közterek parkosítása
Közbeszerzési Értesítő száma:
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:
Iktatószám:
CPV Kód:
Ajánlatkérő:

2005/116
Építési beruházás; Kivitelezés
Ajánlati felhívás nyílt eljárásra KÉ - hatályon kívüli
Nyílt
2005.10.07.
16748/2005
45.11.27.11-2; 29.83.50.00-1; 45.11.10.00-8;
02.51.00.00-2; 29.83.30.00-7
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
2351 Alsónémedi, Szabadság tér (1712 hrsz.) 2351
Alsónémedi, Dózsa György tér (815, 1714/1, 1714/3

Teljesítés helye:

hrsz.) 2351 Alsónémedi, Nagygödör (599 hrsz.) 2351
Alsónémedi, Szent István tér (179 hrsz.) 2351

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:

Alsónémedi, Május 1. tér (22 hrsz.)
2005.11.23.

Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (16
Építési beruházás: X
Építési koncesszió: –
Árubeszerzés: –
Szolgáltatás: –
Szolgáltatási koncesszió: –
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR■
I.1) AZ AJÁNLATKÉR■ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME
Szervezet: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
Címzett: Alsónémedi Nagyközség Polgármesteri Hivatala
dr. György Balázs polgármester
Cím: F■ út 58.
Postai irányítószám: 2351
Város/Község: Alsónémedi
Ország: Magyarország
Telefon: 29/337-101
Telefax: 29/337-250
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E-mail: –
Internetcím (URL): –
I.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZ■ CÍMEN SZEREZHET■K BE
Azonos az I.1) pontban megadottal: X
Ha attól eltér■, lásd az A. mellékletet
I.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZ■ CÍMEN SZEREZHET■ BE
Azonos az I.1) pontban megadottal: X
Ha attól eltér■, lásd az A. mellékletet
I.4) AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET A KÖVETKEZ■ CÍMRE KELL BENYÚJTANI
Azonos az I.1) pontban megadottal: X
Ha attól eltér■, lásd az A. mellékletet
II. SZAKASZ: A SZERZ■DÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Építési beruházásra irányuló szerz■dés (építési beruházás esetén)
Kivitelezés: X
Tervezés és kivitelezés: –
Kivitelezés bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkér■ által meghatározott
Építési koncesszió: –
II.1.2) Árubeszerzésre irányuló szerz■dés típusa (árubeszerzés esetén)
Adásvétel: –
Bérlet: –
Lízing: –
Ezek kombinációja/Egyéb: –

követelmén

II.1.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerz■dés típusa (szolgáltatásmegrendelés e
Szolgáltatási kategória: –
Szolgáltatási koncesszió: –
II.1.4) Az eljárás keretmegállapodás megkötésére irányul-e?
NEM: X
IGEN: –
II.1.5) Az ajánlatkér■ által a szerz■déshez rendelt elnevezés
Vállalkozási szerz■dés Alsónémedi közterek parkosítására

II.1.6) A szerz■dés meghatározása/tárgya (a folytatáshoz szükség szerint használjon to
Alsónémedi, Szabadság tér, Dózsa György tér, Nagygödör, Szent István tér, Május 1. tér
II.1.7) A teljesítés helye:
2351 Alsónémedi, Szabadság tér (1712 hrsz.)
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2351 Alsónémedi,
2351 Alsónémedi,
2351 Alsónémedi,
2351 Alsónémedi,
NUTS-kód: –

Dózsa György tér (815, 1714/1, 1714/3 hrsz.)
Nagygödör (599 hrsz.)
Szent István tér (179 hrsz.)
Május 1. tér (22 hrsz.)

II.1.8) Nómenklatúra
II.1.8.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
F■ szójegyzék
F■ tárgy:
45.11.27.11-2
További tárgyak:
29.83.50.00-1
45.11.10.00-8
02.51.00.00-2
29.83.30.00-7
Kiegészít■ szójegyzék (adott esetben): –

II.1.9) Részekre történ■ ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk mega
NEM: X
IGEN: –
Ajánlatok benyújthatók:
egy részre: –
több részre: –
valamennyi részre: –
II.1.10) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
NEM: X
IGEN: –
II.2) A SZERZ■DÉS SZERINTI MENNYISÉG

II.2.1) Teljes mennyiség (valamennyi részt és opciót beleértve, adott esetben):
Öt darab köztér parkosítása és járulékos létesítményeinek építése, valamint két tér ki
Dózsa György tér nagysága: 4600 m2, Szabadság tér nagysága: 3800 m2, Május 1. tér nagy
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben). Leírása és gyakorlásának lehetséges ideje
II.3) A SZERZ■DÉS ID■TARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Id■tartam hónap(ok)ban és/vagy napokban
(a szerz■dés megkötését■l számítva)
vagy: kezdés // és/vagy
befejezés 2006/09/30 (év/hó/nap)
III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS M■SZAKI INFORMÁCIÓK
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III.1) A SZERZ■DÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK

III.1.1) A szerz■dést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Késedelmi kötbér (Ft/nap mértékben meghatározva), jóteljesítési garancia (a nettó váll

III.1.2) F■ finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogsz
Az ajánlatkér■ a parkosítást részben pályázati forrásból valósítja meg (AVOP). Az aján

III.1.3) A közös ajánlatot tev■ nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illet
Az ajánlatkér■ a nyertes közös ajánlattev■kt■l nem követeli meg gazdasági társaság lé
III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

III.2.1) Az ajánlattev■/részvételre jelentkez■ személyes helyzetére vonatkozó adatok
Az eljárásban nem lehet ajánlattev■ vagy alvállalkozó:
– aki esetében a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)–g) pontjaiban felsorolt kizáró okok fennál
– aki esetében a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjaiban felsorolt kizáró ok fennáll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattev■ vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mér
– aki esetében a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)–c) pontjaiban és a (2) bekezdésében felsor
– aki esetében a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak,
– akinek az elmúlt két évben készült számviteli jogszabályok szerinti beszámolója szer
– akinek évente az elmúlt két évben árbevétele nem érte el a nettó 100 000 000 Ft-ot,
– akinek bármely bankszámláján az elmúlt 12 hónapban egy hónapot meghaladó sorban állá
– az el■z■ két év (2003., 2004.) egyikében sem rendelkezik a közbeszerzés tárgyához h
– akinek a teljesítésért felel■s m■szaki vezet■je nem rendelkezik szakirányú fels■fok
– akinek a felel■s m■szaki vezet■je nem rendelkezik a felel■s m■szaki vezet■i névjeg

III.2.1.1) Jogi helyzet (kizáró okok) – a megkövetelt igazolási mód
Az ajánlattev■, illetve a szerz■dés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10%-át me

III.2.1.2) Pénzügyi és gazdasági alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód
– az elmúlt két évben készült számviteli jogszabályok szerinti beszámoló,
– valamennyi számlavezet■ pénzintézett■l igazolás arról, hogy az ajánlattev■ bankszám

III.2.1.3) M■szaki, illetve szakmai alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód
– referencianyilatkozat az elmúlt két év legjelent■sebb teljesítéseir■l parkosítás tá
– 2003. január 1. után végzett önkormányzati parkosítási munkáról referenciaigazolás a
– a teljesítésért felel■s m■szaki vezet■je szakirányú fels■fokú (kertészmérnöki) végz
– felel■s m■szaki vezet■jének a felel■s m■szaki vezet■i névjegyzékbe vételér■l szóló

III.2.1.4) Egyéb információk (adott esetben)
Az ajánlatkér■ a min■sített ajánlattev■k jegyzékéhez képest szigorúbb alkalmassági kö

III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZ■DÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELE
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III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e
NEM: –
IGEN: –
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történ■ hivatkozás

III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen k
NEM: –
IGEN: –
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) A közbeszerzési törvény VI. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt: X
Meghívásos: –
Tárgyalásos: –
Gyorsított meghívásos: –
Gyorsított tárgyalásos: –
IV.1.2) A közbeszerzési törvény VII. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt: –
Meghívásos: –
Tárgyalásos: –

IV.1.3) Megtörtént-e a részvételre jelentkez■k kiválasztása, megjelölése? (csak tárgya
NEM: –
IGEN: –
Ha igen, a részletes információkat az Egyéb információk körében kell megadni (VI. szak

IV.1.4) A IV.1.1) pont szerinti tárgyalásos, illetve gyorsított eljárás alkalmazásának
IV.1.5) Az adott szerz■désre vonatkozó korábbi közzététel (adott esetben)

IV.1.5.1) Az adott szerz■désre vonatkozó el■zetes összesített tájékoztató (adott eset

IV.1.6) Az ajánlattételre felhívandó jelentkez■k létszáma vagy keretszáma (adott esetb
Létszám: vagy: minimum / maximum
IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
(A) A legalacsonyabb összeg■ ellenszolgáltatás: –
vagy:
(B) Az összességében legel■nyösebb ajánlat: X
B1) a következ■ részszempontok és súlyszámok alapján: X
részszempontok
súlyszámok
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1.
60
2.
15
3.
10
4.
10
5.
5

ajánlati ár
jótállás mértéke
késedelmi kötbér mértéke (Ft/nap mértékben meghatározva)
jóteljesítési garancia mértéke (forint összegben meghatározva)
teljesítési határid■ (napban, a szerz■déskötés napjától számítva)

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkér■ által az aktához rendelt hivatkozási szám

IV.3.2) A dokumentáció beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje:
2005/11/23 (év/hó/nap)
Id■pont: 10.00 óra
Ár (adott esetben): 100 000 Ft + áfa, azaz bruttó 125 000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja: a dokumentáció ellenértékét átutalással kell befizetni
A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: a dokumentáció az ajánlatkér■ I.1) po
IV.3.3) Az ajánlattételi határid■ vagy a részvételi határid■ (attól függ■en, hogy nyí
2005/11/23 (év/hó/nap)
vagy nap (a hirdetmény feladásától számítva)
Id■pont: 10.00 óra

IV.3.4) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkez■k részére (meghí
Tervezett dátum // (év/hó/nap)

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok vagy a részvételi jelentkezések b
Magyar

IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális id■tartama (nyílt eljárás esetén; kivéve a köz
//-ig (év/hó/nap) vagy:
hónap és/vagy 60 nap
(az ajánlattételi határid■ lejártától számítva)

IV.3.7) Az ajánlatok vagy a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei (attól f

IV.3.7.1) Az ajánlatok vagy a részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult
Az ajánlatok felbontása a Kbt. 80. §-a szerint történik, azon a Kbt. 80. § (2) bekezdé
IV.3.7.2) Dátum, id■pont, hely
Dátum: 2005/11/23 (év/hó/nap)
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Id■pont: 10.00 óra
Hely: az ajánlatkér■ I.1) pontban megjelölt székhelye, tárgyaló
VI. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK
VI.1) A HIRDETMÉNY NEM KÖTELEZ■ JELLEG■?
NEM: X
IGEN: –
VI.2) ADOTT ESETBEN KÉRJÜK FELTÜNTETNI, HOGY A KÖZBESZERZÉS ISMÉTL■D■ JELLEG■-E ÉS A

VI.3) A SZERZ■DÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL/PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
NEM: –
IGEN: X
Ha igen, kérjük feltüntetni a projekt/program nevét és bármely egyéb használható hivat
AVOP-3.4.1.-2004-10-0160/03,
AVOP-3.4.1.-2004-10-0170/03,
AVOP-3.4.1.-2004-10-0169/03,
AVOP-3.4.1.-2004-10-0167/03,
AVOP-3.4.1.-2004/10-0217/03.

VI.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK
1) A hiánypótlás lehet■sége vagy annak kizárása: az ajánlatkér■ hiánypótlás lehet■ség
2) Nyílt eljárás esetén az eredményhirdetés id■pontja és a szerz■déskötés tervezett i
Az eredményhirdetés tervezett id■pontja: 2005/12/06
A szerz■déskötés tervezett id■pontja: 2005/12/15
3) A két szakaszból álló eljárás esetén a részvételi szakasz eredményhirdetési id■pont
4) Az ajánlatkér■ az eljárás nyertesével, annak visszalépése esetén a második legkedve
5) Az ajánlatot a kötelezettségvállalásra jogosultak cégszer■ aláírásával, zárt csomag
6) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattev■ nevében aláírásra jogosult személy(ek) a
7) Az ajánlattev■nek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (1) bekezdésében fog
8) Az ajánlattev■nek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 71. § (1) bekezdésének a)
9) Az ajánlattev■nek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pont
10) Az ajánlattev■nek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 71. § (3) bekezdésében fo
11) Az ajánlathoz csatolni kell továbbá az ajánlattev■ nyilatkozatát a Kbt. 72. §-ára
12) Az ajánlathoz csatolni kell továbbá az ajánlattev■ nyilatkozatát a Kbt. 73. § (1)
13) Az ajánlattev■ köteles vállalni a kiviteli tervek elkészítését a Dózsa Gy. tér és
14) Az ajánlatkér■ a kivitelezés során a tervez■i m■vezetést ír el■.
15) Az ajánlatkér■ a pályázaton való részvétel feltételeként 1 000 000 Ft pénzösszeg■
16) Az ajánlathoz mellékelni kell a dokumentációban rendelkezésre bocsátott és értelem
17) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám részszempontonként 1–10. Az egyes ré
18) Az ajánlathoz csatolni kell a dokumentációban rendelkezésre bocsátott szerz■déster
VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
2005/09/29 (év/hó/nap)
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