útépítés és gyalogátkelőhely létesítés ajánlatkérő belterületén
Közbeszerzési Értesítő száma:

2007/90
Építési beruházás; Tervezés és kivitelezés;
Alsónémedi közigazgatási területe; (Az 1–27.

Beszerzés tárgya:

szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és
4. mellékletében)
Az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ
Tárgyalás nélküli
2007.08.08.
11909/2007

Hirdetmény típusa:
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:
Iktatószám:

45.23.32.52-0; 45.23.24.52-5; 45.23.32.20-7;
45.23.31.40-2; 74.22.40.00-5; 45.23.32.52-0;
CPV Kód:

45.23.24.52-5; 45.23.32.20-7; 45.23.31.40-2;
74.22.40.00-5; 45.23.32.92-3; 45.23.24.52-5;

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

45.23.31.40-2; 74.22.40.00-5
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
Alsónémedi közigazgatási területe
2007.09.06.

Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
####90-BA.rtf####

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata egyszer■ eljárás ajánlattételi felhívása (11909/20
Építési beruházás: X
Árubeszerzés: –
Szolgáltatás: –
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR■
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos név: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
Postai cím: F■ út 58.
Város/Község: Alsónémedi
Postai irányítószám: 2351
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok)
Alsónémedi Nagyközség Polgármesteri Hivatala
Címzett: dr. György Balázs polgármester
Telefon: 29/337-362
Fax: 29/537-221
E-mail: alsonemedi@monornet.hu
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Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkér■ általános címe (URL): www.alsonemedi.hu
A felhasználói oldal címe (URL): –
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZ■ CÍMEN SZEREZHET■K BE
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal: X
Ha attól eltér■, kérjük töltse ki az A. I) mellékletet: –

A DOKUMENTÁCIÓ ÉS TOVÁBBI IRATOK A KÖVETKEZ■ CÍMEN SZEREZHET■ BE (a versenypárbeszédr
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal: X
Ha attól eltér■, kérjük töltse ki az A. II) mellékletet: –
AZ AJÁNLATOKAT VAGY RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET A KÖVETKEZ■ CÍMRE KELL BENYÚJTANI
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal: X
Ha attól eltér■, kérjük töltse ki az A. III) mellékletet: –

I.2) AZ AJÁNLATKÉR■ MÁS AJÁNLATKÉR■(K) NEVÉBEN FOLYTATJA LE A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁST?
Igen: –
Nem: X
II. SZAKASZ: A SZERZ■DÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkér■ által a szerz■déshez rendelt elnevezés
Útépítés és gyalogátkel■hely létesítés Alsónémedi belterületén.

II.1.2) A szerz■dés típusa, valamint a teljesítés helye
[Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –,
a) Építési beruházás: X
Kivitelezés: –
Tervezés és kivitelezés: X
Kivitelezés bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkér■ által meghatározott követelmén
A teljesítés helye
Alsónémedi közigazgatási területe
NUTS-kód: HU 102
b) Árubeszerzés: –
Adásvétel: –
Lízing: –
Bérlet: –
Részletvétel: –
Ezek kombinációja/Egyéb: –
A teljesítés helye: –
NUTS-kód: –
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c) Szolgáltatás: –
Szolgáltatási kategória: –
(Az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
A teljesítés helye: –
NUTS-kód: –
II.1.3) A hirdetmény a következ■k valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása: X
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása: –
Keretmegállapodás megkötése: –

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattev■vel: –
Keretmegállapodás egy ajánlattev■vel: –
A tervezett keretmegállapodás résztvev■inek keretszáma
vagy (adott esetben) maximális létszáma
A keretmegállapodás id■tartama:
Id■tartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban:
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes id■tartama alatt (csak számokka
A keretmegállapodás alapján megkötend■ szerz■dések értéke és gyakorisága (amennyire l

II.1.5) A szerz■dés meghatározása/tárgya
Átalányáras vállalkozási szerz■dés keretében el kell végezni a felhívásban meghatározo

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
F■ szójegyzék
F■ tárgy:
45.23.32.52-0
További tárgy(ak):
45.23.24.52-5
45.23.32.20-7
45.23.31.40-2
74.22.40.00-5
Kiegészít■ szójegyzék (adott esetben): –
II.1.7) Részekre történ■ ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk mega
Igen: X
Nem: –
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre: –
egy vagy több részre: –
valamennyi részre: –
II.2) A SZERZ■DÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (adott esetben, valamennyi részt és opciót beleért
01. rész:
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– El kell végezni az alábbi utcák/útszakaszok szilárd burkolattal történ■ kiépítését,
Igényelt pályaszerkezet:
– 6 cm AB-11 aszfalt
– 5 cm 0/20 zúzottk■
– 20 cm 0/55 zúzottk■
Az utakat kétoldalt zúzottk■b■l készült padkával, burkolt vízelvezet■ vagy szikkasztó
A kivitelezés f■bb m■szaki mennyiségei:
– Damjanich utca
– hossza: 560 fm
– útburkolat szélessége: kb. 5 m (bizonyos szakaszokon 4 m)
– padka szélessége: kb. 1-1 m
– burkolandó felület nagysága: kb. 2800 m
– Kisfaludy utca (F■ út–Ady E. közötti szakasza)
– hossza: 118 fm
– útburkolat szélesség: kb. 4,5 m
– padka szélessége: 0,5–0,5 m
– burkolandó felület nagysága: kb. 531 m2
02. rész:
– El kell készíteni a Haraszti úton (5201 jel■ út belterülete) kiemelt közvilágítássa

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)
Igen: –
Nem: –
Igen válasz esetén a vételi jog leírása: –
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban: vagy napokban:
(a szerz■dés megkötését■l számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
vagy: és között.
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétl■d■ jell
hónapokban: vagy napokban:
(a szerz■dés megkötését■l számítva)
II.3) A SZERZ■DÉS ID■TARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Az id■tartam hónap(ok)ban: vagy napokban:
(a szerz■dés megkötését■l számítva)
vagy: kezdés 2007/09/18 (év/hó/nap)
befejezés 2008/04/30 (év/hó/nap)
III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZ■DÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK

III.1.1) A szerz■dést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
1. Késedelmi kötbér: a vállalkozó köteles a szerz■désben rögzített határid■vel kapcso
2. Meghiúsulási kötbér: a vállalkozó köteles a munka megrendel■nek fel nem róható okbó
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3. Ajánlati biztosíték: az ajánlattev■ választása szerint teljesítheti vagy 1 000 000
4. Jótállás: az elkészült m■re a befejezését követ■en 5 év teljes kör■ jótállást kell

III.1.2) F■ finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogsz
Ajánlatkér■ el■leget nem fizet, részszámla benyújtására nincs lehet■ség. A végszámla

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.1.4) Vonatkoznak-e a szerz■dés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott e
Igen: –
Nem: X
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása: –
III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

III.2.1) Az ajánlattev■ személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok) (adott ese
Az el■írások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási m
Az eljárásban nem lehet ajánlattev■, vagy alvállalkozó, aki a Kbt. 60. § (1) bekezdés
Igazolási mód: a Kbt. 299. § (4) bekezdése alapján, a Kbt. 60. § (1) bekezdésében és a
Az ajánlattev■nek nyilatkoznia kell, hogy az általa a közbeszerzés értékének 10%-át me
Az ajánlattev■nek a 66. § (2) bekezdésének, illetve a 67. § (4) bekezdésének fennállás

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P1. A Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján az ajánlattev■nek, illetv
– számlaszám megnevezése,
– számláján a kiállítást megel■z■ 2 évben volt-e 30 napot meghaladó, 1 000 000 Ft-ot
P2. A Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt számviteli jogszabályok szerinti ut
P3. A Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlattev■nek, illetve a közbeszer
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben):
P1. Az eljárásban nem lehet ajánlattev■, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át megha
P2. Az eljárásban nem lehet ajánlatlev■, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át megha
– a mérleg szerinti eredménye negatív volt, vagy
– a saját t■ke értéke a jegyzett t■ke értéke alá csökkeni.
Az ajánlattev■nek és a 10% feletti alvállalkozónak ezen feltételnek külön-külön kell m
P3. Az eljárásban nem lehet ajánlattev■, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át megha
– a 01. rész tekintetében: évente a vállalkozás teljes nettó árbevétele nem éri el a 8
– a 02. rész tekintetében: évente a vállalkozás teljes nettó árbevétele nem éri el a 2
Az ajánlattev■nek és a 10% feletti alvállalkozónak ezen feltételnek együttesen kell me

III.2.3) M■szaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1. A Kbt. 67. §. (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattev■nek, illetve a közbesze
M2. A Kbt. 67. § (2) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattev■nek, illetve a közbeszer
M3. A Kbt. 67. § (2) bekezdés e) pontja alapján az ajánlattev■nek, illetve a közbesze
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben):
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M1. Az eljárásban nem lehet ajánlattev■, illet■leg a közbeszerzés értékének 10%-át me
– a 01. rész tekintetében:
– 2 db, nettó 50 millió Ft érték■ útépítési/felújítási referenciával,
– a 02. rész tekintetében:
– 2 db, nettó 10 millió Ft érték■, közlekedési lámpával biztosított gyalogátkel■hely
M2. Az eljárásban nem lehet ajánlattev■, illet■leg a közbeszerzés értékének 10%-át me
– a 01. rész vonatkozásában:
– 2 db kézi tömörít■ eszközzel, 2 db padka hengerrel, 1 db acélköpenyes vibrohengerre
– A 02. rész vonatkozásában:
– 1 db kézi tömörít■ eszközzel, 1 db padka hengerrel, 1 db aszfaltvágó géppel.
M3. Az eljárásban nem lehet ajánlattev■, illet■leg a közbeszerzés értékének 10%-át me
Az ajánlattev■nek (közös ajánlatot tev■knek), illetve a közbeszerzés értékének 10%-át
III.2.4) Fenntartott szerz■dések
A szerz■dés védett m■helyek számára fenntartott?
Igen: –
Nem: X

III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZ■DÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELE
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e
Igen: –
Nem: –
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történ■ hivatkozás: –
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA
IV.1.1) Az eljárás típusa
Tárgyalás nélküli: X
Tárgyalásos: –
IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK

IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelel■t jelölje meg)
A legalacsonyabb összeg■ ellenszolgáltatás: –
vagy:
Az összességében legel■nyösebb ajánlat az alábbiak szerint: X
Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell me
részszempontok
súlyszámok
1. bruttó ajánlati ár (HUF)
60
2. korábbi teljesítési határid■ (naptári napokban, 2008. április 30-ához képest)
35
3. kedvez■bb fizetési határid■ (+ napokban) (0–180 nap között, a megajánlott napok sz
6
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IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e?
Igen: –
Nem: X
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésr■l (ha szükséges): –
IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkér■ által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben): –
IV.3.2) Az adott szerz■désre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?
Igen: –
Nem: X
Igen válasz esetén:
El■zetes összesített tájékoztató: –
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény: –
Hirdetmény száma a K. É.-ben: –
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben): –
Hirdetmény száma a K. É.-ben: –

IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2007/09/06 (év/hó/nap)
Id■pont: 10.00 óra
Kell-e fizetni a dokumentációért?
Igen: X
Nem: –
Igen válasz esetén:
Ár (számokkal): 120 000 Ft + áfa
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja: a dokumentáció árát a BR-BAU Bt. Alsónémedi és Vidéke T

IV.3.4) Az ajánlattételi határid■
Dátum: 2007/09/06 (év/hó/nap)
Id■pont: 10.00 óra
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
ES CS
DA DE ET EL EN FR IT LV
LT

HU

MT

NL

PL

PT

SK

SL

FI

SV

X
Egyéb: –
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális id■tartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
//-ig (év/hó/nap)
vagy hónapokban: vagy napokban: 60
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(az ajánlattételi határid■ lejártától számítva)

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2007/09/06 (év/hó/nap)
Id■pont: 10.00 óra
Helyszín: Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, 2351 Alsónémedi, F■ út 58.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek:
Az ajánlatok bontásán a Kbt. 80. § (2) bekezdésében meghatározott személyek vehetnek r
VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍT■ INFORMÁCIÓK
VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTL■D■ JELLEG■-E? (adott esetben)
Igen: –
Nem: X
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: –

VI.2) A SZERZ■DÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATO
Igen: –
Nem: X
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bárme

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
1) A hiánypótlás lehet■sége vagy annak kizárása: az ajánlatkér■ hiánypótlási lehet■sé
A hiánypótlás biztosítása esetén a hiánypótlás köre: a Kbt. által biztosított teljes k
2) A szerz■déskötés tervezett id■pontja: 2007. szeptember 17.
3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkér■ által el■írt alapvet■ szabály
4) Egyéb információk:
1. Az ajánlattev■ként szerz■d■ félnek rendelkeznie kell a Kbt. 306. § (2) bekezdése s
2. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk:
A dokumentáció személyesen az árának a IV.3.3) pontja szerinti befizetését követ■en az
3. Meg kell jelölni az ajánlatban:
a) az ajánlattev■ által a szerz■dés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz száza
b) a közbeszerzésnek azt a részét, amellyel összefüggésben az ajánlattev■ harmadik sze
4. Az ajánlati biztosíték teljesíthet■: az ajánlattev■ választása szerint vagy 1 000
5. Amennyiben az ajánlatkér■ megnevez második legjobb ajánlattev■t, az ajánlatkér■ a
6. Az ajánlathoz csatolni kell a 70. § (1) bekezdés, 71. § (3) bekezdés szerinti nyila
7. Az ajánlati árnak a jelen ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatároz
8. Az ajánlattev■nek, valamint a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó alvállalkozón
9. Elbírálás módja:
– Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pont
– A módszer ismertetése, amellyel az ajánlatkér■ megadja a ponthatárok közötti pontszá
10. Az ajánlatkér■ a III.2.2) és a III.2.3) pont szerinti feltételeket és ezek el■írt
11. Az ajánlatkér■ 2007. augusztus 17-én 9.00 órakor helyszíni bejárást biztosit. Gyül
12. A 02. rész vonatkozásában az ajánlatkér■ számára rendelkezésre álló anyagi fedezet
13. Az ajánlatot 3 példányban (1 eredeti és 2 másolati) kell benyújtani. A további for
14. Az ajánlat összeállításával, benyújtásával kapcsolatos minden költség az ajánlatte
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14. Az ajánlatkér■ el■teljesítést elfogad.
15. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a dokumen
VI.4) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA
2007/08/02 (év/hó/nap)
B. MELLÉKLET
A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
A RÉSZ száma: 001
MEGHATÁROZÁS: Utcák szilárd burkolattal történ■ kiépítése
1) A rész meghatározása: átalányáras vállalkozási szerz■dés keretében el kell végezni

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
F■ szójegyzék
F■ tárgy:
45.23.32.52-0
További tárgy(ak):
45.23.24.52-5
45.23.32.20-7
45.23.31.40-2
74.22.40.00-5
Kiegészít■ szójegyzék (adott esetben): –
3) Mennyiség vagy érték: el kell végezni az alábbi utcák/útszakaszok szilárd burkolatt
Igényelt pályaszerkezet:
– 6 cm AB-11 aszfalt
– 5 cm 0/20 zúzottk■
– 20 cm 0/55 zúzottk■
Az utakat kétoldalt zúzottk■b■l készült padkával, burkolt vízelvezet■ vagy szikkasztó
A kivitelezés f■bb m■szaki mennyiségei:
– Damjanich utca
– hossza: 560 fm
– útburkolat szélessége: kb. 5 m (bizonyos szakaszokon 4 m)
– padka szélessége: kb. 1-1 m
– burkolandó felület nagysága: kb. 2800 m
– Kisfaludy utca (F■ út–Ady E. közötti szakasza)
– hossza: 118 fm
– útburkolat szélessége: kb. 4,5 m
– padka szélessége: 0,5–0,5 m
– burkolandó felület nagysága: kb. 531 m2

4) A szerz■dés id■tartama vagy eltér■ kezdési/teljesítési határid■ feltüntetése (adot
Az id■tartam hónap(ok)ban: vagy napokban:
(a szerz■dés megkötését■l számítva)
vagy kezdés: 2007/09/18 (év/hó/nap)
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befejezés: 2008/04/30 (év/hó/nap)

5) További információ a részekr■l: további részletes információt a dokumentáció tartal
A RÉSZ száma: 002
MEGHATÁROZÁS: Közlekedési jelz■lámpával biztosított gyalogátkel■hely létesítése

1) A rész meghatározása: átalányáras vállalkozási szerz■dés keretében a Haraszti utcáb
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
F■ szójegyzék
F■ tárgy:
45.23.32.92-3
További tárgy(ak):
45.23.24.52-5
45.23.31.40-2
74.22.40.00-5
Kiegészít■ szójegyzék (adott esetben): –
3) Mennyiség vagy érték: el kell készíteni a Haraszti úton (5201 jel■ út belterülete)

4) A szerz■dés id■tartama vagy eltér■ kezdési/teljesítési határid■ feltüntetése (adot
Az id■tartam hónap(ok)ban: vagy napokban:
(a szerz■dés megkötését■l számítva)
vagy kezdés: 2007/09/18 (év/hó/nap)
befejezés: 2008/04/30 (év/hó/nap)

5) További információ a részekr■l: további részletes információt a dokumentáció tartal
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