Tárgy: Ajánlattételi felhívás Kiskunmajsa Város Önkormányzata ajánlatkérő „Kiskunmajsa,
Zrínyi utca szélesítése, burkolat megerősítése” tárgyú általános egyszerű közbeszerzési
eljárásában
Tisztelt Ajánlattevő!
Ezúton hívom fel ajánlattételre fentebb meghatározott közbeszerzési eljárásban a következő
feltételekkel:
1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail):
Név: Kiskumajsa Város Önkormányzata
Cím: 6120 Kiskunmajsa Fő u. 82.
Telefon: 77/ 481-144
Fax: 77/ 481 946
Címzett: Faludi Tamás polgármester
E-mail: polgarmester@satnet.hu
2. A közbeszerzés típusa, CPV kód:
Közút építése
CPV: 45.23.31.20-6
3. A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége:
A közbeszerzés tárgya:
Kiskunmajsa Zrínyi utca szélesítése, burkolat megerősítése vállalkozási szerződés
keretében. A beruházás a DAOP-3.1.1./B-09-2009-0019 kódszámú pályázat keretén belül
valósul meg.
A közbeszerzés mennyisége:
Zrínyi utca szélesítése hozzávetőleg 698 m hosszan, hozzávetőleg 2034 m2 zöldfelület
rendezése, 135 db. fa kiültetése, 1 db. új kiemelt gyalogátkelőhely létesítése a
dokumentációban foglalt teljes mennyiség szerint.
4. A szerződés meghatározása;
Kiskunmajsa Zrínyi utca szélesítése, burkolat megerősítése vállalkozási szerződés
keretében.
5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje;
A teljesítés határideje: szerződéskötést követő 150 nap
6. A teljesítés helye;
Kiskunmajsa Zrínyi utca.
7. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra
hivatkozás;
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevővel közvetlen szállítói
kifizetés alapján kíván elszámolni, az önrész az igazolt teljesítést követően benyújtott számla
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alapján, átutalással kerül kiegyenlítésre a Kbt. 305. § (3)-(4) bekezdése szerint, figyelemmel
a 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezéseire.
Ajánlattevő egy részszámla és egy végszámla benyújtására jogosult. A vállalkozó által
beárazott költségvetés szerinti vállalkozói díj 50 %-ának megfelelő műszaki készültség
elérésekor nyújtható be részszámla a vállalkozói díj 50 %-ával megegyező összegben.
Végszámla a sikeres műszaki átadás-átvételt követően nyújtható be.
Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.
8. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: 30.000,- Ft/nap.
Meghiúsulási kötbér: 1.000.000.,- Ft.
Jótállási idő: a sikeres műszaki átadás-átvételtől számított 36 hónap.
9. Ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot:
Nem.
10. Ajánlattevő tehet-e részekre ajánlatot:
Nem.
11. Az ajánlat bírálati szempontja:
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempontja a Kbt. 57. § (2) bekezdés a)
pontja szerint.
12. Kizáró okok és azok igazolási módja:
Kizáró okok:
− Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel
szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésének a)-i) pontjaiban, a Kbt. 61. § (1) bekezdés d)
pontjában felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.
− Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel
szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott kizáró okok
valamelyike fennáll.
− Kizárásra kerül az eljárásból az az ajánlattevő, aki, illetőleg akinek a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy a
számára erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)-b) pontjaiban
meghatározott kizáró okok hatálya alá esik.
Igazolási mód:
Ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek a
Kbt. 249. § (3) bekezdésének megfelelően írásban kell ajánlatában nyilatkoznia, hogy nem
áll a kizáró okok hatálya alatt.
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13. Az alkalmassági követelmények és a 69. § (2) bekezdésében foglaltak;
13.1. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-t meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó csatolja:
P1. A Kbt. 66. § (1) bekezdés d) pontja alapján szakmai felelősségbiztosítás fennállásáról
szóló igazolás eredeti vagy egyszerű másolati példányát.
P2. A Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattételi felhívás megküldését
megelőző három számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval lezárt üzleti év
vonatkozásában a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolót egyszerű másolatban.
Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 65. §. (3) bekezdése szerinti szervezetet vesz igénybe a
gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához – figyelemmel a Kbt. 4. § 3/E pontjára -,
akkor e szervezet az alkalmasságot az ajánlattevőre ebben a pontban előírttal azonos
módon köteles igazolni. Erőforrást nyújtó szervezet igénybevétele esetén az ajánlattevőnek
csatolnia kell az ajánlathoz a Kbt. 65. § (4) bekezdése szerinti további igazolásokat.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) és a közbeszerzés értékének 10 %-t
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, amennyiben:
P1. Nem rendelkezik legalább 50 millió Ft/év és 10 millió Ft/káresemény mértékű szakmai
felelősségbiztosítással.
P2. A számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolója szerint
a) a mérleg szerinti eredménye az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző három
számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval lezárt üzleti év bármelyikében negatív.
b) az eredmény kimutatása szerint a jegyzett tőke arányának (saját tőke/jegyzett tőke) értéke
az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző három lezárt üzleti év közül bármelyikben
kevesebb, mint 1.
Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-t meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozónak a fenti P1. alkalmassági követelmény tekintetében együttesen, a P2.
alkalmassági követelmény tekintetében önállóan kell megfelelnie.
13.2. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-t meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozója, vagy alvállalkozója csatolja:
M1. A Kbt. 67. § (2) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattételi felhívás megküldését
megelőző öt naptári évben befejezett (műszaki átadás-átvétellel lezárult) a közbeszerzés
tárgykörébe tartozó (aszfaltút burkolatának felújítására, vagy aszfaltút építése) építési
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beruházásainak ismertetését, a Kbt. 68. § (2) bekezdése szerinti referenciaigazolással
(legalább az ellenszolgáltatás összege, a teljesítés ideje és helye, a teljesítés tárgya,
nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e). A
referenciaigazolásoknak egyértelműen kell tartalmaznia azokat az adatokat, információkat,
amelyekből az alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható.
M2. A Kbt. 67. § (2) bekezdésének e) pontja alapján azoknak a felelős műszaki vezetőknek
és szakembereknek a megnevezését, végzettségét, képzettségét és gyakorlati idejét
bemutató nyilatkozatot, akiket ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Annak igazolására,
hogy a felsorolt személyek a megkívánt képzettséggel, illetve végzettséggel rendelkeznek az
ajánlattevő csatolja be a képzettséget, végzettséget, jogosultságot és névjegyzékbe vételt
igazoló dokumentumok egyszerű másolatát, továbbá a bemutatott személyek saját kézzel
aláírt szakmai önéletrajzának egyszerű másolatát. Az ajánlathoz csatolni kell a bemutatott
személyek kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén
a teljesítés teljes időtartama alatt rendelkezésre állnak és abban közreműködnek.
M3. A Kbt. 67. § (2) bekezdésének d) pontja alapján az ajánlattételi felhívás megküldését
megelőző három naptári évre vonatkozóan az éves átlagos statisztikai állományi létszámáról
szóló kimutatást.
Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 65. §. (3) bekezdése szerinti szervezetet vesz igénybe a
műszaki - szakmai alkalmasság igazolásához – figyelemmel a Kbt. 4. § 3/E pontjára -, akkor
e szervezet az alkalmasságot az ajánlattevőre ebben a pontban előírttal azonos módon
köteles igazolni. Erőforrást nyújtó szervezet igénybevétele esetén az ajánlattevőnek
csatolnia kell az ajánlathoz a Kbt. 65. § (4) bekezdése szerinti további igazolásokat.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1. Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-t meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó, amennyiben nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás
megküldését megelőző öt naptári évből műszaki átadás-átvétellel lezárult:
− összesen legalább 2 db, egyenként legalább nettó 80 millió forint értékű aszfaltút
burkolatának felújítására, vagy aszfaltút építésére vonatkozó referenciával.
M2. Alkalmatlan az ajánlattevő, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-t meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, amennyiben nem rendelkeznek:
− legalább egy fő felelős műszaki vezetői névjegyzékbe felvett – MV- KÉ/A kategóriájú – és a
diploma megszerzésétől számított legalább 3 év építési szakterületen szerzett gyakorlati
idővel és okleveles építőmérnöki végzettséggel rendelkező helyszíni felelős műszaki
vezetővel.
M3. Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-t meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó, amennyiben az ajánlattételi felhívás megküldését
megelőző három naptári év mindegyikében az éves átlagos statisztikai állományi létszáma
nem éri el legalább a 10 főt.
Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-t meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozónak a M1.-M3. alkalmassági követelmények tekintetében együttesen kell
megfelelnie.
14. A hiánypótlás lehetősége;
Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 83. § foglaltak szerint biztosítja.
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15. Az ajánlattételi határidő:
2011. június 23. 10.00 óra
16. Az ajánlat benyújtásának címe;
Kiskumajsa Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal,
6120 Kiskunmajsa Fő u. 82. titkárság
17. Az ajánlattétel nyelve:
Magyar
18. Az ajánlat felbontásának helye;
Kiskunmajsa Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal,
6120 Kiskunmajsa Fő u. 82. tanácskozó terem
19. Az ajánlat felbontásának ideje;
2011. június 23. 10.00 óra
20. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak;
A Kbt. 80. § (2) bekezdése szerint az ajánlattevők, ajánlatkérő és képviselői, az általuk
meghívott személyek, valamint a támogatást nyújtó szervezet képviselői.
21. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlatok benyújtásától számított 90 nap.
22. Eljárás típusa:
Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el.
23. A szerződéskötés tervezett időpontja;
2011. július 25. 10.00 óra
24. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja;
2011. június 1
25. A Kbt. 253. § (1) bekezdésének alkalmazása: Nem
26. Egyéb információk:
1. Az eljárás eredményének közlése (eredményhirdetés):
Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor az eljárás eredményéről készített
összegzést írásban, közvetlenül megküldi valamennyi ajánlattevő részére összhangban a
Kbt. 250. § (3) bekezdésének h) pontjával.
Az összegzés megküldésének tervezett időpontja: 2011. július 12.
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2. Ajánlatkérő az eljárás nyertesével, annak visszalépése esetén - amennyiben az
ajánlatkérő eredményhirdetéskor a következő legkedvezőbbnek minősített ajánlattevőt is
meghatározta - a következő legkedvezőbbnek minősített ajánlattevővel köt szerződést.
3. Az ajánlat benyújtására vonatkozó formai követelmények:
Az ajánlatot zárt borítékban, fűzve vagy kötve, folyamatos oldalszámozással (az ajánlat
oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen, a tartalommal nem
rendelkező oldalakat nem kell beszámozni), 1 (egy) eredeti és 3 (három), az eredeti
példányról készült másolatban kell benyújtani. Az eredeti példányt zsinórral átfűzve és
átkötve, majd címkével leragasztva, a címkét cégbélyegző lenyomattal vagy a
cégjegyzésre jogosult szignójával ellátva (úgy, hogy az aláírás, illetőleg a bélyegző egy
része a matricán legyen) kell benyújtani. Az egyes példányok borító lapján jól
olvashatóan fel kell tüntetni, hogy eredeti, vagy másolati példány-e. A borítékra a
„Kiskunmajsa – Zrínyi utca szélesítése, burkolat megerősítése”, valamint a „Nem
bontható fel az ajánlatok hivatalos bontási eljárásának megkezdése előtt!” feliratot kell
feltüntetni.
Az ajánlatot (az eredeti példányról készült, azzal megegyező) elektronikus formában, az
ajánlathoz csatolt további 1 példány CD vagy DVD adathordozón is be kell nyújtani.
4. Az ajánlatnak tartalmazni kell oldalszámokkal megjelölt tartalomjegyzéket, valamint
felolvasólapot. A felolvasólap kötelező tartalmi eleme: ajánlattevő neve, székhelye, és az
ellenszolgáltatás összege.
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot, amely
tartalmazza különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a felhívás valamennyi
feltételének elfogadására, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért
ellenszolgáltatásra.
6. Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget,
kockázatot ajánlattevőnek kell viselnie. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak
akkor tekinti az ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az
ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos
küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
7. Az ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell:
− az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó, illetve az erőforrást nyújtó szervezet ajánlattételi határidőtől
számított 60 napnál nem régebbi cégkivonata - vagy a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata által kiadott, vagy az utóbbi szervezet adatbázisából letöltött cégkivonat egyszerű másolati példányát, egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány
egyszerű másolatát,
− amennyiben a cégkivonat szerint cégügyében el nem bírált módosítás van
folyamatban, akkor csatolandó az elektronikusan kitöltött változásbejegyzési kérelem
kinyomtatott változata, valamint a benyújtást igazoló digitális tértivevény kinyomtatott
változata, cégszerűen aláírva,
− az ajánlattevőnél, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozónál, illetve az erőforrást nyújtó szervezetnél cégjegyzésére
jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i) eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati
példányát,
− a Kbt. 71. § (1) bekezdése szerinti, cégszerűen aláírt nyilatkozatot
− a Kbt. 63. § (3) bekezdése szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozatokat
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−

nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő mely gazdálkodó szervezet felett
gyakorol a Ptk. szerinti többségi befolyást, illetőleg felette mely gazdálkodó szervezet
gyakorol többségi befolyást.

8. Ajánlattevőnek ajánlati árát a felolvasólapon kell megadnia nettó és bruttó értékben. Az
ajánlati árnak az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott valamennyi
feladat ellenértékét, továbbá 2.000.000.,- Ft + ÁFA tartalékkeretet kell tartalmaznia, így
ezeken túlmenően semmilyen jogcímen nem jogosult Ajánlatkérőtől további díj- vagy
költségtérítés igénylésére. Ajánlattevő ezen felül a szerződés időtartama alatt semmilyen
költség elszámolására nem jogosult.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy tartalékkeret nélkül hirdessen eredményt.
9. Az ajánlati árat magyar forintban (HUF) kell megadni, s az nem köthető semmilyen más
külföldi fizetőeszköz árfolyamához.
10. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges
felelősségvállalásról szóló megállapodás eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati
példányát (konzorciális szerződést), amely tartalmazza az ajánlattevők között a
közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök, feladat-megosztás bemutatását, kijelöli
azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a
közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak
tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben vállalt
valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak, továbbá,
hogy a pénzügyi ellenszolgáltatást ajánlatkérő a konzorcium mely tagjának/tagjainak
jogosult és köteles teljesíteni.
11. Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (3) bekezdése alapján előírja, hogy ajánlattevők tájékozódjanak
a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről,
amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni és az
erről szóló nyilatkozatot a Kbt. 72. §-a alapján csatolják az ajánlatban. Azoknak a
szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az
ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat, a dokumentáció tartalmazza.
12. Ajánlatérő előírja, hogy ajánlattevők az ajánlatban bármely nem magyar nyelven kiállított
nyilatkozatnak az egyszerű magyar fordítását is csatolják be.
13. Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Közbeszerzésről
szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai szerint kell eljárni.
27. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja:
Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárásban a megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében
ajánlati dokumentációt készített, melyet térítés ellenében bocsát ajánlattevők
rendelkezésére.
A dokumentáció ellenértéke: 50.000.- Ft + ÁFA.
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Ajánlattevő a dokumentáció ellenértékét az Ajánlatkérő nevében eljáró Bács-Tender Kft.
OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11732057-29900590 számú számlájára, „Kiskunmajsa - Zrínyi
utca szélesítése, burkolat megerősítése” megjelöléssel köteles befizetni.
A dokumentáció az átutalás után az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig,
- munkanapokon előzetes telefonos bejelentkezés alapján,
- az ajánlattételi határidő napján 09-10 óra között
a Bács-Tender Kft. 6000 Kecskemét, Fráter Gy. u. 10. szám alatti irodájában vehető át az
átutalás megtörténtét igazoló eredeti dokumentum (számla, átutalási bizonylat)
felmutatásával.
A dokumentáció személyes átvételét megelőzően telefonos időpont-egyeztetés szükséges
az alábbi elérhetőségen:
Dr. Szlanka Tamás – 06-70-385-1945
A dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele.
A dokumentáció átvételekor ajánlattevőknek regisztrációs lapot kell kitölteni. a
regisztrációhoz az Ajánlattevőnek az alábbi adatokat szükséges – a dokumentáció
átvételekor személyesen, vagy a postai úton történő megküldés esetén az erre vonatkozó
írásbeli kérelem részeként – megadnia: az ajánlati dokumentációt átvevő cég neve és
székhelye, elérhetőségi adatai (telefon, fax, e-mail), az ajánlati dokumentációt átvevő cég
cégjegyzékszáma, adószáma, bankszámlaszáma, a cég nevében kapcsolattartásra kijelölt
személy neve, telefon és fax száma, e-mail címe.

Kiskunmajsa, 2011. június 1.
Ajánlatkérő nevében:

Faludi Tamás
polgármester
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