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3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez  

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ  

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 EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA  

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki  

A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________  

Azonosító kód____________________  

Építési beruházás x 

Árubeszerzés  

Szolgáltatás  

Építési koncesszió  

Szolgáltatási koncesszió  

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ  
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)  

Hivatalos név: Dunaharaszti Város Önkormányzata  

Postai cím: Fő út 152.  

Város/Község: Dunaharaszti  

Postai irányítószám: 2330  

Ország: HU  

Kapcsolattartási pont(ok):  

Címzett: Németh Károly  

Telefon: 06/24-504-468  

E-mail: nemeth.karoly@dunaharaszti.hu  

Fax: 06/24-504-472  

Az ajánlatkérő általános címe (URL):  

A felhasználói oldal címe (URL):  

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/popup/pid/0/hirdetmenyPdfDownload?hirdetmenyID=Hirdetmeny.portal_12941_2010


További információk a következő címen szerezhetők be:  

Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal  

xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet  

A dokumentáció a következő címen szerezhető be:  

Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal  

xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet  

Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:  

xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal  

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet  

I.2.) Az ajánlatkérő típusa  

Központi szintű  

Közszolgáltató  

Regionális/helyi szintű x 

Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]  

Közjogi szervezet  

Egyéb  

I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre  

I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén  

xÁltalános közszolgáltatások  

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció  

Védelem  

Szociális védelem  

Közrend és biztonság  

Szabadidő, kultúra és vallás  

Környezetvédelem  

Oktatás  

Gazdasági és pénzügyek  

Egyéb (nevezze meg):  

Egészségügy  

I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén  

Víz  

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]  

Villamos energia  

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]  

Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása  

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]  

Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése  

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]  

Szén és más szilárd tüzelőanyagok 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]  

Repülőtéri tevékenység  

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]  

Kikötői tevékenységek  

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]  

Postai szolgáltatások  

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]  



I.4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? nem  

 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA  
II.1) Meghatározás  

II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés  

Kertépítés, parkfelújítás  

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési 

beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a 

közbeszerzés(ei) tárgyának)  

a)  

xÉpítési beruházás  

xKivitelezés  

Tervezés és kivitelezés  

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott 

követelményeknek megfelelően  

Építési koncesszió  

A teljesítés helye  

Dunaharaszti  

NUTS-kód HU102  

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 következők valamelyikére irányul  

Közbeszerzés megvalósítása x 

Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása  

Keretmegállapodás megkötése  

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)  

Keretmegállapodás több ajánlattevővel  

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma  

VAGY, adott esetben, maximális létszáma  

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel  

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:  

VAGY hónap(ok)ban:  

A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és 

pénznem):  

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire 

lehetséges):  



II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya  

Vállalkozási szerződés kertépítésre, park felújításra  

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

 
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék 

Fő tárgy: 45113000-2 
  

További tárgyak: 45236230-1 

45236250-7 

 
 

II.1.7)  

Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. 

mellékletből 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) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör  

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)  

Laffert kúria kertépítése, Kerkai Park felújítása: 

Fakivágás:24 db 

Durva tereprendezés:1220 m3, 

Finom tereprendezés:2175 m2, 

Növénytelepítés (fák, cserjék):2539 db 

Gyalogos forgalmú térburkolat kialakítása:515 m2 

Vegyes forgalmú térburkolat kialakítása (12 t teherbírásra méretezve): 435 m2 

Vasbeton lépcső készítése mészkő burkolattal:105 m2 

Gyepesítés:1635 m2 

Kerítésépítés:140 fm 

Fa burkolatú épített színpad:46,8 m2 

Automata öntözőrendszer kialakítása:450 m2 

Felszíni csapadékvíz elvezetés kiépítése 

Kerti építmények, támfalak, pofafalak építése 

Kerti bútorok, eszközök beszerzése és elhelyezése 

Térvilágítás, burkolatba süllyesztett világítás kiépítése 

Laffert kúria előtti tér, Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal előtti tér 

Tükörkészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, sík felületen: 720m2 

Gyalogos forgalmú térburkolat kialakítása:635 m2 

Vegyes forgalmú térburkolat kialakítása (12 t teherbírásra méretezve): 85m2 

Szegélyek építése (süllyesztett, kiemelt): 160 fm 

Növénytelepítés:247 db 

Felszíni csapadékvíz elvezetése 

Kerti bútorok, eszközök beszerzése és elhelyezése 

Burkolatba süllyesztett világítás kiépítése 

A fenti tevékenységek közül megközelítőleg 25 % műemléki jellegű területen végzendő.  

II.2.2)  

Vételi jog (opció) (adott esetben) nem  

Igen válasz esetén a vételi jog leírása:  

Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:  

hónap(ok)ban:  



VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)  

Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):  

VAGY: és között  

Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű 

szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban: 

vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)  

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje  

Az időtartam hónap(ok)ban:  

VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)  

VAGY: kezdés (év/hó/nap)  

ÉS/VAGY  

befejezés 2010/09/30 (év/hó/nap)  

 

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk  

III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek  

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)  

Késedelmi-, meghiúsulási-, hibás teljesítési-, kötbér, jótállás  

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi 

rendelkezésekre  

A Kbt. 305. § (3) bekezdése szerint átutalással. Ajánlatkérő előleget nem fizet. 

Részszámlázásra nincs lehetőség.  

III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott 

esetben)  

Nem követelmény  

III.1.4)  

Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) nem Ha 

igen, a különleges feltételek meghatározása  

III.2) Részvételi feltételek  

III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a 

szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is  

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:  

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), vagy alvállalkozó, vagy erőforrást 

nyújtó szervezet, aki a Kbt. 60. § (1) bekezdésének bármely pontjának hatálya alá, vagy a 

Kbt. 61. § (2) bekezdésének hatálya alá, vagy a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában 

meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.  

Az eljárásból kizárásra kerül az az ajánlattevő (közös ajánlattevő), akivel, illetőleg akinek a 

közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójával 

szemben, vagy erőforrást nyújtó szervezetével szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a), b), c), 

valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-b) pontokban felsorolt kizáró okok fennállnak. 

Igazolási mód: 

A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek, a 10% feletti alvállalkozónak, valamint 

az erőforrást nyújtó szervezetnek a 249.§ (3) bekezdése szerint nyilatkoznia kell.  

Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell továbbá a Kbt. 71.§ (3) bekezdése alapján, hogy a szerződés 

teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.  

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:  

1.) A Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja alapján az utolsó kettő lezárt üzleti évéről szóló, a 

számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolója (egyszerűsített beszámolója) kiegészítő 

mellékletek nélkül. 

2.) A Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja alapján a ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek), 10 % 



feletti alvállalkozónak valamennyi számlavezető pénzintézetétől származó, az ajánlattételi 

határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi nyilatkozata (egyszerű másolatban) az alábbi 

tartalommal:  

- a vezetett bankszámla pénzforgalmi jelzőszáma, 

- a számlavezetés kezdete, 

- az ajánlattevő számláján az igazolás kiállítását megelőző egy évben (12 hónapban) 30 napon 

túli sorban állás jelentkezett-e.  

3.) Az elmúlt 1 lezárt üzleti évből származó, jelen közbeszerzés tárgya (kertépítés, parképítés) 

szerinti forgalmáról (nettó árbevételről) szóló cégszerű nyilatkozat. 

Erőforrást nyújtó szervezet bevonása esetén ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 4 § 3/E. 

pontjára és a Kbt. 65.§ (4) bekezdésére.  

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

Alkalmasságot kizáró tényezők: 

1.) amennyiben az ajánlattevő (közös ajánlattevő) vagy a 10 % feletti alvállalkozó mérleg 

szerinti eredménye az utolsó kettő lezárt üzleti év bármelyikében negatív volt. 

2.) amennyiben az ajánlattevő (közös ajánlattevő) vagy a 10 % feletti alvállalkozó, valamelyik 

számlavezető pénzintézetétől származó, az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem 

régebbi nyilatkozata alapján számláján az igazolás kiállítását megelőző egy évben (12 

hónapban) 30 napon túli sorban állás volt. 

3.) amennyiben az ajánlattevő (közös ajánlattevő) vagy a 10 % feletti alvállalkozó nem 

rendelkezik együttesen az elmúlt 1 lezárt üzleti évből összesen nettó 70 millió Ft 

kertépítésből, parképítésből származó nettó árbevétellel.  

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:  

Ajánlattevő (közös ajánlattevő), 10 % feletti alvállalkozó vonatkozásában: 

M/1.) A 2009-ben, vagy a jelenleg is folyamatban lévő kertépítésre, parképítésre, automata 

öntözőrendszer kialakítására vonatkozó munkáinak ismertetése a Kbt. 68 § (2) bekezdése 

szerinti referencia formában. 

A referenciának minimálisan az alábbiakat kell tartalmaznia: 

 a szerződést kötő másik fél megnevezését, telefon-, vagy faxszámát; 

 a kontaktszemély neve, telefonszámát; 

 a szerződés tárgyát, annak műszaki paramétereit, adatait (ellátott feladatok felsorolása) 

 az ellenszolgáltatás nettó összegét,  

 a teljesítés idejét [év], 

 nyilatkozat a szerződés teljesítésének megfelelőségéről. 

M.2.) A vezető tisztségviselő, a minőségellenőrzésért (minőségirányításért) felelős személyek 

és a szerződés teljesítésében részt vevő felelős műszaki vezetők bemutatása végzettségük, 

képzettségük és gyakorlati idejük ismertetését tartalmazó, az adott személy által aláírt 

szakmai önéletrajz formájában, melyhez csatolni kell a képzettség, végzettség továbbá a 

felelős műszaki vezetők tekintetében a jogosultság igazolására szolgáló dokumentumok 

egyszerű másolatát. A környezetvédelmi megbízott esetében csatolandó a képzettség 

igazolására szolgáló tanúsítvány egyszerű másolata. 

[Amennyiben valamely szakember vagy felelős műszaki vezető nem az ajánlattevő 

(konzorciumi tag), illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe 

venni kívánt alvállalkozó munkavállalója, az ajánlathoz csatolni kell a szakember személyes 

közreműködésére vonatkozó szándéknyilatkozatot.] 

M/3.) Cégszerű nyilatkozat a teljesítésben résztvevő szakemberek létszámadatai végzettség, 

illetve képzettség szerinti bontásban. 

M/4: A teljesítéshez rendelkezésre álló – saját tulajdonban lévő, illetve szerződéssel, vagy 

előszerződéssel lekötött – eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltség leírása. A 



bemutatásnak tartalmaznia kell a munkagépek berendezések adatait (darabszám, műszaki 

paraméter megjelölésével) továbbá azt hogy saját tulajdonában áll-e a gép, vagy más 

használati jogviszony alapján áll rendelkezésére. 

 

 

 

 

M/5: Azoknak a környezetvédelmi intézkedéseknek a leírásával, amelyeket az ajánlattevő a 

teljesítés során alkalmazni tud.  

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

Alkalmas ajánlattevő (közös ajánlattevő) vagy a 10 % feletti alvállalkozó: 

M/1) - amennyiben rendelkeznek a 2009 évből, vagy a jelenleg is folyamatban lévő összesen 

legalább egy nettó 25 millió Ft értékű műemlék jellegű épületre vonatkozó referenciával, 

mely referencia keretében kertépítésre, parképítésre kerül(t) sor. 

- továbbá amennyiben rendelkeznek 2009 évben, vagy a jelenleg is folyamatban lévő összesen 

egy nettó 45 millió Ft értékű, parképítés, kertépítés tárgyú referenciával.  

- amennyiben rendelkeznek 2009 évben, vagy a jelenleg is folyamatban lévő összesen 

legalább egy darab automata öntözőrendszer építése tárgyú, 2 millió Ft összegű referenciával.  

 

 

M/2. amennyiben rendelkeznek az alábbi szakemberekkel: 

- 1 fő legalább három éves vezetői tapasztalattal rendelkező vezető tisztségviselővel, akinek 

legalább középfokú végzettsége van. 

- 1 fő legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező kertész-, vagy agrármérnök. 

- a 244/2006 (XII. 05.) Kormányrendelet alapján 1 fő felelős műszaki ellenőrrel(építmények 

építési munkái korlátozás nélkül felelős műszaki vezetői szakterület), 

 

 

 

M.3 ha a teljesítésben résztvevő szakemberek között van legalább 

- 1 fő kertész szakmunkás 

M/4: amennyiben rendelkeznek az alábbi eszközökkel: 

3 db láncfűrész, 

2 db rúdfűrész, 

1 db hegesztő apparát, 

3 db betonkeverő, 

2 db agregátor, 

1 db aszfaltvágó, 

1 db vibrohenger, 

2 db lapvibrátor, 

1 db vizesvágó, 

2 db bontókalapács, 

1 db roppantó, 

1 db Bobcat rakodó, 

4 db tehergépkocsi 

M/5: ha rendelkeznek ISO 14001 vagy azzal egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben 

akkreditált környezetirányítási rendszerrel, vagy a Kbt. 68. § (5) bekezdés szerinti 

bizonyítékokkal.  

III.2.4) Fenntartott szerződések  

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem  



A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott igen  

III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek  

III.3.1)  

A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?  

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:  

 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS  
IV.1) Az eljárás típusa  

IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti  

Tárgyalás nélküli x 

Tárgyalásos  

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 megfelelőt jelölje meg)  

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás  

VAGY  

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x 

xAz alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell 

megadni)  

Szempont Súlyszám 

Nettó ajánlati ár 70 

Jótállás (Évben) 5 

Teljesítési határidő (korábbi teljesítés) jelen felhívás II.3) pontjában 

meghatározott véghatáridőtől visszaszámolva (napban megadva) 
25 

IV.2.2)  

Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem  

Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)  

IV.3) Adminisztratív információk  

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)  

IV.3.2)  

Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem  

Igen válasz esetén  

Előzetes 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: 2010/06/21 (év/hó/nap )  

Időpont: 10.00  

Kell-e fizetni a dokumentációért? igen  

Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 20.000 + ÁFA  

Pénznem: HUF  

A fizetés feltételei és módja:  



Átutalással Ajánlatkérő OTP Banknál vezetett 11742180-15393173 vezetett számú 

számlájára.  

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő  

Dátum: 2010/06/21 (év/hó/nap) Időpont: 10.00  

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 időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)  

-ig (év /hó/nap )  

VAGY hónap(ok)ban:  

VAGY napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)  

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei  

Dátum: 2010/06/21 (év/hó/nap)  

Időpont: 10.00  

Helyszín : Dunaharaszti Város Önkormányzata, 2330 Dunaharaszti, Fő út 152., Tanácsterem  

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek  

A Kbt. 80. § (2) bekezdése alapján  

 

V. szakasz: kiegészítő információk  
V.1)  

A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem  

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:  

V.2)  

A szerződés 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:  

Közép-Magyarországi Operatív Program „Funkcióbővítő rehabilitáció” Pest megyei 

településközpontok fejlesztése – Integrált településfejlesztés Pest megyében (Kódszám: 

KMOP-2007-5.2.1/B/2F-2f) pályázati felhívás; „Dunaharaszti Városközpont attraktivitásának 

növelése új funkciók kialakításával” című, KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0011 azonosító számú 

projekt.  

V.3) További információk (adott esetben)  

V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:  

2010. június 29., 10.00 óra  

V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:  

2010. július 19., 10.00 óra  

V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az 

első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)  

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 átvehető az ellenértékének megfizetését igazoló dokumentum bemutatása 

után a Corex Consulting Kft. irodájában (1137 Budapest, Szent István krt. 24., IV. em. 3.) 

hétfőtől-péntekig 9.00-14.00 óráig. A dokumentáció az ajánlattételi határidő lejártának 

napján, azaz 2010. június 21.-én 9.00-10.00-ig rendelkezésre áll.  

V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén 

az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám 



alsó és felső határa:  

1-100 pont  

V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a 

módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti 

ponthatárok közötti pontszámot:  

A legkedvezőbb ajánlat az ajánlatkérő számára legkedvezőbb értéket 100 pontot kap, a többi 

pedig arányosan kevesebbet.  

V.6)  

A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített 

ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz 

képest szigorúbb(ak)-e? igen  

V.7) Egyéb információk:  

1.) Az érvényes ajánlattétel feltétele, hogy az ajánlat minden oldalát kitörölhetetlen tintával, 

vagy géppel kell elkészíteni és az ajánlat minden lapját az ajánlat fedlapjától kezdődően 

folyamatos sorszámozással valamint a cégjegyzésre jogosult (kötelezettségvállalásra jogosult 

meghatalmazott) kézjegyével kell ellátni. 

Az érvényes ajánlattétel feltétele továbbá, hogy az ajánlatot:  

- állagsérelem nélkül nem oldható módon kötve vagy fűzve, 

- oldalszámmal ellátott tartalomjegyzékkel,  

- zárt és sértetlen borítékban/dobozban, 

- magyar nyelven,  

- 3 papírpéldányban (1 eredeti, 2 az eredetivel mindenben megegyező másolat) kell 

benyújtani. 

2.) Az ajánlaton szerepelni kell az „eredeti” vagy a „másolati” megjelölésnek. Eltérés esetén 

az „eredeti” példány tartalma a mérvadó. A borítékon/dobozon a „Kertépítés, parkfelújítás– 

Az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel” megjelöléseket kell feltüntetni.  

3.) Az ajánlat – tartalomjegyzéket követő – első oldalaként az ajánlati adatlap (felolvasólap) 

szerepeljen, amelyben közölni kell az alábbi adatokat: ajánlattevő nevét, székhelyét, telefon- 

és faxszámát és a bírálati szempontok szerinti ajánlatot. A felolvasólap mintáját a 

dokumentáció tartalmazza. 

4.) Az ajánlathoz csatolni kell: 

- ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 70. § (2) bekezdésre vonatkozóan; 

- ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 71. § (1) a), b) és c) pontjaira (a nemleges nyilatkozatot is 

csatolni kell) valamint a Kbt. 71.§ (3) bekezdésére vonatkozóan  

- az alkalmasság megállapítására szolgáló összes nyilatkozatot és igazolást; 

- a kizáró okokkal kapcsolatos összes nyilatkozatot; 

- ajánlattevő ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatát vagy 

egyéni vállalkozói igazolványát; 

- az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát. Amennyiben az 

ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult 

képviselőjének meghatalmazása alapján más személy szignálja, illetve írja alá, a cégjegyzésre 

jogosult személy által aláírt meghatalmazást szintén csatolni kell, 

5.) Ajánlattevőnek jelen ajánlattételi felhívásban, dokumentációban meghatározott tartalmi és 

formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania, ellenkező 

esetben az ajánlat érvénytelen. 

6.) Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével vagy az eljárás nyertesének visszalépése vagy az 

eljárás nyertesének a 60. § (1) bekezdésének, valamint - ha az ajánlatkérő azt előírta - a 61. § 

(1), bekezdésének hatálya alá nem tartozásával kapcsolatos hamis nyilatkozata vagy ezen 

kizáró okokkal kapcsolatos igazolás(ok) benyújtásának elmulasztása esetében az ajánlatok 

értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel 



(személlyel) kötheti meg a szerződést. 

7.) Az ajánlat összeállításának minden költsége az Ajánlattevőt terheli.  

8.) Az ajánlattételi felhívással kapcsolatban az Ajánlattevők tájékoztatást a Kbt. 56. § (1) 

bekezdés szerint kérhetnek. A kiegészítő tájékoztatás megadására a Kbt. 251. § (2) bekezdése 

az irányadó. 

9.) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar 

nyelven került kiállításra, úgy az ajánlattevőnek az eredeti dokumentum mellé csatolnia kell a 

pontos magyar fordítást is. [Ajánlatkérő elfogadja az egyszerű fordítást is, nem követeli meg a 

szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti hitelesített 

magyar fordítást.] A fordításban elkövetett hibákért az ajánlattevő felel. 

10.) Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot (konzorcium). Ebben az esetben a közösen 

benyújtott ajánlatban rögzíteni kell, hogy a szerződés aláírására az ajánlattevők közül 

melyikük bír felhatalmazással. Közös ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolni kell az 

együttműködésről szóló megállapodást, melynek kötelező erejűen tartalmaznia kell azt, hogy 

a konzorcium tagjai egyetemleges kötelezettséget vállalnak a közbeszerzési eljárással és 

szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatosan, továbbá azt, hogy a benyújtott 

együttműködési megállapodás a konzorciumi tagoknak a konzorcium működésére vonatkozó 

teljes megállapodását hiánytalanul tartalmazza. 

11.) Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a 

munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a 

szerződés teljesítése során meg kell felelni. Az ajánlattevő az ajánlatában köteles nyilatkozni 

arról, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette-e a munkavállalók védelmére és a 

munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket. 

12.) Ajánlatkérő a hiányok pótlását a Kbt. 83. § (2) bekezdése szerint engedi meg.  

13.) Ajánlattevő köteles kötelezettségvállaló nyilatkozatot csatolni, mely szerint nyertessége 

esetén a Kbt. 306. § (2) bekezdés szerint a vállalkozásra vonatkozó vállalkozói 

felelősségbiztosítási szerződést köt, illetve meglévő biztosítási szerződését jelen közbeszerzés 

tárgyára kiterjeszti. 

15.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy jelen közbeszerzési eljárás részvételi jogát 

fenntartja az éves nettó egymilliárd forint árbevételt el nem érő ajánlattevők részére. 

Ajánlatkérő jelen előírás teljesülésekor az utolsó lezárt üzleti évre vonatkozó adatokat veszi 

figyelembe. 

16.) Az ajánlatkérő az ajánlattételt 500.000 Ft ajánlati biztosíték nyújtásához köti, melynek 

formája lehet készpénz befizetése (átutalása) az ajánlatkérő 11742180-15393173 számú 

számlájára történő befizetéssel, bankgarancia vagy biztosítási-szerződés alapján kiállított - 

készfizető kezességvállalást tartalmazó - az ajánlatkérő, mint jogosult javára szóló 

kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték nyújtását igazoló eredeti okiratot (befizetési, átutalási 

bizonylatot, a bankgaranciát vagy a kötelezvényt) az ajánlathoz befűzetlenül kell csatolni. Az 

ajánlati biztosíték nem válik a szerződést biztosító mellékkötelezettséggé. Az ajánlatkérő 

kijelenti, hogy az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet. A biztosíték visszafizetésével 

kapcsolatban ajánlatkérő a Kbt. 59.§ (5) bekezdésében meghatározottak szerint jár el.  

17.) Az Ajánlatkérő csak az általa kiadott költségvetési kiírás beárazását fogadja el 

ajánlatként, formai változtatások nélkül. A költségvetési kiírás szövegének és/vagy 

mennyiségének átírása az ajánlat érvénytelenítését és az eljárásból való kizárást vonja maga 

után. Amennyiben Ajánlatkérő a kiadott és az Ajánlattevő által benyújtott költségvetési kiírás 

szövege vagy mennyisége között eltérést tapasztal, úgy a benyújtott ajánlatot érvénytelennek 

tekinti. Ajánlatkérő jelen dokumentáció részét képező árazatlan költségvetési kiírást TERC 

ETALON költségvetést készítő programmal előállított hitelesített formában és az innen 

kimentet .xls excel formátumban bocsájtja az Ajánlattevők részére. Az Ajánlattevők beárazott 

ajánlatukat .xls excel formában kötelesek az Ajánlattevő részére benyújtani. Az árazott 



költségvetést elektronikus úton (CD vagy DVD) is be kell nyújtania ajánlattevőnek. Az 

ajánlattevőnek ajánlata költségvetési kiírásában meg kell jelölnie, hogy a teljesítésben 

közreműködő alvállalkozók mely munkatételeket fogják kivitelezni. 

18.) Ajánlatkérő a Kbt. 48. § (3) bekezdése alapján tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy 

támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be) és a szerződés megkötésére irányadó a 

Kbt. 48. § (4) bekezdése.  

V.8)  

E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/05/26 (év/hó/nap)  

 

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok  

I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be  

Hivatalos név: Corex Consulting kft.  

Postai cím: Szent István krt. 24., IV. em. 3.  

Város/Község: Budapest  

Postai irányítószám: 1136  

Ország: HU  

Kapcsolattartási pont(ok):  

Címzett: Dominiák Ildikó  

Telefon: 06/1-288-0707  

E-mail: idominiak@corex.hu  

Fax: 06/1-288-0708  

Internetcím (URL):  

II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető  

Hivatalos név: Corex Consulting kft.  

Postai cím: Szent István krt. 24., IV. em. 3.  

Város/Község: Budapest  

Postai irányítószám: 1136  

Ország: HU  

Kapcsolattartási pont(ok):  

Címzett: Dominiák Ildikó  

Telefon: 06/1-288-0707  

E-mail: idominiak@corex.hu  

Fax: 06/1-288-0708  

Internetcím (URL):  

III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani  

Hivatalos név:  

Postai cím:  

Város/Község:  

Postai irányítószám:  

Ország:  

Kapcsolattartási pont(ok):  

Címzett:  

Telefon:  

E-mail:  

Fax:  

Internetcím (URL):  

   

B. MELLÉKLET  
A részekre vonatkozó információk  

A rész száma 1  



meghatározás  

1) A rész meghatározása  

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

 
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék 

Fő tárgy: 
   

További tárgyak:   
 

3) Mennyiség vagy érték  

4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése  

Az időtartam hónap(ok)ban:  

VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)  

VAGY Kezdés (év/hó/nap)  

ÉS/VAGY  

Befejezés (év/hó/nap)  

5) További információ a részekről  

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) 

----------------------  

 


