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
Árubeszerzés
Szolgáltatás x
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
Postai cím: Fő tér 3.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Polgármesteri Hivatal Közbeszerzési Csoport
Címzett: dr. Csáky Zsófia
Telefon: 061/4378807
E-mail: kozbeszerzes@obuda.hu
Fax: 061/4378804
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.obuda.hu
További információk a következő címen szerezhetők be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha 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
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?
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
"Óbudai Promenád fejlesztése" projekt keretében a Kolosy téri piac átalakításának
tervezése
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)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye

NUTS-kód
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
xSzolgáltatás
Szolgáltatási kategória 12
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Budapest III. kerület Óbuda- Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
NUTS-kód HU101
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
Tervezési szerződés a KMOP-2009-5.2.2/B pályázat keretében benyújtott "Óbudai
Promenád fejlesztése" c. projekt megvalósítására a Kolosy téri piac (1036 Budapest,
Kolosy tér 2., hrsz. 14681) átalakítására építési engedélyezési -, valamint a pályázat
nyertessége esetén kiviteli tervdokumentációjának elkészítése
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

71220000-6

További
tárgyak:
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)?
II.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
Rendelkezésre álló fedezet az engedélyes és a kiviteli tervre együtt: bruttó 6 250
000 HUF ; ebből az engedélyes tervre: 2 200 000 HUF és 4 050 000 HUF a kiviteli
tervre
Alapadatok engedélyes, illetve a kiviteli tervhez:
Belső udvaron új csarnoktető kialakítása: 548,97 m2
Galéria függőfolyosó bővítése: 140 m2
Belső átalakítás, civilház kialakítása: 180 m2
1. Óbuda-Újlak Kulturális és Információs Központ, Civil Ház létrehozása
A műszaki beavatkozás vázlatos tartalma:
Az épületrész belső átalakítása
- Bontandó épületrész: emeleti épületszárny szerkezetei, törmelékelszállítás
- Belső átalakítás: belső szakipari munkák, mint falazások, vakolás, aljzatkészítés,
belső burkolatok, festés vizes helyiségcsoport kialakítása
- Belső gépészeti és elektromos munkák, egyedi fűtés megoldása
2. A Kolosy téri Piac gazdaság-fejlesztési rehabilitációjaként a Kolosy Piac belső
udvarának fix rendszerű lefedése, továbbá a tetőszerkezet, homlokzat felújítása
A műszaki beavatkozás vázlatos tartalma:
Az épületrész belső átalakítása
- Bontandó épületrész: meglévő ponyva és acélszerkezetek, törmelék elszállítása
- Belső átalakítás: belső szakipari munkák, mint padlóburkolás, vakolatjavítás,
festés,
- Belső gépészeti és elektromos munkák.
Az épület külső felújítása
- Homlokzat: külső homlokzat vakolása, festés, hőszigetelő homlokzatbevonat
készítése
- Tető: tetőfedés hódfarkú cseréppel, szükséges szerkezetcserékkel.
Új építés:
- Piaccsarnok: acélszerkezet – belső udvar födém-megerősítése, acél keretlábak és
csarnokszerkezet, acél-profilokból és rácsos tartókkal,
- Tető: üvegfedés biztonsági üvegből, fémlemez-fedés titáncink lemezzel, zsalus
szellőzőkkel,
- Első emelet: galériafödém hódfarkú cserépfedése, szükséges szerkezetcserékkel
- Gépészet: teljes légtechnika (szellőzés, hűtés-fűtés és árnyékolás)
Fenti munkákra tételes költségvetés kiírás szükséges.
A tervezői árajánlat részletezettsége az alábbiak szerint készüljön:
1. Óbuda-Újlak Kulturális és Információs Központ, Civil Ház létrehozása
Az épületrész belső átalakítása
- Bontandó épületrész
- Belső átalakítás
- Belső gépészeti és elektromos munkák.

2. A Kolosy téri Piac gazdaság-fejlesztési rehabilitációjaként a Kolosy Piac belső
udvarának fix rendszerű lefedése, továbbá a tetőszerkezet, homlokzat felújítása
Az épületrész belső átalakítása
- Bontandó épületrész
- Belső átalakítás
- Belső gépészeti és elektromos munkák.
Az épület külső felújítása
- Homlokzat
- Tető
Új építés:
- Piaccsarnok
- Tető
- Első emelet
- Gépészet
3. Komplett felmérési terv
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: 20 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés (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 és meghiúsulási kötbér a szerződéstervezet szerint
szerint
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
Az Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ellenérték teljesítésére a Kbt. 305. §
(3)bekezdésére is tekintettel, a teljesítés igazolását követően benyújtott számla
alapján 30 napon belül kerül sor. 1 rész-számla és 1 végszámla benyújtására van
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) igen Ha igen, a különleges feltételek meghatározása
104/2006(IV.28) Korm. rendelet
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, alvállalkozó, illetőleg erőforrást nyújtó
szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-h) pontjaiban meghatározott
kizáró okok fennállnak.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, illetőleg erőforrást nyújtó
szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint a 61. §
(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrás szervezet, akivel
szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a) - c) pontjaiban meghatározott kizáró okok
fennállnak.
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót vagy erőforrás
szervezetet, akivel szemben a 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok
fennállnak.
Az ajánlattevőnek a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak és az erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt.
249. § (3) bekezdése szerint kell nyilatkoznia, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1)
bekezdés a)-h) pontjaiban, a 61. § (1) bekezdés a) - d) pontjaiban valamint a 61. §
(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá
A kizáró okok igazolásánál a 2009. szeptember 23-én, 2009. évi 111. számában
közzétett, Közbeszerzések Tanácsa által kiadott Útmutató irányadó.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat szükséges csatolni:
P.1 Az ajánlattételi határidőt megelőző 2 lezárt üzleti évre vonatkozó, számviteli
jogszabályoknak
(elsősorban a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény) megfelelően összeállított
éves beszámolójának becsatolása (kiegészítő mellékletekkel)
P.2 az Ajánlattevő és 10 % feletti alvállalkozója számláját vezető pénzintézetnek
az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 30 napnál nem régebbi nyilatkozata
arról, hogy mióta vezeti a bankszámláját és a felhívás megjelenését megelőző 12
hónapban volt-e számláján sorban állás vagy a felelősségbiztosítási szerződés vagy
biztosítási kötvény másolatát
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, illetve a szerződés teljesítésére a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha:
P.1 az ajánlattételt megelőző 2 lezárt üzleti év bármelyikében a számviteli szabályok
szerinti beszámolójában az adózás előtti eredménye negatív (önálló megfelelés)
P.2. ha az ajánlattételi felhívás megjelenését megelőző 12 hónapban, bármely
bankszámláján 15 napot meghaladó sorban álló tétel volt vagy nem rendelkezik
tervezési munkára vonatkozóan érvényes teljes körű felelősségbiztosítással

ajánlattevő esetén 25 Millió forint/év, 10% feletti alvállalkozó esetén 2,5 Millió
forint/év összegben
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat szükséges csatolni:
M/1. A Kbt. 67. § (3) bekezdése a) pontja alapján az ajánlattételi határidőt előző 36
hónap legjelentősebb, a közbeszerzés tárgyának megfelelő épület engedélyezési és
kiviteli tervdokumentáció elkészítése tartalmú tervezési szolgáltatásainak
ismertetése, ajánlattevői nyilatkozat, továbbá referencia igazolása (a Kbt. 68. § (1)
bekezdésében meghatározott módon),
A Kbt. 4.§3/E pontja szerinti szervezet igénybe vétele esetén az igazolás a Kbt. 65.§
(4) bekezdése szerint történik.
M/2 az európai uniós forrásból megvalósuló tervezési referenciák bemutatása és a
referencia Kbt. 69.§ (1) szerinti igazolása
M/3 A Kbt. 67.§. (3) bekezdés d) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt
szakembereinek ismertetése, képzettségük, végzettségük megjelölése nyilatkozati
formában, továbbá szakmai önéletrajz, tervezői jogosultságot igazoló dokumentum
egyszerű másolatban
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő szerződés teljesítésére,ha
Ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozója együttesen:
M.1 az ajánlattételi határidőt megelőző 36 hónapban nem rendelkezik legalább
1 db új csarnok/udvar/átrium acél vázszerkezetű üvegfedéses tervezése,
vagy létesítmény ilyen kialakítással történő bővítéséről szóló tervezői munka
(engedélyezési- és kiviteli tervdokumentáció készítése);
M.2. nem rendelkezik legalább 1 db európai uniós forrásból megvalósuló tervezési
feladat elvégzésére irányuló szolgáltatás teljesítésére vonatkozó referenciával, mely
referencia azonos is lehet az M.1. pont alapján benyújtottal
M.3 nem rendelkezik a 104/2006 (IV.28) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti,
alábbi, érvényes tervezői jogosultsággal rendelkező szakemberekkel:
a tervezendő szerkezet és bővítmény (M.1 pontban részletezett) kialakítással
történő tervezéséhez szükséges korlátozás nélküli É1 és T1 tervezői jogosultság.
Egy szakember több jogosultságot is lefedhet.
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott nem
III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges
feltételek
III.3.1)
A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
igen
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
A településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi
műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló 104/2006.(IV.28.) Korm. rendelet
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 x
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással
kell megadni)
Szempont
Súlyszám
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: 2010/08/10 (év/hó/nap )
Időpont: 10:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 10000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
átutalási megbízás bemutatásával, készpénz átutalási csekk befizetésével
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/08/10 (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: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum: 2010/08/10 (év/hó/nap)
Időpont: 10:00
Helyszín : 1033 Budapest; III. ker. Fő tér 3. I. 21.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
Az ajánlatkérő képviselői, az ajánlattevő képviselői, valamint az általuk meghívott
személyek (Kbt 80.§(2) bek)
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:
KMOP-2009-5.2.2/B pályázat keretében benyújtott "Óbudai Promenád fejlesztése" c.
projekt
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2010. augusztus 17. 10 óra
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
az összegezés megküldését követő naptól számított 20. napon
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)
Ajánlatkérő a a Kbt. 251.§ (2) bekezdését alkalmazza: a dokumentációt és a
kiegészítő tájékoztatást elektronikus úton bocsátja rendelkezésre A dokumentáció a
http://www.obuda.hu/hivatal/kozbeszerzesek címről tölthető le. Az ajánlat letöltését
Ajánlatkérő felé (fax útján) jelezni szükséges a letöltést
követően, továbbá az ellenérték befizetését igazoló bizonylatot is mellékelni kell. A
letöltés visszaigazolása az érvényes ajánlattétel feltétele.
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:
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:
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.Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 70.§ (2) bekezdésében,
valamint a Kbt. 71.§ (1) és (3) bekezdésben és a Kbt. 72.§-ára foglaltakra
vonatkozóan
2.A dokumentáció másra nem ruházható át.
3.A dokumentációban szereplő felolvasólap kitöltése kötelező. Amennyiben a
felolvasólapon szereplő adatok az ajánlat más részében is szerepelnek, és eltérés
mutatkozik, Ajánlatkérő a felolvasólapon szereplő adatokat veszi figyelembe.
4. Az ajánlatokat zárt borítékban, a nyilatkozatokat a képviseletre jogosultak által
aláírva, 5 példányban kell benyújtani (1 eredeti és 4, az eredetivel mindenben
megegyező másolat) az eredeti példány megjelölésével. Az eredeti és a másolati
példányok eltérése esetén az eredeti példány tartalma a meghatározó. Az ajánlat
minden tartalommal bíró oldalát oldalszámmal kell ellátni és szignálni kell. A
szignálást végző személy képviseletre jogosult, vagy az általa megbízott személy
lehet. Az ajánlatot az oldalszámokat is feltüntető tartalomjegyzékkel kell ellátni és
az ajánlat lezárt csomagolását a következő felirattal kell ellátni: "Óbudai Promenád
fejlesztése" projekt keretében a Kolosy téri piac átalakításának tervezése”Ajánlat. A
postán feladott ajánlatot ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak,
ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül.
5.Csatolni kell az ajánlattevő illetve a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti
alvállalkozó tekintetében az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 napnál nem
régebbi cégkivonatának egyszerű másolatát. Az ajánlathoz csatolni kell az azt aláíró
személy aláírási címpéldányát (adott esetben a meghatalmazást is csatolni kell).
6.Ajánlatkérő a Kbt. 91.§ (1) és (2) bekezdése szerint köti meg a szerződést.
7.A hiánypótlás a Kbt. 83.§ (2) bekezdése szerint biztosított.
8.Jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt.
előírásai szerint kell eljárni
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/07/20 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
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) ----------------------

