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3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez  
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍT İ  
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 EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA  
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki  
A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________  
Azonosító kód____________________  
Építési beruházás x 
Árubeszerzés  
Szolgáltatás  
Építési koncesszió  
Szolgáltatási koncesszió  
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR İ  
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)  

Hivatalos név: Révfülöp Nagyközség Önkormányzata  
Postai cím: Villa Filip tér 8.  
Város/Község: Révfülöp  
Postai irányítószám: 8253  
Ország: Magyarország  
Kapcsolattartási pont(ok): -  
Címzett: -  
Telefon: -  
E-mail: -  
Fax: -  
Az ajánlatkérı általános címe (URL):  
A felhasználói oldal címe (URL):  
További információk a következı címen szerezhetık be:  
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal  
xHa attól eltérı, kérjük töltse ki az A.I mellékletet  
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A dokumentáció a következı címen szerezhetı be:  
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal  
xHa attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet  
Az ajánlatokat a következı címre kell benyújtani:  
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal  
xHa attól eltérı, kérjük töltse ki az A.III mellékletet  

I.2.) Az ajánlatkérı típusa  
Központi szintő  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintő x 
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  

I.3.) Az ajánlatkérı tevékenységi köre  
I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérık esetén  

xÁltalános közszolgáltatások  
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció  
Védelem  
Szociális védelem  
Közrend és biztonság  
Szabadidı, kultúra és vallás  
Környezetvédelem  
Oktatás  
Gazdasági és pénzügyek  
Egyéb (nevezze meg):  
Egészségügy  

I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérık esetén  
Víz  
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]  
Villamos energia  
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]  
Gáz- és hıenergia termelése, szállítása és elosztása  
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]  
Földgáz és kıolaj feltárása és kitermelése  
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]  
Szén és más szilárd tüzelıanyagok 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]  
Repülıtéri tevékenység  
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]  
Kikötıi tevékenységek  
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]  
Postai szolgáltatások  
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]  

I.4.) Az ajánlatkérı más ajánlatkérık nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? nem  
 
II. SZAKASZ: A SZERZ İDÉS TÁRGYA  
II.1) Meghatározás  
II.1.1 ) Az ajánlatkérı által a szerzıdéshez rendelt elnevezés  

Révfülöp, Rózsakert felújítása és játszótér kivitelezése  
II.1.2) A szerzıdés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, 
amelyik leginkább megfelel a szerzıdés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)  

a)  
xÉpítési beruházás  
xKivitelezés  
Tervezés és kivitelezés  
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérı által meghatározott követelményeknek megfelelıen  
Építési koncesszió  
A teljesítés helye  
Révfülöp  
NUTS-kód HU213  
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 következık valamelyikére irányul  
Közbeszerzés megvalósítása x 
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása  
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Keretmegállapodás megkötése  
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)  

Keretmegállapodás több ajánlattevıvel  
A tervezett keretmegállapodás résztvevıinek keretszáma  
VAGY, adott esetben, maximális létszáma  
Keretmegállapodás egy ajánlattevıvel  
A keretmegállapodás idıtartama: Idıtartam év(ek)ben:  
VAGY hónap(ok)ban:  
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes idıtartama alatt (csak számokkal és pénznem):  
A keretmegállapodás alapján megkötendı szerzıdések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):  

II.1.5) A szerzıdés meghatározása/tárgya  
Vállalkozási szerzıdés a Révfülöp, Rózsakert felújítása és játszótér kivitelezésére.  

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

II.1.7)  
Részekre történı ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletbıl 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) Szerzıdés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör  
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)  

Révfülöp, Rózsakert felújítása során 53 db fa kivágása, meglévı kerti létesítmények bontása, kerti utak készítése, 11 db. lombos fa, 3112 db. 
fenyı-lomblevelő-lombhullató cserje, 1808 db. rózsatı, 1800 db. évelı, 600 db. egynyári virág kiültetése, 4 db. pergola készítés, 18 db. pad, 
8 db. hulladékgyőjtı, 2 db. kerékpártartó, 2 db. információs tábla kihelyezése. Játszótér kivitelezése 328 m2-en (jelenlegi játszóeszközök 
bontása, tanúsítással rendelkezı 5 db játszóeszköz, 6 db pad és 3 db hulladékgyőjtı elhelyezése) a dokumentációban részletezettek szerint.  

II.2.2)  
Vételi jog (opció) (adott esetben)  
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:  
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:  
hónap(ok)ban:  
VAGY napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)  
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):  
VAGY: és között  
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlıdı jellegő szerzıdések esetében kérjük feltüntetni a további 
szerzıdések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)  

II.3) A szerzıdés idıtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje  
Az idıtartam hónap(ok)ban:  
VAGY napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)  
VAGY: kezdés (év/hó/nap)  
ÉS/VAGY  
befejezés 2010/06/15 (év/hó/nap)  

 
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk  
III.1) A szerzıdésre vonatkozó feltételek  
III.1.1) A szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)  

Ajánlatkérı a késedelmes napokra bruttó 100.000,-Ft késedelmi kötbért ír elı a szerzıdést biztosító mellékkötelezettségként. Ajánlatkérı 
legalább 12 hónap garancia vállalását írja elı a szerzıdést biztosító mellékkötelezettségként. Ajánlatkérı a garanciális visszatartás a vállalási 
díj nettó értékének 5%-a, melyet bankgaranciában kérünk nyújtani. A bankgaranciát a Kbt. 53.§ (6) bek. a) pontja szerint kell teljesíteni. 
Meghiúsulási kötbér: a vállalási díj nettó értékének 5%-a.  

III.1.2) Fı finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre  
Az elvégzett munkák ellenértékét az ajánlatkérı a szerzıdésben megállapított pénzügyi-mőszaki ütemterv szerint, a teljesítéstıl számított 60 
napon belül, átutalással forintban egyenlíti ki, a Kbt. 305. § (3) bekezdése szerint.Ajánlatkérı elıleget nem fizet. 1 részszámla és egy 
végszámla nyújtható be.  

III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)  
Gazdasági társaság létrehozását Ajánlatkérı nem követeli meg, de közös ajánlatadáskor meg kell nevezni a kötelezettségvállalásra jogosult és 
kötelezett céget.  

III.1.4)  
Vonatkoznak-e a szerzıdés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) nem Ha igen, a különleges feltételek meghatározása  

III.2) Részvételi feltételek  
III.2.1) Az ajánlattevı személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történı bejegyzésre 
vonatkozó elıírásokat is  

Az ajánlatkérı által elıírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:  
- Az eljárásban nem vehet részt, és ezért kizárásra kerül az az ajánlattevı, alvállalkozó, vagy erıforrást nyújtó szervezet akivel szemben a 
Kbt. 60. § (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. 
- Az eljárásban nem vehet részt, és ezért kizárásra kerül az az ajánlattevı, a közbeszerzés értékének 10 % -át meghaladó mértékben igénybe 
venni kívánt alvállalkozó vagy erıforrást nyújtó szervezet, - illetıleg a d) pont tekintetében alvállalkozó,- akivel szemben a 61. § (1) 
bekezdés a)- d) pontjaiban meghatározott kizáró okok fennállnak. 
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevı, vagy alvállalkozó, valamint erıforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a 61. § (2) bekezdésében 
meghatározott kizáró okok fennállnak. 
- Az eljárásból kizárásra kerül az az ajánlattevı, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozója, illetve erıforrást nyújtó szervezet akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok valamelyike 
fennáll. 
Az Ajánlattevınek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, valamint erıforrást 

Fı szójegyzékKiegészítı szójegyzék
Fı tárgy: 45000000450000004500000045000000----7777
További tárgyak:
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nyújtó szervezetnek az ajánlatban a Kbt. 249.§ (3) bekezdése szerint kell nyilatkoznia, hogy nem tartozik a Kbt. 60.§ (1) bekezdésében, a 
Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban, valamint a Kbt. 61. § (2) meghatározott kizáró okok hatálya alá. Erıforrás szervezet esetében a Kbt. 
65. § (4) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy a szerzıdés teljesítéséhez szükséges erıforrások rendelkezésre állnak majd a szerzıdés 
idıtartama alatt. Az ajánlattevı nyertessége esetén az eredményhirdetést követı nyolc napon belül a Kbt. 63. § (2)-(5) bekezdései és a 63/A. 
§ (1) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 60.§ (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban 
meghatározott kizáró okok hatálya alá, ha ezt az ajánlatban nem igazolta.  

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:  
P 1. Banki információ valamennyi számlavezetı pénzintézettıl, arra vonatkozóan, hogy az elmúlt 2 évben (2008, 2009) számláján 30 napot 
meghaladó sorban állás elıfordult-e). [Kbt. 66.§ (1) bekezdés a) pont] 
P 2. A 2007. 2008. évre vonatkozóan számviteli törvény szerinti éves beszámoló becsatolása, a Kbt. 66.§ (1) bekezdés b) pontjában 
foglaltaknak megfelelıen, eredeti vagy hiteles másolati példányban. 
P 3. Ajánlattevınek csatolnia kell a Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érvényes felelısségbiztosítás másolatát, az érvényességet 
igazoló befizetési másolattal vagy egyéb okirattal.  
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  
Alkalmatlan az ajánlattevı, illetve a közbeszerzés értékének 10 %- át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója,  
P 1. ha a számlavezetı pénzintézeteinek nyilatkozatai alapján folyószámlájukon az elmúlt 2 évben (2008. 2009.) 30 napot meghaladó sorban 
állás volt,  
P 2. ha adózás elıtti eredménye – az éves beszámolói alapján – 2007. 2008. évek valamelyikében negatív volt. 
P 3. ha nem rendelkezik legalább 8 millió Ft/káresemény értékő kivitelezésre vonatkozó felelısségbiztosítással. 
Ajánlattevı, - közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevı - illetve 10 % feletti alvállalkozója a Kbt. 66. §. (1) a)-b) pontja szerinti 
követelményeknek önállóan, az egyéb pénzügyi alkalmassági feltételeknek együttesen is megfelelhet.  

III.2.3) Mőszaki, illetve szakmai alkalmasság  
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:  
Az ajánlatnak tartalmaznia kell  
M 1. az ajánlattevı illetıleg a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó elızı 5 évben (2005-
2009) végzett kivitelezıi referenciamunkáinak ismertetését a Kbt. 68.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen 
M 2. az ajánlattevı illetıleg a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó rendelkezésére álló, a 
teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezését, általuk aláírt szakmai önéletrajzzal történı bemutatását, jogosultságuk igazolását (a 
névjegyzékbe vételrıl szóló határozat egyszerő másolatban) (Kbt. 67§ (2) bekezdés c) pontja) 
M 3. a teljesítésben részt vevı szakemberek létszámadatait végzettség, illetve képzettség szerinti bontásban a Kbt. 67. § (2) bek. e) pontja 
szerint. 
M 4. Csatolni kell a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetıleg mőszaki felszereltség leírását. (Kbt. 67.§ (2) bek. b) 
pont)  
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  
Alkalmatlan az ajánlattevı, vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha 
M 1. az elmúlt 5 évben (2005-2009.) nem rendelkezik 
- összesen legalább 2 db tanúsítvánnyal rendelkezı játszótér építési referenciamunkával, melybıl egy referenciamunka nettó értéke minimum 
nettó 10 millió Ft, 
- összesen legalább 2 db parképítési vagy felújítási referenciamunkával. 
M 2. nem rendelkezik a közbeszerzés tárgyára vonatkozóan érvényes hatósági engedéllyel rendelkezı, felelıs mőszaki vezetıi 
névjegyzékben szereplı 1 fı szakemberrel. 
M 3. nem rendelkezik legalább 5 fı, saját állományú fizikai létszámmal és 1 fı mőszaki vezetıvel. 
M 4. nem rendelkezik legalább 1 db Bobket típusú árokásó géppel. 
Ajánlattevı, illetve 10 % feletti alvállalkozója ezen feltételeknek együttesen is megfelelhet.  

III.2.4) Fenntartott szerzıdések  
A szerzıdés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem  
A szerzıdés a Kbt. 253. § szerint fenntartott nem  

III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerzıdésekre vonatkozó különleges feltételek  
III.3.1)  

A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?  
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történı hivatkozás:  

 
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS  
IV.1) Az eljárás típusa  
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti  

Tárgyalás nélküli  
Tárgyalásos x 

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 megfelelıt jelölje meg)  

A legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás  
VAGY  
Az összességében legelınyösebb ajánlat az alábbiak szerint x 
xAz alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni)  

IV.2.2)  
Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem  
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésrıl (ha szükséges)  

IV.3) Adminisztratív információk  
IV.3.1) Az ajánlatkérı által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)  

1004240583  

Szempont Súlyszám
Ajánlati ár (Ft) 15
A kötelezı garancia ideje feletti vállalás (hónap) 3
Teljesítési határidı (dátum) 3
Az elıírt késedelmi kötbér feletti vállalás (Ft/nap) 2
Fizetési határidı (60 napon túl vállalt számlakiegyenlítési határidı napjai (nap) 1
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IV.3.2)  
Az adott szerzıdésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem  
Igen válasz esetén  
Elızetes 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)  
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)  
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)  

IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)  
A dokumentáció beszerzésének határideje  
Dátum: 2010/03/16 (év/hó/nap )  
Idıpont: 10:00 óra  
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen  
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 60.000 + ÁFA  
Pénznem: HUF  
A fizetés feltételei és módja:  
az átvétel helyszínén készpénzfizetéssel.  

IV.3.4) Az ajánlattételi határidı  
Dátum: 2010/03/16 (év/hó/nap) Idıpont: 10:00 óra  

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 idıtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)  
-ig (év /hó/nap )  
VAGY hónap(ok)ban:  
VAGY napokban: (az ajánlattételi határidı lejártától számítva)  

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei  
Dátum: 2010/03/16 (év/hó/nap)  
Idıpont: 10:00 óra  
Helyszín : Csíky és Társa Kkt. (2081 Piliscsaba-Klotildliget, Fényesliget sétány 2.)  
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek  
A Kbt. 80. §. (2) bekezdése szerint.  

 
V. szakasz: kiegészítı információk  
V.1)  

A KÖZBESZERZÉS Ismétlıdı jellegő-e? (adott esetben) nem  
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:  

V.2)  
A szerzıdés 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:  
Révfülöp rózsakert-játszótér felújítása 2042689926 kódszámú EMVA Falumegújítás és fejlesztés pályázat  

V.3) További információk (adott esetben)  
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett idıpontja:  

2010. 03. 23. 14:00 óra  
V.3.2) A szerzıdéskötés tervezett idıpontja:  

2010. 04. 12.  
V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérı által elıírt alapvetı szabályai, az elsı tárgyalás idıpontja : (kivéve, ha az eljárás 
tárgyalás nélküli)  

Az elsı tárgyalás idıpontja: 2010. 03. 18. 11:30 óra, helye: Révfülöp Nagyközség Polgármesteri Hivatal. A tárgyalásokat az Ajánlattevıkkel 
együtt folytatja le Ajánlatkérı.  

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)  
A dokumentáció rendelkezésre bocsátása munkanapokon 9-12.00 óra között - az ajánlattételi határidı lejáratának napján 10.00 óráig - az A 
melléklet II. szakaszában meghatározott helyen.  

V.3.5.1) Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi 
elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felsı határa:  

Az ajánlatok értékelése során adható pontszám rész-szempontonként 0-10  
V.3.5.2) Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az 
ajánlatkérı megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:  

Az egyes részszempontoknál a legjobb ajánlat a maximum pontszámot, a legrosszabb ajánlat a minimum pontszámot kapja, a többi pontszám 
kiszámítása lineárisan történik.  

V.6)  
A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek elıírt igazolási módja a minısített ajánlattevık hivatalos jegyzékébe történı felvétel feltételét 
képezı minısítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen  

V.7) Egyéb információk:  
1. Helyszíni szemle idıpontja: 2010. március 3. 11.00 óra. Helye: Révfülöp Nagyközség Polgármesteri Hivatala 
2. Az ajánlattételi dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentáció másra át nem ruházható. 
3. Ajánlattevınek nyilatkoznia kell a Kbt. 70.§ (2) bekezdésének, valamint a Kbt. 72. §-ának megfelelıen. 
4. Az ajánlatban meg kell jelölni a Kbt. 71. § (1) bekezdés a), b), c) pontjaiban foglaltakat. 
5. Amennyiben az ajánlatkérı eredményhirdetéskor a második legkedvezıbbnek minısített ajánlattevıt is meghatározza, a Kbt. 91.§ (2) 
bekezdése esetén Ajánlatkérı a második legkedvezıbbnek minısített Ajánlattevıvel köt szerzıdést. 
6. Ajánlatkérı a hiánypótlást teljes körben biztosítja. (Kbt. 83.§) 
7. Ajánlattevınek csatolnia kell az ajánlattételi határidıt megelızı 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot, az ajánlatot aláírók eredeti 
vagy másolati aláírási címpéldányát. 
8. Az ajánlatot zárt csomagolásban, három példányban (1 eredeti és 2 másolati) kell benyújtani. Minden példányon fel kell tüntetni az 
„eredeti”, vagy „másolat” megjelölést, azzal a kitétellel, hogy minden esetben az eredeti példány tartalma az irányadó. 
9. A csomagoláson fel kell tüntetni az alábbiakat: „Ajánlat – Révfülöp, Rózsakert felújítása és játszótér kivitelezése” feliratot, valamint a „Az 
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ajánlattételi határidı lejártáig nem bontható fel” feliratot jól látható, egyértelmő módon. 
10. Az ajánlatok minden írott lapját folyamatos sorszámozással és az ajánlattevı cégjegyzésre jogosult, vagy általa meghatalmazott 
(meghatalmazás eredeti példányát csatolva) személy kézjegyével, valamint számozott tartalomjegyzékkel kell ellátni, és sérülésmentesen, a 
lapokat egymástól elválaszthatatlan formában (bekötve, lefőzve, vagy bármely egyéb módon) kell leadni. 
11. A postai úton feladott ajánlatokat az ajánlatkérı akkor tekinti határidın belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi 
határidı lejártáig sor került az A. Melléklet II. pontban meghatározott címen. Az ajánlat, ill. az azzal kapcsolatos postai küldemények 
elvesztésébıl eredı kockázat az ajánlattevıt terheli. A postán feladott ajánlati példányokat tartalmazó csomagoláson fel kell tüntetni: 
„Iktatóban nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó” feliratot. 
12. Az ajánlattevınek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a cégkivonatával, 
adóhatósági lekérdezéssel, vagy vállalkozói igazolványával kell igazolni a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenység végzésére való 
jogosultságát. Amennyiben megállapítható, hogy az ajánlattevı nem jogosult a jelen közbeszerzés tárgya szerinti tevékenység végzésére, úgy 
ajánlata érvénytelen. 
13. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülı összes költség az ajánlattevıt terheli. 
14. Minden egyéb információt az ajánlati dokumentáció és annak mőszaki leírásai tartalmaznak. 
15. Az ajánlati biztosíték összegszerően meghatározott értéke: 500.000,-Ft, azaz ötszázezer forint. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59 § (2) 
bekezdésében foglaltak szerint teljesíthetı. Az ajánlati biztosíték nyújtásának részletes feltételeit a dokumentáció tartalmazza. Befizetés vagy 
átutalás esetén Révfülöp Nagyközség Önkormányzata OTP Kereskedelmi Bank RT Tapolca 11748052-15427580 számú számlájára 
teljesítendı. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség lejártának idıpontjáig kell érvényben maradnia. Ajánlattevınek az ajánlati 
biztosíték igazolását a Kbt. 59. § (2) bek. szerint kell teljesítenie. Az ajánlati biztosíték a Kbt 59 § (5) bekezdésében foglaltak szerint kerül 
visszafizetésre. 
16. Ajánlatadó köteles szándéknyilatkozatot becsatolni, hogy nyertessége esetén a projekt nagyságrendjével megegyezı nagyságú, a 
közbeszerzés tárgyával megegyezı felelısségbiztosítással fog rendelkezni (Kbt. 306.§ (2) bekezdés szerint). 
17. Az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi 
CXXIX. törvény elıírásai szerint kell eljárni. 
18. Az ajánlattevı köteles csatolni a cégjegyzésre jogosultak aláírási címpéldányát. 
19. Ajánlatkérı a Kbt. 20. §. (3) bekezdése alapján az igazolások egyszerő másolatban benyújthatók. 
20. Az ajánlatkérı ezúton tájékoztatja ajánlattevıket, hogy a tárgyi beruházás megvalósítása érdekében pályázatot (támogatásra irányuló 
igényt) nyújtott be, továbbá felhívja ajánlattevık figyelmét a Kbt. 48. § (3) 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, illetıleg körülménynek minısül a támogatásra irányuló 
igényének el nem fogadása  

V.8)  
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/02/19 (év/hó/nap)  

 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok  
I) További információk a következı címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetık be  

Hivatalos név: Csíky és Társa Beruházás-szervezı Kkt.  
Postai cím: Fényesliget sétány 2.  
Város/Község: Piliscsaba  
Postai irányítószám: 2081  
Ország: Magyarország  
Kapcsolattartási pont(ok):  
Címzett: Csíky Gábor  
Telefon: 26/375-095  
E-mail: csiky.kkt@t-online.hu  
Fax: 26/375-095  
Internetcím (URL): www.csikykkt.hu  

II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhetı  
Hivatalos név: Csíky és Társa Beruházás-szervezı Kkt.  
Postai cím: Fényesliget sétány 2.  
Város/Község: Piliscsaba  
Postai irányítószám: 2081  
Ország: Magyarország  
Kapcsolattartási pont(ok):  
Címzett: Csíky Gábor  
Telefon: 26/375-095  
E-mail: csiky.kkt@t-online.hu  
Fax: 26/375-095  
Internetcím (URL): www.csikykkt.hu  

III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani  
Hivatalos név: Csíky és Társa Beruházás-szervezı Kkt.  
Postai cím: Fényesliget sétány 2.  
Város/Község: Piliscsaba  
Postai irányítószám: 2081  
Ország: Magyarország  
Kapcsolattartási pont(ok):  
Címzett: Csíky Gábor  
Telefon: 26/375-095  
E-mail: csiky.kkt@t-online.hu  
Fax: 26/375-095  
Internetcím (URL): www.csikykkt.hu  

   
B. MELLÉKLET  
A részekre vonatkozó információk  
A rész száma 1  
meghatározás  
1) A rész meghatározása  
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

Fı szójegyzékKiegészítı szójegyzék
Fı tárgy:

Page 6 of 7Közbeszerzések Tanácsa - Fıoldal

2010.02.24.http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitoHirdetmenyProperties?objectID...



Közbeszerzések Tanácsa 
Cím: 1024 Budapest Margit krt. 85. 
E-mail: kapcsolat@kozbeszerzesek-tanacsa.hu 
Fıoldal Honlaptérkép Impresszum Adatvédelem Kapcsolatfelvétel Letöltéssegéd Technikai ajánlás  

3) Mennyiség vagy érték  
4) A szerzıdés idıtartama vagy eltérı kezdési/teljesítési határidı feltüntetése  

Az idıtartam hónap(ok)ban:  
VAGY napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)  
VAGY Kezdés (év/hó/nap)  
ÉS/VAGY  
Befejezés (év/hó/nap)  

5) További információ a részekrıl  
----------------------(E mellékletbıl a részek számának megfelelıen több példány használandó) ----------------------  

További tárgyak:

 Vissza   
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