belül a
magasépítési, kivitelezési tevékenységből származó értékesítési nettó árbevételről évenkénti
bontásban.
Az alkalmasság igazolására a 65. § (3) bekezdése szerinti szervezetek
(személyek), mint erőforrást biztosítók bevonására a Kbt. 4. § 3/E. pontjában
foglaltak szerint van lehetőség.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P/1. az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok) vagy a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók számlavezető pénzintézeteitől
származó, az ajánlat benyújtását megelőző 60 napnál nem régebbi nyilatkozat alapján bármely
számláján a nyilatkozat kiadását megelőző egy éven belül 30 napon túli sorban állás nem
jelentkezett;
és
számlavezető
pénzintézeteinél
nincsen
lejárt
hiteltartozása.
P/2. az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok) és a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók együttesen rendelkeznek az elmúlt
3 évben (2006., 2007., 2008.) a 3 év átlagát tekintve átlagosan legalább évi nettó 50 millió Ft
teljes árbevétellel, amely nettó 50 millió Ft árbevétel magasépítési, kivitelezési
tevékenységből
származik.
A pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelményeknek ajánlattevőnek (közös Ajánlattétel
esetén a tagoknak) és a közbeszerzés értékének 10% -át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozójának a P/1 pontban foglaltaknak külön – külön, a P/2 pontban
foglaltaknak együttesen kell megfelelniük.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az M/1 ponthoz: A Kbt. 67. § (2) bekezdés a) pontja alapján, az ajánlattételi felhívás
feladását megelőző 36 hónapban teljesített legjelentősebb magasépítési munkáinak
ismertetése (szerződést kötő másik fél megnevezése, kapcsolattartó megjelölése, munka
helye, típusa, főbb műszaki mennyiségek, adatok, szerződés összege, dátuma, vállalkozás
típusa, megvalósítási idő, befejezett munkák aránya, műszaki átadás-átvételi igazolás
helyzete, cég %-os részesedése a projektben, a szerződést kötő másik fél nyilatkozata arról,
hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e), továbbá a Kbt. 68.
§ (2) bekezdése szerint kiállított, az M/1. pontban foglalt alkalmassági feltételt igazoló
referencia-igazolások eredeti vagy hiteles másolatai. A referenciaigazolásból egyértelműen

megvalósulása.
Az M/2 ponthoz: A Kbt. 67. § (2) bekezdés c) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt
szakembereinek megnevezése, képzettségük ismertetése, és a képzettség igazolásául szolgáló
okiratok egyszerű másolata, az előírt érvényes jogosultság meglétének igazolására a
244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet szerint a névjegyzékbe vételről szóló határozat egyszerű
másolata, szakmai önéletrajzuk eredeti, aláírt példánya.
M/3 ponthoz: A Kbt. 67. § (2) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattevő vagy 10 % feletti
alvállalkozó rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltség
leírása, üzembe helyezési okmányok, forgalmi engedélyek, stb. becsatolása, illetve a bérelt
eszközökre vonatkozó bérleti, előbérleti szerződések becsatolása.
M/4 ponthoz: A Kbt. 67.§. (2) bekezdés d.) pontja alapján 2008. év átlagos statisztikai
állományi létszámáról KSH számára készült kimutatást becsatolása.
Az alkalmasság igazolására a 65. § (3) bekezdése szerinti szervezetek
(személyek), mint erőforrást biztosítók bevonására a Kbt. 4. § 3/E. pontjában
foglaltak szerint van lehetőség.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1 az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok) és a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók együttesen az ajánlattételi
felhívás feladását megelőző 36 hónapban összességében teljesítettek legalább 1 db nettó
25 millió Ft értékű épületfelújítást vagy magasépítést és ha negatív visszajelzés érkezik a
megjelölt referenciáról.
M/2 az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok) és a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók által (együttesen) a teljesítésbe
bevonni kívánt szakemberek között szerepel legalább egy-egy fő, legalább 5 év szakmai
gyakorlattal rendelkező
- építésvezető,
valamint „A” kategóriás:
- magasépítő (MV-Ép/A),
- épületgépész (MV-Ép/ÉG),
- elektromos (MV-Ép/ÉV);
szakember, aki a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendeletben foglaltaknak eleget tesz.
A műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek ajánlattevőnek (közös Ajánlattétel
esetén a tagoknak) és a közbeszerzés értékének 10% -át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozójának együttesen kell megfelelniük.
M/3: Ha az ajánlattevő, közös ajánlattevők és a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) nem
rendelkeznek együttesen a munka elvégzéséhez szükséges műszaki technikai
felszereltséggel, illetve nincs az eszközök bérlésére megkötött szerződés, előszerződés. A
minimálisan szükséges gépek, eszközök: 1 db 5 tonnás szállítójármű, 150 m2 homlokzati
állvány, 1 db 80 literes betonkeverő gép.
M/4: Az ajánlattevő nem rendelkezik 2008. évben legalább 15 fő fizikai dolgozóval.
A műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek ajánlattevőnek (közös Ajánlattétel
esetén a tagoknak) és a közbeszerzés értékének 10% -át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozójának együttesen kell megfelelniük.
III.2.4) Fenntartott szerződések

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott igen
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 [ ]
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint [x ]
[ ] Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell
megadni)
1. ajánlati ár (Ft):
2. jótállási garanciavállalás időtartama (hónap):
3. teljesítési határidő (nap)

85
10
5

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)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen [x] 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) [x ]
Hirdetmény száma a KÉ-ben:18200/2009 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma:2009.09.07.(év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)

A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: a felhívás feladásától számított 25 nap (év/hó/nap ) Időpont: 15.00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen [x] nem [ ]
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 75.000.- Pénznem: Ft
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció ellenértéke az Áfá-t nem tartalmazza. A dokumentáció árát a K&H Bank
Zrt.-nél vezetett, 10201006-50225150-00000000 számú számlájára kell átutalni. Csak azon
ajánlattevő nyújthat be ajánlatot, aki a dokumentációt megvásárolta, de közös
ajánlattevőknek elegendő egy dokumentációt megvásárolnia. A dokumentáció árát az
ajánlatkérő csak a Kbt. 54.§ (6) bekezdés szerinti esetekben téríti vissza.

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: a felhívás feladásától számított 25 nap (év/hó/nap) Időpont: 15.00
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: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: a felhívás feladásától számított 25 nap (év/hó/nap) Időpont: 15.00
Helyszín : Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatala tanácsterme.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80.§ (2) bekezdés szerint.
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:
DAOP-4.1.3./B-2008-0041 az Ásotthalmi tanyavilág élni akar Kissoron.
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
A bontástól számított 5. nap
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
Az eredményhirdetéstől számított 8. nap
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)
Az ajánlatkérési dokumentáció az Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatalában (6783
Ásotthalom, Szent István tér 1.) vehető át előzetes egyeztetést követően, az ellenérték
megfizetésének igazolását követően, a IV.3.3) pontban foglalt határidőn belül, munkanapokon
8,00 és 12,00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 8.30 és 15,00 óra között.
Ajánlatkérő a Kbt. 54. § (4) bekezdésében foglaltak szerint az ajánlati dokumentációt kérésre
közvetlenül is megküldi ajánlattevők részére, az ellenérték megfizetésének igazolását
követően. Az ajánlati dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele. A
dokumentáció másra nem ruházható át, nem tehető közzé.
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: Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során
adható pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 10 pont.
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: az egyes résszempontokra az az ajánlat kapja a legmagasabb
pontszámot, amelyikben a tartalmi elem a legkedvezőbb, a többi ajánlat részszempont szerinti
pontszámát a legkedvezőbb tartalmi elemtől való eltérésük arányában vizsgáljuk: ahány
százalék a legjobbtól való eltérés, annyi százalékkal csökken a legmagasabb pontszámhoz
viszonyított pontérték
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 ajánlatokat cégszerűen aláírva, 3 példányban (1 eredeti, 2 másolat), zárt csomagolásban,
folyamatos lapszámozással, tartalomjegyzékkel ellátva kell elkészíteni a dokumentációban
részletezettek szerint. Az ajánlatokra vonatkozó egyéb formai előírásokat és a közbeszerzési
műszaki
leírást
az
ajánlatkérési
dokumentáció
tartalmazza!
2. A teljes ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő
helyi
idő
szerint
értendő.
3. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül
benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. Az ajánlat
beadási módjának megválasztási kockázatait az ajánlattevő köteles viselni. Az ajánlattételi
határidő után késve érkezett ajánlatok nem kerülnek felbontásra, és a Kbt. 88. § (1) bekezdés
a)
pontja
alapján
érvénytelenek.
4. Az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő, közös ajánlattevők és a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak az ajánlatot aláíró
cégjegyzésre jogosult képviselőinek aláírási címpéldányainak eredeti vagy hiteles másolatát

is, az ajánlat meghatalmazott általi aláírása esetén a teljes bizonyító erejű magánokiratba
foglalt eredeti meghatalmazást, mely tartalmazza a meghatalmazott aláírását is. Az ajánlathoz
csatolandó továbbá ajánlattevő, közös ajánlattevők és a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók nyilatkozata arról, hogy mely
pénzintézet(ek)nél
vezet
számlá(ka)t.
5. Az ajánlatot az ajánlati felhívásban, illetőleg az ajánlati dokumentációban meghatározott
tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani.
6. Ajánlatkérőtől a benyújtott ajánlatok nem igényelhetők vissza, azokat ajánlatkérő
bizalmasan kezeli és a Kbt. 7. § (2) bekezdése alapján őrzi meg.
7. Ha az ajánlatkérő az eredményhirdetéskor a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is
meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén vagy az eljárás nyertesének a
60. § (1) bekezdésének, valamint – ha az ajánlatkérő azt előírta – a 61. § (1), illetőleg (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 következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel
(személlyel)
köti
meg
a
szerződést.
(Kbt.
91.
§
(2))
8. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertesként a Kbt. 306. § (2) bekezdése
szerinti, biztosítótársasággal kötött, érvényes tevékenységi felelősségbiztosítást köt (a
biztosítás tartalmazzon harmadik személynek okozott dologi károkra és személyi sérülésekre
vonatkozó felelősségbiztosítást is), és annak hiteles másolatát a szerződéskötéskor bemutatja,
illetve amennyiben ilyennel rendelkezik, úgy azt nyertessége esetén jelen munkára
vonatkozóan legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig kiterjeszti. A biztosítási szerződés
megléte
a
vállalkozási
szerződés
megkötésének
feltétele.
9. Az ajánlatkérő a Kbt. 48. § (3) bekezdésére hivatkozva ezúton tájékoztatja ajánlattevőket,
hogy a tárgyi beruházás megvalósítása érdekében pályázatot (támogatásra irányuló igényt)
nyújtott be, továbbá felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 48. § (4) bekezdése alapján, hogy a
Kbt. 82. §-át, a 99./A § (1) bekezdését és a 303. §-t jelen közbeszerzési eljárásban úgy kell
alkalmazni, hogy az ott írt oknak, illetőleg körülménynek minősül a támogatásra irányuló
igényének
el
nem
fogadása.
10. Ajánlatkérő ezúton hívja meg ajánlattevőket az eljárás eredményhirdetésére, melynek
helyszíne
a
IV.3.7)
pont
alatti
helyszín!
11. Ajánlatkérő helyszíni bejárást biztosít a találkozás helyszíne Ásotthalom Község
Polgármesteri
Hivatala,
a
találkozás
időpontja:
2009.
????
óra.
12. Minden egyéb információt az ajánlatkérési dokumentáció és a tervdokumentáció
tartalmaz. A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt.
előírásai és a Közbeszerzések Tanácsa tájékoztatója szerint kell eljárni.
13. Az Ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezet: nettó 24.404.733,- Ft
V.8) E hirdetmény feladásának dátuma: 2009. december 15-ig// (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be
Hivatalos név:

Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahová az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
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:
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KIVONAT
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2009. október 5-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből
225/2009.(X.5.) KT határozat
Tárgy: Döntés az „Ásotthalmi Tanyavilág élni akar Gátsoron” elnevezésű közbeszerzési eljárásról
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését és a következő határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület a T - I N V E S T ’ 9 1 K f t . – 6724 Szeged, Ősz u. 11. - és a
M E S T E R M Ű É p í t ő é s S z e r e l ő K f t . – 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 45. II/7 -.
által az „Ásotthalmi Tanyavilág élni akar Gátsoron” elnevezésű közbeszerzési eljárás kapcsán
benyújtott ajánlatokat é r v é n y e s n e k tekinti.
2) A Képviselő-testület az „Ásotthalmi Tanyavilág élni akar Gátsoron” elnevezésű
közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 92.§ c) pontja
szerint e r e d m é n y t e l e n n e k nyilvánítja.
3) A Képviselő-testület az ö s s z e g e z é s t az ajánlattevő valamint a Közbeszerzési
Tanácsának részére megküldésre a l k a l m a s n a k t a r t j a .
4) A Képviselő-testület m e g b í z z a Petró Ferenc polgármestert és Dr. Szőllősi Béla
közbeszerzés tárgya szerinti műszaki szakértőt a z e l j á r á s e r e d m é n y é r ő l s z ó l ó
t á j é k o z t a t ó elkészítésével és közzétételével.
5)A Képviselő-testület ú g y d ö n t , hogy a határozat mellékletét képező ajánlattételi
felhívást elfogadja és közzétételre alkalmasnak tartja, az ajánlatkérési dokumentációhoz
csatolt tervek VÁTI Nonprofit Kft.-vel történő egyeztetését követően pedig ú j
k ö z b e s z e r z é s i e l j á r á s t i n d í t az építési beruházás kivitelezése érdekében.
Határidő: 1) – 4) pontok esetében : 2009. október 6.
5) pont esetében 2009. december 15-ig
Petró Ferenc polgármester
Felelős:
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Dr. Szőllősi Béla közbeszerzés tárgya szerinti műszaki szakértő
4.) T-INVEST’91 Kft. – 6724 Szeged, Ősz u. 11.5.) MESTERMŰ Építő és Szerelő Kft. – 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 45. II/7 –
6.) VÁTI Nonprofit Kft.
7.) Irattár
Ásotthalom, 2009. október
Kmf.
Petró Ferenc sk.
polgármester

Dr. Karsai Éva sk.
jegyző

Kivonat hiteléül:
Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából:
dr. Turbucz Marietta Judit
jogi igazgatási ügyintéző

3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja
1024 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
Építési beruházás

[x]

Árubeszerzés

[]

Szolgáltatás

[]

Építési koncesszió [ ]
Szolgáltatási
koncesszió

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének
dátuma____________________
Azonosító
kód_______________________________________

[]

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV , CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos
Ásotthalom Község Önkormányzata

név:

Postai
Szent István tér 1.

cím:

Város/Község
Ásotthalom

Postai
6783

irányítószám: Ország:
HU

Kapcsolattartási

pont(ok): Telefon:
62/591-560

Címzett:
Petró Ferenc polgármester
E-mail:
polghiv@asotthalom.hu
Internetcím(ek)
Az
ajánlatkérő
www.asotthalom.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Fax:
62/591-563
(adott
általános

címe

esetben)
(URL):

További információk a következő címen szerezhetők be:
[x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
[ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
[x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
[ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
[x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
[ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA
Központi szintű [ ]

Közszolgáltató [ ]

Regionális/helyi szintű [x]

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
[x] Általános 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

[ ] Villamos energia

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont]

[ ] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és
elosztása

[ ] Földgáz és kőolaj feltárása és
kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

[ ] Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és
kitermelése

[ ] Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
[ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz
szolgáltatások

[ ] Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
[ ] Kikötői tevékenységek

[ ] Postai szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]

I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? igen
[ ] nem [x]
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Ásotthalmi Tanyavilág élni akar Gátsoron, DAOP-4.1.3/B-2008-0033
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) [x] Építési beruházás

b) [ ] Árubeszerzés

c) [ ] Szolgáltatás

[x] Kivitelezés

[ ] Adásvétel

Szolgáltatási kategória

[ ] Tervezés és kivitelezés

[ ] Lízing

[ ] Kivitelezés, bármilyen
eszközzel, módon, az ajánlatkérő
által meghatározott
követelményeknek megfelelően

[ ] Bérlet

(az 1–27. szolgáltatási
kategóriákat lásd a Kbt. 3.
és 4. mellékletében)

[ ] Részletvétel
[ ] Ezek
kombinációja/Egyéb

[ ] Építési koncesszió
[]
koncesszió

Szolgáltatási

A teljesítés helye

A teljesítés helye

A teljesítés helye

Ásotthalom

NUTS-kód

NUTS-kód

NUTS-kód HU333
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
Ásotthalom, Gátsor 056/10 hrsz-ú tanyamúzeum átalakítása és bővítése közösségi házzá
általányáras vállalkozási szerződés keretében.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szószedet Kiegészítő szószedet (adott esetben)
Fő tárgy 45212300-9
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen [ ] nem [x]
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)? igen [ ] nem [x]
II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
Ásotthalom, Gátsor 056/10 hrsz-ú tanyamúzeum átalakítása és bővítése közösségi házzá,
284,18 m2 alapterületen.
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen [ ] nem [x]
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: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés 2009/11/19 (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés 2010/04/30 (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)
- Jótállás: Vállalkozó köteles a műszaki átadás-átvétel befejezésétől számított min.12
max.36 hónapra teljes körű, mindennemű jótállást biztosítani.
- Bruttó 50.000,-/nap mértékű késedelmi kötbérfizetés vállalása.
- Az igazolt teljesítéssel nem fedezett nettó vállalkozási díj 20 %-ának megfelelő mértékű
meghiúsulási kötbérfizetés vállalása.
- A nettó vállalkozási díj 5 %-ának megfelelő mértékű jótállási biztosíték (garancia)
vállalása, amelyek teljesíthetőek a Kbt. 53. § (6) bekezdés a) pontja alapján az előírt
pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél bankszámlájára történő befizetéssel,
bankgarancia biztosításával, biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető
kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérő 10 % előleget biztosít. Az ajánlatkérő a munka ellenértékét az Európai Unióból
származó forrásra tekintettel a Kbt. 305. § (3) bekezdésének megfelelően, a műszaki ellenőr
által igazolt teljesítést követően 60 napon belül átutalással forintban, egyenlíti ki. A nyertes
ajánlattevők részszámlákat és végszámlát nyújthat be, a dokumentációban meghatározottak
szerint. A végszámla benyújtásának feltétele a hiánymentes műszaki átadás- átvétel.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott
esetben)
Létrehozása nem követelmény. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolt
dokumentációban megadott tartalmú nyilatkozat csatolása szükséges többek között a vezető
cég és a munkamegosztás megjelöléséről, illetve az egyetemleges felelősségvállalásról.
III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott
esetben) igen [ ] nem [x]
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
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik tag sem), alvállalkozó
vagy erőforrást nyújtó szervezet, akire nézve a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-h) pontjában, a
Kbt. 61. § (1) bekezdése d) pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Az
eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik tag sem), a közbeszerzés
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy
erőforrást nyújtó szervezet, akire nézve a Kbt. 61. § (1) bekezdése a)-c) pontjában
meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásból kizárásra kerül az az
ajánlattevő, aki, illetőleg akinek az alvállalkozója vagy a számára erőforrást nyújtó
szervezet esetében a Kbt. 61. § (2) és a 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok
fennállnak.

A kizáró okok igazolására a Kbt. 249. § (3) bekezdés az irányadó.
Tekintettel arra, hogy a Kbt. 250.§ (3) bekezdés g) pontja alapján az eljárásra a 91. § is
alkalmazandó, ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó és az erőforrást nyújtó szervezet jogosult már az
ajánlatában a kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 63.§ és 63./A § szerint igazolni.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges
adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A pénzügyi és gazdasági alkalmasság
igazolására az alábbi dokumentumokat az
ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén
minden tagnak) és a teljesítésben a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó(i)nak külön-külön be kell
csatolnia:
A P/1. ponthoz: a Kbt. 66. § (1) bek. a)
pontja alapján valamennyi számlavezető
pénzintézetétől származó, az ajánlat
benyújtását megelőző 60 napnál nem
régebbi nyilatkozat (eredeti vagy hiteles
másolati példány) az alábbi tartalommal:
- a vezetett bankszámla száma,
- a számlavezetés kezdete,
- az ajánlattevő számláján a nyilatkozat
kiadását megelőző egy éven belül 30 napon
túli sorban állás jelentkezett-e, lejárt
hiteltartozása van-e.
A P/2. ponthoz: a Kbt. 66. § (1) bekezdés c)
pontja alapján az elmúlt 3 évre (2006.,
2007., 2008.) vonatkozóan cégszerűen aláírt
nyilatkozat a teljes árbevételéről, és ezen
belül a magasépítési, kivitelezési
tevékenységből származó értékesítési nettó
árbevételről évenkénti bontásban.
Az alkalmasság igazolására a 65. § (3)
bekezdése szerinti szervezetek
(személyek), mint erőforrást biztosítók
bevonására a Kbt. 4. § 3/E. pontjában
foglaltak szerint van lehetőség.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P/1. az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén
a tagok) vagy a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozók számlavezető
pénzintézeteitől származó, az ajánlat
benyújtását megelőző 60 napnál nem
régebbi nyilatkozat alapján bármely
számláján a nyilatkozat kiadását megelőző
egy éven belül 30 napon túli sorban állás
nem jelentkezett; és számlavezető
pénzintézeteinél nincsen lejárt
hiteltartozása.
P/2. az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén
a tagok) és a közbeszerzés értékének 10%át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozók együttesen
rendelkeznek az elmúlt 3 évben (2006.,
2007., 2008.) a 3 év átlagát tekintve
átlagosan legalább évi nettó 50 millió Ft
teljes árbevétellel, amely nettó 50 millió Ft
árbevétel magasépítési, kivitelezési
tevékenységből származik.
A pénzügyi-gazdasági alkalmassági
követelményeknek ajánlattevőnek (közös
Ajánlattétel esetén a tagoknak) és a
közbeszerzés értékének 10% -át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójának a P/1 pontban
foglaltaknak külön – külön, a P/2 pontban
foglaltaknak együttesen kell megfelelniük.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges
adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az M/1 ponthoz: A Kbt. 67. § (2) bekezdés
a) pontja alapján, az ajánlattételi felhívás
feladását megelőző 36 hónapban teljesített
legjelentősebb magasépítési munkáinak
ismertetése (szerződést kötő másik fél
megnevezése, kapcsolattartó megjelölése,

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1 az ajánlattevő (közös ajánlattétel
esetén a tagok) és a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozók
együttesen az ajánlattételi felhívás
feladását megelőző 36 hónapban
összességében teljesítettek legalább 1 db

munka helye, típusa, főbb műszaki
mennyiségek, adatok, szerződés összege,
dátuma, vállalkozás típusa, megvalósítási
idő, befejezett munkák aránya, műszaki
átadás-átvételi igazolás helyzete, cég %-os
részesedése a projektben, a szerződést kötő
másik fél nyilatkozata arról, hogy a teljesítés
az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e), továbbá a Kbt. 68. §
(2) bekezdése szerint kiállított, az M/1.
pontban foglalt alkalmassági feltételt igazoló
referencia-igazolások eredeti vagy hiteles
másolatai. A referenciaigazolásból
egyértelműen megállapíthatónak kell lennie
a műszaki alkalmasság (M/1)
minimumkövetelményének megvalósulása.
Az M/2 ponthoz: A Kbt. 67. § (2) bekezdés
c) pontja alapján a teljesítésbe bevonni
kívánt szakembereinek megnevezése,
képzettségük ismertetése, és a képzettség
igazolásául szolgáló okiratok egyszerű
másolata, az előírt érvényes jogosultság
meglétének igazolására a 244/2006. (XII.5.)
Korm. rendelet szerint a névjegyzékbe
vételről szóló határozat egyszerű másolata,
szakmai önéletrajzuk eredeti, aláírt
példánya.
M/3 ponthoz: A Kbt. 67. § (2) bekezdés b)
pontja alapján az ajánlattevő vagy 10 %
feletti alvállalkozó rendelkezésre álló
eszközök, berendezések, illetőleg műszaki
felszereltség leírása, üzembe helyezési
okmányok, forgalmi engedélyek, stb.
becsatolása, illetve a bérelt eszközökre
vonatkozó bérleti, előbérleti szerződések
becsatolása.
M/4 ponthoz: A Kbt. 67.§. (2) bekezdés d.)
pontja alapján 2008. év átlagos statisztikai
állományi létszámáról KSH számára készült
kimutatást becsatolása.
Az alkalmasság igazolására a 65. § (3)
bekezdése szerinti szervezetek
(személyek), mint erőforrást biztosítók
bevonására a Kbt. 4. § 3/E. pontjában
foglaltak szerint van lehetőség.

nettó 25 millió Ft értékű épületfelújítást
vagy magasépítést és ha negatív
visszajelzés érkezik a megjelölt
referenciáról.
M/2 az ajánlattevő (közös ajánlattétel
esetén a tagok) és a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozók által
(együttesen) a teljesítésbe bevonni
kívánt szakemberek között szerepel
legalább egy-egy fő, legalább 5 év
szakmai gyakorlattal rendelkező
- építésvezető,
valamint „A” kategóriás:
- magasépítő (MV-Ép/A),
- épületgépész (MV-Ép/ÉG),
- elektromos (MV-Ép/ÉV);
szakember, aki a 244/2006. (XII.5.)
Korm. rendeletben foglaltaknak eleget
tesz.
A műszaki-szakmai alkalmassági
követelményeknek ajánlattevőnek
(közös Ajánlattétel esetén a tagoknak)
és a közbeszerzés értékének 10% -át
meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozójának együttesen kell
megfelelniük.
M/3: Ha az ajánlattevő, közös
ajánlattevők és a szerződés
teljesítéséhez a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó(k) nem
rendelkeznek együttesen a munka
elvégzéséhez szükséges műszaki
technikai felszereltséggel, illetve nincs
az eszközök bérlésére megkötött
szerződés, előszerződés. A minimálisan
szükséges gépek, eszközök: 1 db 5
tonnás szállítójármű, 150 m2
homlokzati állvány, 1 db 80 literes
betonkeverő gép.
M/4: Az ajánlattevő nem rendelkezik
2008. évben legalább 15 fő fizikai
dolgozóval.
A műszaki-szakmai alkalmassági
követelményeknek ajánlattevőnek
(közös Ajánlattétel esetén a tagoknak)
és a közbeszerzés értékének 10% -át
meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozójának együttesen kell
megfelelniük.

III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott igen [ ] nem [x]
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott igen [x] nem [ ]
III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ
KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e
kötve? igen [ ] nem [ ]
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 [ ]
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint [x ]
[ ] Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell
megadni)
1. ajánlati ár (Ft):
2. jótállási garanciavállalás időtartama (hónap):
3. teljesítési határidő (nap)

85
10
5

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? igen [ ] nem [x]
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)

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen [x]
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) [x ]
Hirdetmény száma a KÉ-ben:18201/2009 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma:2009.09.07.(év/hó/nap)

IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: a felhívás feladásától számított 25 nap (év/hó/nap ) Időpont: 14.00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen [x] nem [ ]
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 75.000.- Pénznem: Ft
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció ellenértéke az Áfá-t nem tartalmazza. A dokumentáció árát a K&H Bank
Zrt.-nél vezetett, 10201006-50225150-00000000 számú számlájára kell átutalni. Csak azon
ajánlattevő nyújthat be ajánlatot, aki a dokumentációt megvásárolta, de közös
ajánlattevőknek elegendő egy dokumentációt megvásárolnia. A dokumentáció árát az
ajánlatkérő csak a Kbt. 54.§ (6) bekezdés szerinti esetekben téríti vissza.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: a felhívás feladásától számított 25 nap (év/hó/nap) Időpont: 14.00

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: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: a felhívás feladásától számított 25 nap (év/hó/nap) Időpont: 14.00
Helyszín : Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatala tanácsterme.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80.§ (2) bekezdés szerint

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben) igen [ ] nem [x]
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY
PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
igen [x] nem [ ]
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely
egyéb hivatkozási alapot:
DAOP-4.1.3/B-2008-0033 Ásotthalmi tanyavilág élni akar Gátsoron.
V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
A bontástól számított 5. nap
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
Az eredményhirdetéstől számított 8. nap
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 [x] nem [ ]
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további
információk: (adott esetben)
Az ajánlatkérési dokumentáció Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatalában (6783
Ásotthalom, Szent István tér 1.) vehető át előzetes egyeztetést és az ellenérték
megfizetésének igazolását követően, a IV.3.3) pontban foglalt határidőn belül,

munkanapokon 8,00 és 12,00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 8,00 és
14,00 óra között. Ajánlatkérő a Kbt. 54. § (4) bekezdésében foglaltak szerint az ajánlati
dokumentációt kérésre közvetlenül is megküldi ajánlattevők részére, az ellenérték
megfizetésének igazolását követően. Az ajánlati dokumentáció megvásárlása az eljárásban
való részvétel feltétele. A dokumentáció másra nem ruházható át, nem tehető közzé.
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: Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi
elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 10 pont.
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: az egyes résszempontokra az az
ajánlat kapja a legmagasabb pontszámot, amelyikben a tartalmi elem a legkedvezőbb, a
többi ajánlat részszempont szerinti pontszámát a legkedvezőbb tartalmi elemtől való
eltérésük arányában vizsgáljuk: ahány százalék a legjobbtól való eltérés, annyi százalékkal
csökken a legmagasabb pontszámhoz viszonyított pontérték
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 [x] nem [ ]
V.7) Egyéb információk:
Az ajánlatokat cégszerűen aláírva, 3 példányban (1 eredeti, 2 másolat), zárt
csomagolásban, folyamatos lapszámozással, tartalomjegyzékkel ellátva kell elkészíteni
a dokumentációban részletezettek szerint. Az ajánlatokra vonatkozó egyéb formai
előírásokat és a közbeszerzési műszaki leírást az ajánlatkérési dokumentáció
tartalmazza!
2. A teljes ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott
határidő helyi idő szerint értendő.
3. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül
benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. Az
ajánlat beadási módjának megválasztási kockázatait az ajánlattevő köteles viselni. Az
ajánlattételi határidő után késve érkezett ajánlatok nem kerülnek felbontásra, és a Kbt.
88. § (1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelenek.
4. Az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő, közös ajánlattevők és a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak az
ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult képviselőinek aláírási címpéldányainak eredeti
vagy hiteles másolatát is, az ajánlat meghatalmazott általi aláírása esetén a teljes
bizonyító erejű magánokiratba foglalt eredeti meghatalmazást, mely tartalmazza a
meghatalmazott aláírását is. Az ajánlathoz csatolandó továbbá ajánlattevő, közös
ajánlattevők és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozók nyilatkozata arról, hogy mely pénzintézet(ek)nél vezet
számlá(ka)t.
5. Az ajánlatot az ajánlati felhívásban, illetőleg az ajánlati dokumentációban
meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és
benyújtani.
6. Ajánlatkérőtől a benyújtott ajánlatok nem igényelhetők vissza, azokat ajánlatkérő
bizalmasan kezeli és a Kbt. 7. § (2) bekezdése alapján őrzi meg.
7. Ha az ajánlatkérő az eredményhirdetéskor a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is
meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén vagy az eljárás
nyertesének a 60. § (1) bekezdésének, valamint – ha az ajánlatkérő azt előírta – a 61. §

(1), illetőleg (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 következő
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köti meg a
szerződést. (Kbt. 91. § (2))
8. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertesként a Kbt. 306. § (2)
bekezdése szerinti, biztosítótársasággal kötött, érvényes tevékenységi
felelősségbiztosítást köt (a biztosítás tartalmazzon harmadik személynek okozott dologi
károkra és személyi sérülésekre vonatkozó felelősségbiztosítást is), és annak hiteles
másolatát a szerződéskötéskor bemutatja, illetve amennyiben ilyennel rendelkezik, úgy
azt nyertessége esetén jelen munkára vonatkozóan legkésőbb a szerződéskötés
időpontjáig kiterjeszti. A biztosítási szerződés megléte a vállalkozási szerződés
megkötésének feltétele.
9. Az ajánlatkérő a Kbt. 48. § (3) bekezdésére hivatkozva ezúton tájékoztatja
ajánlattevőket, hogy a tárgyi beruházás megvalósítása érdekében pályázatot
(támogatásra irányuló igényt) nyújtott be, továbbá felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt.
48. § (4) bekezdése alapján, hogy a Kbt. 82. §-át, a 99./A § (1) bekezdését és a 303. §-t
jelen közbeszerzési eljárásban úgy kell alkalmazni, hogy az ott írt oknak, illetőleg
körülménynek minősül a támogatásra irányuló igényének el nem fogadása.
10. Ajánlatkérő ezúton hívja meg ajánlattevőket az eljárás eredményhirdetésére,
melynek helyszíne a IV.3.7) pont alatti helyszín!
11. Ajánlatkérő helyszíni bejárást biztosít a találkozás helyszíne Ásotthalom Község
Polgármesteri Hivatala, a találkozás időpontja: 2009. ???? óra.
12. Minden egyéb információt az ajánlatkérési dokumentáció és a tervdokumentáció
tartalmaz. A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a
Kbt. előírásai és a Közbeszerzések Tanácsa tájékoztatója szerint kell eljárni.
13.Az ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 83. § (1) bekezdése alapján hiánypótlás
lehetőségét egy alkalommal biztosítja. A hiánypótlás köre teljeskörű, mindenre kiterjed,
amit a Kbt. 83. § (2) bekezdése megenged.
14. Az Ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezet: nettó 23.558.067,- Ft

V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2009. december 15-ig// (év/hó/nap)
A. MELLÉKLET

További címek és kapcsolattartási pontok
I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON
SZEREZHETŐK BE

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község
Kapcsolattartási

Postai irányítószám:

Ország:
pont(ok): Telefon:

Címzett:
E-mail:
Internetcím (URL):

Fax:

II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ BESZEREZHETŐ
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község

Postai irányítószám:

Kapcsolattartási

Ország:
pont(ok): Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVÁ AZ AJÁNLATOKAT KELL BENYÚJTANI
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község

Postai irányítószám:

Kapcsolattartási

Ország:
pont(ok): Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):
B. MELLÉKLET
A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
A RÉSZ SZÁMA 1 MEGHATÁROZÁS
1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
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)
----------------------

KIVONAT
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2009. október 5-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

226/2009.(X.5.) KT határozat
Tárgy: Kiss Ferenc Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi
Otthonos Óvoda 2009. évi költségvetésének módosítása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület)
megtárgyalta a Kiss Ferenc Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Napközi Otthonos Óvoda 2009. évi költségvetésének módosításról szóló előterjesztést és az
alábbiak szerint határoz:
1) A Képviselő-testület a Kiss Ferenc Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda 2009.évi költségvetését 320.388 E Ft
főösszeggel, bevételeit és kiadásait a határozat 1. és 2. számú mellékletei szerint
elfogadja.
2) A Képviselő-testület, a Társulási megállapodás 9.5 és 9.7 pontja alapján
j ó v á h a g y j a , hogy a Kiss Ferenc Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda
2009. működéséhez költségvetési
rendeletében
-

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete az állami normatíván és saját
bevételeken felül 83.277 e Ft-ot,
Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete az állami normatíván és saját
bevételeken felül 11.149 e Ft-ot
biztosít.

3) A Képviselő-testület k ö t e l e z e t t s é g e t v á l l a l arra, hogy a 2) pontban
meghatározott költségvetési hozzájárulást a Társulási megállapodásban meghatározott
módon és ütemezés szerint biztosítja az Intézmény zavartalan működése érdekében.
Határidő: 2009. október 5.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző
Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella intézményvezető

Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4.) Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella intézményvezető általa a tagintézmény-vezetők
5.) Irattár
Ásotthalom, 2009. október
Kmf.
Petró Ferenc sk.
polgármester

Dr. Karsai Éva sk.
jegyző

Kivonat hiteléül:
Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából:
dr. Turbucz Marietta Judit
jogi igazgatási ügyintéző

KIVONAT
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2009. október 5-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből
227/2009.(X.5.) KT határozat
Tárgy: Sürgősségi indítvány elfogadása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését és a következő határozatot
hozza:
1.) A Képviselő-testület ú g y d ö n t , hogy
- a „Tájékoztató a 2009/2010-es tanév indításáról”,
- „Az elektronikus ügyintézés helyi szabályairól szóló 5/2007. (II.16.) KT rendelet
hatályon kívül helyezése”
- és a „Szándéknyilatkozat a TÁMOP 5.4.3-09/2 pályázathoz”
- a Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése „Díjszámítási
metodika – veszélyes hulladékok begyűjtése és átmeneti tárolása”
elnevezésű napirendi pontokat a mai ülésen sürgősségi indítvány keretében tárgyalja
meg a döntések meghozatalára előírt határidőre tekintettel.
Határidő: azonnal
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Határozatról értesülnek:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Karsai Éva jegyző – általa az osztályvezető
3.) Irattár
Ásotthalom, 2009. október
Kmf.
Petró Ferenc sk.
polgármester

Dr. Karsai Éva sk.
jegyző

Kivonat hiteléül:
Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából:
dr. Turbucz Marietta Judit
jogi igazgatási ügyintéző

KIVONAT
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2009. október 5-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből
228/2009. (X.5.) KT határozat
Tárgy: Tájékoztató a 2009/2010-es tanév indításáról
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta a tárgyi előterjesztést és a következő határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület a 2009/2010-es tanév rendjéről szóló tájékoztatót
t u d o m á s u l v e s z i , és az abban foglaltakkal e g y e t é r t , azaz a Kiss Ferenc
Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és napközi Otthonos
Óvodában pihenőnapnak tekinti a 2009. december 21. és 22.-ét, illetve a 2010.
április 1-jét, tanítási napnak tekinti a 2010. tavaszi kirándulás szombatját, a 2010.
február 13-át és a 2010. június 12-ét.
2.) A Képviselő-testület m e g b í z z a Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella igazgatót a
szükséges további intézkedések megtételével.
Határidő: 2009. október 7.
Felelős: Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella igazgató
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Karsai Éva jegyző - általa az osztályvezető
3.) Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella- igazgató
4.) Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete
5.) Irattár
Ásotthalom, 2009. október
Kmf.
Petró Ferenc sk.
polgármester

Dr. Karsai Éva sk.
jegyző

Kivonat hiteléül:
Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából:
dr. Turbucz Marietta Judit
jogi igazgatási ügyintéző

KIVONAT
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2009. október 5-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből
229/2009. (X.5.) KT határozat
Tárgy: Szándéknyilatkozat a TÁMOP 5.4.3-09/2 pályázathoz
Határozat
Ásotthalom

Község

Önkormányzata

Képviselő-testülete

(továbbiakban:

Képviselő-testület)

megtárgyalta a tárgyi előterjesztést és a következő határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület e l f o g a d j a a határozat mellékletét képező szándéknyilatkozatot és
v á l l a l j a , hogy sikeres pályázat esetében együttműködési megállapodást köt a Homokháti
Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központjával a „Házi
segítségnyújtás fejlesztése a Homokháti Kistérségben” TÁMOP 5.4.3-09/2 című pályázatban
való együttműködésre. A Képviselő-testület ú g y d ö n t , hogy a település közigazgatási
területén megvalósuló segédgondozók továbbfoglalkoztatásában, a szükséges tárgyi és
infrastrukturális feltételekkel t á m o g a t á s t n y ú j t .
2.) A Képviselő-testület m e g b í z z a Petró Ferenc polgármestert a határozat mellékletét képező
szándéknyilatkozat aláírásával és a szükséges további intézkedések megtételével.
Határidő: 2009. október 7.
Felelős:

Petró Ferenc polgármester

Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Karsai Éva jegyző - általa az osztályvezető
3.) Homokháti Kistérség Többcélú Társulása – Mórahalom
4.) Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ
5.) Irattár

Ásotthalom, 2009. október
Kmf.
Petró Ferenc sk.
polgármester

Dr. Karsai Éva sk.
jegyző

Kivonat hiteléül:
Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából:
dr. Turbucz Marietta Judit
jogi igazgatási ügyintéző

SZÁNDÉKNYILATKOZAT

Ásotthalom Község Önkormányzata nyilatkozatban vállalja, hogy sikeres pályázat esetében
együttműködési megállapodást köt a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált
Szociális és Gyermekjóléti Központjával a „Házi segítségnyújtás fejlesztése a Homokháti
Kistérségben” TÁMOP 5.4.3-09/2 című pályázatban való együttműködésre. A település
közigazgatási területén megvalósuló segédgondozók továbbfoglalkoztatásában, a szükséges
tárgyi és infrastrukturális feltételekkel támogatást nyújt.

Ásotthalom, 2009. október 5.

______________________
Petró Ferenc
polgármester

KIVONAT
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2009. október 5-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből
230/2009. (X.5.) KT határozat
Tárgy: A Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése „Díjszámítási
metodika – veszélyes hulladékok begyűjtése és átmeneti tárolása”
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta
Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését és a következő határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testülete megismerte a „Díjszámítási metodika – veszélyes hulladékok begyűjtése
és átmeneti tárolása” tárgyú előterjesztésben foglaltakat.
2.) A Képviselő-testület által a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása által kidolgozott
„Homokháti Kistérség Többcélú Társulása települési szilárdhulladék gazdálkodási
rendszerének fejlesztése szemléletformálás, veszélyes hulladékok elkülönített gyűjtése és házi
komposztálás” című Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése során szolgáltatott
adatok és információk az RMT-ben és Üzemeltetési koncepcióban foglalt adatok és
információk a valóságnak megfelelnek.
3.) A Képviselő-testület e g y e t é r t a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása által kidolgozott
„Homokháti Kistérség Többcélú Társulása települési szilárdhulladék gazdálkodási
rendszerének fejlesztése szemléletformálás, veszélyes hulladékok elkülönített gyűjtése és házi
komposztálás” című Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányban foglalt, azzal
összefüggésben kidolgozott Díjképzési metodikával és Üzemeltetési koncepcióval. Annak
alkalmazását és fenntartását a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja.
Határidő: 1.) és 2.) pont esetében 2009. október 7.
3.) pont esetében a pályázat ütemezése szerint
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Karsai Éva jegyző – általa az osztályvezető
3.) Homokháti Kistérség Többcélú Társulása
4.) Irattár

Ásotthalom, 2009. október
Kmf.
Petró Ferenc sk.
polgármester

Dr. Karsai Éva sk.
jegyző

Kivonat hiteléül:
Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából:
dr. Turbucz Marietta Judit
jogi igazgatási ügyintéző

