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A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerintieljáráshoz
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7. Az ojánlatkérő adatai

]_.]_. Hivatalos neve: Érsekcsanád Község Önkormányzata

1.2. Székhely e: 6347 Érsekcsanád , Dőzsa György út 77 .

1.3. Típusa: helyi önkormányzat [Kbt. 6. § (1) bekezdés b) pont]

]_.4. Telefonszáma: +36 (79) 466122

1.5. Telefaxszáma: +36 (79) 466722

1.6. E-mail címe: polga rmester@ersekcsanad.hu

1,7. Képviselője: Felső Róbert polgármester

2. A közbeszerzési eljárás fajtája

A Kbt. Harmadik része szerinti nemzeti eljárásrendben lefolytatott eljárás a L22lA. § szerint,

3. A dokumentőció rendelkezésre bocsőtósa

Az ajánlatkérési dokumentációt elektronikus formában, térítésmentesen bocsátja az ajánlatkérő az ajánlat-
tevő rendelkezésére. A dokumentáció letölthető a www.szabokrisztian.hu/ersekcsanad internetcímről. A
dokumentáció másra át nem ruházhatÓ. A dokumentáció átvétele (elektronikus úton történő elérése) az
eljárásban való részvétel feltétele.

4. A közbeszerzéstárgya és mepnyisége

4.1. A közbeszerzés tárgya: építési beruházás, kivitelezés.

4.2. CPV kód o k : f ő tár gy : 452331,61--5 ; tová b bi tá rgya k: 45212221,-1,

4.3. A nYertes ajánlattevő feladata az ajánlatkérési dokumentációban és a műszaki dokumentációban szerep-
lő valamennYi feladat elvégzése oly módon, hogy a beruházást támogató úvvp pályázatfeltételeit is teljesí-
teni kell.

4.4, FŐbb mennyiségek: 34] m hosszú sétány kiépítése 1,80 m szélességgel, 0,50 m-es padkával. A sétány
kÖzéPvonalában, hosszirányban a burkolat alá elhelyezett csőhálózatra telepített, 116 db kétoldalas Un;LED
NE5 tíPusú (vagy azzal egyenértékű), nem ekézhető kivitelű aktív burkolatprizma kiépítése napelemes elekt-
romos megtáPlálással. 36x18 m befoglaló méretű, 8 cm vtg térkő borítású többfunkciós sportpálya kiépítése,
Részletes, tételes mennyiség-kimutatás valamint tervek az ajánlatkérési dokumentációban.

4.5. Ahol az ajánlattételifelhívás, az ajánlatkérési dokumentáció illetve a tervdokumentáció a beszerzés tár-
gyára, részére, annak műszaki specifikációjára meghatározott eredetű, típusú, gyártmányú dologra való hi-
vatkozást, márkanevet tartalmaz, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érde-
kében történt, és azzal mindenben egyenértékű paramétereket biztosító megoldással helyettesíthető. llyen
esetben az egyenértékűséget az ajánlattevőnek ajánlatában igazolnia kell.
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5. A szerződés meghatórozása, típusa

5.1. Átalányáras építési szerződés kivitelezési tevékenységre.

5.2. A kivitelezési munka részben engedélyköteles (sétány kiépítése), tehát az általános forgalmiadórólszóló
2007. évi CXXV|l. törvénY 1,42. § (1) bekezdés b) pontja alapján - amennyiben az ott rögzített valamennyi
feltétel fennáll- a beruházás ezen része fordított ÁFA hatálya alá tartozik. Erre tekintettel az ajánlatkérő az
eljárás eredménYekén két szerződést köt a nyertes ajánlattevővel. Egyik szerződéstárgya a sétány és a hozzá
kapcsolódó világítórendszer, a másik szerződés tárgya a sportpálya kiépítése.

6. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje

6.1, A munkaterület a szerződéskötést követően a nyertes kivitelező ütemezése szerint átvehető.

6.2, A kivitelezőnek először a sétányt és a hozzá kapcsolódó világítórendszert kell kiépítenie teljes körűen.
Ennek eredményes műszaki átadás-átvétele után kezdheti meg a sportpálya kivitelezését.

6.3, A szerződés szerinti építési feladatok teljes körű, hiánymentes teljesítésének végső határideje a sétány
és a hozzá kapcsolódó világítórendszer kiépítése tekintetében 20]_3. november 15., a sportpálya kiépítése
tekintetében 2074, április 20.

6.4. Az ajánlatkérő előteljesítést elfogad,

7. A teljesítés helye

Érsekcsanád ,730/7; 806;727; 728; 0248. hrsz.
NUTS-kód: HU331

8. Többváltozatú (alte rnatív) ajónlattétel lehetősége, feltételei

,!

Az eljárás során többváltozatú, alternatív ajánlattétel nem lehetséges. Az ilyen ajánlat érvénytelen.

9. Részajőnlattétel lehetősége vagy annak kizárósa

Az ajánlatkérő részajánlat-tételi,lehetőséget nem biztosít, az ajánlattevő kizárólag a közbeszerzés teljes tár_
gyára és mennyiségére tehet ajánlatot.

70. Az eIlenszolgáltatás teljesítésének Jeltételei, a vonatkozó jogszabályok

10.1. Előleg: Az ajánlatkérő a Kbt. 131. § (1) bekezdése szerint biztosítja a nyertes ajánlattevő számára az
előleg igénYlésének lehetőségét. A nyertes ajánlattevő a szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás 5
százalékának megfele|Ő Összeg előlegként történő kifizetését kérheti. Az előleg igényléséről legkésőbb á szer_
ződéskÖtésig nyilatkozni kell. Előlegfizetés a306/201,1,. (Xl1.23.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésben foglal_
taknak megfelelően. Az igényelt előleg összege a végszámlában kerül elszámolásra.

10,2. Részszámlázás: Az ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget nem biztosít, tekintettel az ajánlattételi felhi
vás 5.2. pontjára.

10.3, Az egYes szerződésekhez kapcsolódó számla 100 százalékos készültségi fok esetén, az eredményes mű-
szaki átadás-átvételt követően, az Építtető által kiadott teljesítésigazolás birtokában nyújthat be,

70.4. Az általános forgalmi adó megfizetése a mindenkor hatályos jogszabályok szerint történik. A kiviteIezési
m un ka részben engedélykÖteles, tehát az általános forgalm i adóról szóló 2Oo-] . évi CXXV|l. törvény 142. § (1)
'bekezdés b) pontja alapján - amennyiben az ott rögzített valamennyifeltételfennáll- a fordított ÁrR hatá_
lya alá tartozik.
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10.5. A számlák benyújtására és teljesítésére az ajánlatkérő a Polgári Törvénykönyvről szőlő 1959. évi lV.
törvény 292/8. § előírásait, illetve az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló
306/201,1. (Xl1,23.) Korm. rendelet 14. § előírásait alkalmazza. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések
pénzneme: HUF.

77. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek

7L,L. JÓtállás: a sikeres, hiány- és hibamentes műszaki átadás-átvétel lezárásától számított 24 hónap, A jótál-
lási kötelezettség kezdő időpontja a sikeres átadás-átvétel időpontja.

11.2. Meghiúsulási kötbér:60 naptári napon túli, a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek felróható okból
előálló késedelem esetén az ajánlatkérő azonnali hatállyal elállhat a szerződéstől, és ezen felül meghiúsulási
kötbérre jogosult, melynek mértéke a szerződés nettó éftékének 30 százaléka.

11.3. A jótállási és kötbérfizetési kötelezettségre egyebek tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szőló
1959. évi lV, törvény előírásai az irányadóak.

11.4. További részletek a dokumentációban illetve a szerződéstervezetben.

12. Fen ntartott szerződésekre vonatkozó informőció

Az ajánlatkérő az eljárás során nem alkalmazza sem a Kbt. 29. § (1) bekezdése szerinti sem a !22. § (9) be-
kezdés szerinti részvételi jog fenntartását.

73. Az ajánlatok értékelési szempontja és mődszere

13,1. Az ajánlatok éftékelésének szempontja a Kbt. 77. § (2| bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ösz-
szegű e l lenszolgáltatás.

13.2. A rnegajánlott egyösszegű ajánlati ár kerül értékelésre. Mértékegysége nettó forint (HUF).

74. A kizőró okok és az igazolási mőd

L4.1,. Az előírt kizáró okok: A Kbt,122. § (1) bekezdése alapján a közbeszerzésieljárásban nem lehet ajánlat-
tevŐ, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. §
(1) bekezdésében meghatározcitt kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll, továbbá az eljárásban nem
lehet ajánlattevő olyan gazdaságiszereplő, aki a Kbt,56. § (2) bekezdésében meghatározottkizárő ok hatálya
alatt áll.

1,4.2. A megkövetelt igazolási mód: A kizáró okok fenn nem állásáről az ajánlattevőnek saját szervezete vo_
natkozásában nyilatkoznia kell a 31-0/201,1. (Xl1.23.) Korm. rendelet 12. § szerint.

A Kbt. 56. § (1) bekezdése kc) pontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy olyan társa-
ságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyez-
nek; ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásárólszóló 2OO7, évi CXXXV|. törvény 3. § r) pontja szerintitényleges tulaj-
donos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani, ameny-
nyiben a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen, az ajánlattevő erre
vonatkozó nyilatkozatát kell benyújtani.

Az ajánlattevőnek a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint nyilatkoznia kell arról, hogy nem vesz igénybe olyan al-
vállalkozót, aki a Kbt,56. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll, valamint az általa
az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt.56. § (1) bekezdésében meghatá-
rozottkizárő okok hatálya alá.
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14,3, A kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatok jelen felhívás megküldésének napjánál nem lehetnek korábbikeltezésűek.

75. Az alkalmassóg követelményei és az igazolósi mód

15.1. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

P1) A Kbt,55, § (1) bekezdés d) pontja valamint a31o/2O1,I. (Xl1.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c)
Pontja alaPján az ajánlattevő nyújtsa be az eljárást megíndító felhívás megküldését megelőző háromlezárt Üzleti évre vonatkozóan a kÖzbeszerzés tárgya (építési tevékenység) szerinti nettó árbevételérőlszóló nYilatkozatát, attólfÜggően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte megtevé_kenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Az alkal massáa minimumkövetelménvei:
P1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben a közbeszerzéstárgya (építésitevé_

kenység) szerinti nettó árbevétele az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző három lezártüzleti évben összesen nem érte el a 15 millió forintot.

15.2. Műszaki illetve szakmai alkalmasság

Az
M1) A Kbt,55, § (1) bekezdés a) Pontja valamint a31,0/2o1J. (Xl1.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a)

Pontja alaPján az ajánlattevő nyújtsa be az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző öt évbenteljesítésigazolással lezárt legjelentősebb építési referencia munkáinak ismertetését, melyet a31012071"(Xl1.23.) Korm.rendelet16,§(3)és(5)bekezdéseszerint aszerződőmásikféláltaladottre_
ferenciaigazolással kelligazolni. A referenciaigazolásnak legalább az alábbiadatokat kelltartalmaznia:- a megrendelést teljesÍtő - azaz a referenciával rendelkez ő gazdaságiszereplő _ megnevezése;- referenciamunka megnevezése, a kivitelezési munka ismertetése;- a referenciával rendelkezó gazdasági szereplő á|tal végzett teljesítés ellenszolgáltatásának net_

tó összege;
a szerződés teljesítésének helyét és ideje (év, hónap, nap);
arra vonatkozó nYilatkozat, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően
történt-e;

- az alkalmasság egyértelmű megállapításához szükséges további adatok;- a me8rendelő neve, címe, a megrendelő képviseletében a referenciát igazoló személy elérhető-
sége.

^ 
31,0/201,1,. (Xll. 23.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése alapján, ha a nyertes közös ajánlattevőként

teljesített éPÍtési beruházásra vonatkozó referencia igazolás nem állíthat ó ki azegyes ajánlattevők általvégzett munkák elkÜlÖnítésével, Úgy az ajánlatkérő a referenciaigazolást bármelyik, a teljesítésben
részt vett ajánlattevő beruházás egésze tekintetében elfogadja, feltéve,lrcsy a teljesítés a kö felelősségvállalása mellett történt és az igazolástbenyújtó ajánlattevő lérte a 15 százalékot. Ebben az esetben a referen-ciaigazolásnak az erre is tartalmaznia kell.

Az a l ka l mossó a m i nim u m követelm é nvei :
M1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik a felhívás megkül-désétől visszafelé számított Öt évben sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, legalább 1darab térkőburkolat kialakítására vonatkozó olYan építési referencía munkával, mely során a referenciával rendel-kező gazdasági szereplő által végzett teljesítés értéke elérte a nettó 2 millió forintot.

A referencia a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazol. |306/2011. (Xl1.23.)
Korm. rendelet 10. § (2) bekezdés,]

tok
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76. Az ajőnlattételi határidő

2013. augusztus 23-án 10.30 óra.

77. Az ojánlat benyújtásának címe, módja

17.7. Az ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártáig írásban és zártan, közvetlenül vagy postai úton kell be-
nyújtani az ajánlatkérő 1.2. pont szerinti székhelyére.

17.2, Az ajánlat személyesen munkanapokon, hétfőtől péntekig 8.0O és L2.oo óra között, az ajánlatkérő t.2.
pont szerinti székhelyén nyújtható be. Az ajánlattételi határidő napján ugyanezen a helyszínen a 16, pontban
megjelölt időpontig van lehetőség az ajánlat személyes benyújtására,

17.3. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a polgármesteri hivatal 2013. augusztus 12-20. kö-
zÖtt igazgatási szünet miatt zárva tart, Így ezen időszakban az ajánlat személyes benyújtására nincs lehető-
ség. Az első munkanap 2013. augusztus 21.

L7,4, A postán benyújtott ajánlatot az ajánlaikérő csak akkor tekinti határidőben beérkezettnek, ha az legké-
sőbb az ajánlattételi határidőig az ajánlatkérő részéről az ajánlatok átvételére megjelölt helyen átvételre
kerül.

78. Az ajőnlattétel nyelve

A közbeszerzésieljárás nyelve a magyar, azeljárás során kizárólagmagyarnyelven tehető ajánlat. Valameny-
nyi dokumentumot, igazolást, nyilatkozatot magyar nyelven kel| benyújtani. ldegen nyelvű dokumentum
esetén annak magyar nyelvű fordítását is szükséges csatolni. Ez esetben megfelelő a dokumentum ajánlatte-
vő általi felelős fordítása is. Az ajánlat értelmezése szempontjábóla magyar nyelvű fordítás lesz az irányadó.

19. Az ajánlatok felbontása

19.1. A bontás helye: Érsekcsanád Község önkormányzat Polgármesteri Hivatal

19.2. CÍme: az ajánlattételi felhívás 1.2. pont szerint.

19.3. ldeje:2013. augusztus 23-án 10.30 óra.

1-9.4, Az ajánlatok felbontásán jélenlétre jogosultak: a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerint.

20. Az ajánlati kötöttség minimális időtartamo

Az ajánlati kÖtöttség kezdete az ajánlattételi határidő lejárta. Az ajánlati kötöttség időtartama annak kezde-
tétől számított hatvan nap.

27. A közös ajánlatottevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság

Az ajánlatkérő a projekttársaság létrehozásának lehetőségét kizárja. Közös ajánlattétel esetén a közös aján-
lattevőktől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, azonban a Kbt. 25. § (2) bekezdése szerint
kötelesek maguk közül egy, a nevükben eljárnijogosult képviselőt megjelölni.

22. Egyéb információk

22.L. Az ajánlatkérő általaz aktához rendelt hivatkozásiszám: az ajánlatkérő MVH ügyfélregisztrációs száma
. ].005343595.
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22,2, A szerződés EuróPai Uniós alaPokból finanszírozott projekttel kapcsolatos. Az ajánlatkérő vissza nemtérítendő EMVA támogatást nYert el a 702/2072, (X.1.) vv renaelet alapján falumegújításra és -fejlesztésre.Jogcímkód; 6.352.01.01

22,3, Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét a 23/2007. (lv.I7.) FVM rendele t és a 1,o2/2O12. (X.1.)vM rendelet vonatkozó előírásaira.

22,4, Az ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt.40. § (1) bekezdés alapján meg kelljelölnie a közbeszerzésnekazokat a részeit, amelYekteljesítéséhez az ajánlattevó alvállalkozót kíván ise-nvn;u"nni, touanbá ezen részektekintetében a kÖzbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékbln igénybe venni kívánt alvállalko_zókat, valamint a közbeszerzésnek azta százalékos arányá1, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozókközre fognak működni. Nemleges nyilatkozatot is csatolni szükséges,

22.5. Az ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt.60. § (3)és (5) bekezdése tekintetében nyilatkoznia kell.
22,6, Az ajánlatot az ajánlattételi felhívásban és az ajánlatkérési dokumentációban meghatározott tartalmi ésformai kÖvetelményeknek megfelelően kell elkészíteni és egy papír alapú példányban valamint azzal min_denben megegyező egy elektronikus másolati példányban kell oenyri;tani. Az ajánlat kérő azajánlat elbírálásasorán minden esetben a papír alapon benyújtott ájánlatot veszi figyelembe.

szerint előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a munkaválla-
zó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és

22.8. Az alkal k és az előírtigazolási mód hivatalos jegyzékébe tör-ténő felvétel minősítési szempontokhoz alkalmassági követelmé-nyek, arnelye ánlattevők hivatalos jegyzé ételét képező minősítésiszempontokh ubak: a 15,'. és 15.2. pontban előírt követelmények.

22,9,A306/2011,(Xl1,23.) Korm.rendelet9.§-aalapjánanyertesajánlattevőköteles_legkésőbb 
aszerző_déskÖtés időPontjára - felelősségbiztosítási szerződési kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszte_ni legalább 15 millió forint/év és 5 millió forint/kár határértékű f-eielősségbiztosításra.

22,1,0, Azajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét a Kbt. 36, § (5)-(6) bekezdésében előírtakra.
22,1,1" Ajánlatkérő a Kbt.67. § szerint biztosítja hiánypótlás lehetőségét azzal,hogy a Kbt.67. § (5) alapjánnem rendel el Újabb hiánYPÓtlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban koráb_ban nem szereplő gazdaságí szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szük_séges az újabb hiánypótlás.

22,1,2, 
^ 

kiegészítő tájékoztatás iránti kérést faxon-- és egyidéiűleg szerkeszthető formában, e_mailben _ azalábbi címre kell megküldeni: Szabó Krisztián hivatalos közbesierzési tanácsadó , fax: o6_29_444_487,e_mail:
info@sza bokrisztia n. h u.

latos költségek kizárólag az ajánlattevőt terhelik. Az
kért, amelyek a helyszín megtekin-
evőnél merültek fel. Az ajánlatkérő

vagy egészben történő megtérítésére. ával kaPcsolatos kÖltségek részben

22,1'4, A teljesítés során esetlegesen keletkező, szerzőijogivédelem alá eső alkotáson az ajánlatkérő területikorlátozás nélkÜli, határozatlan idejű,kizárólagos és harmadík személynek átadható felhasználásijogot sze-rez,

22,1-5. Ame
ban csátoin i:il'ffL1;:iffi::"",TJ:ilJn#f[li,"T,Jili:,1iT]::;
kérelmet és kéPviselőnek megküldött, elektronikus aláírással ellátott visszaiga-zolást papír

6. oldal



22.L6. Az ajánlathoz csatolni kell a dokumentumokat aláíró személy kö4egyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott
aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját, annak igazolására, hogy az ajánlatot,
illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat az ajánlattevő, az alvállalkozó, valamint az alkalmasságigazolásá-
ban részt vevő gazdasági szereplő képviseletére jogosult személy írta alá. A nem cégjegyzésre jogosult aláíró
személy esetében cégjegyzésre jogosult személy(ek) által adott közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű ma-
gánokiratba foglalt meghatalmazást szükséges csatolni.

22,77.24. Az ajánlattételi felhívásban és az ajánlatkérési dokumentációban valamennyi órában megadott
határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.

22.18. A közbeszerzési eljárás során az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció és a kapcsolódó jogszabályok
előírásait együttesen kell figyelembe venni, azok együttesen határozzák meg az eljárás szabályait.

22.19. Az ajánlatételifelhívásban a Kbt. röVidítes á közbeszerzésekről szőlő2afi-. éviCVlll. törvényt jelöli.

2j. Az ajánlattételi felhívés megküldésének ideje

2013. augusztus 2.
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