3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja
1024 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

Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatás

X



Építési koncesszió



Szolgáltatási koncesszió



A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
Azonosító kód_______________________________________

NGSZ-25715/15/2009
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos név: Deák Ferenc Gimnázium
Postai cím: József Attila sgt. 118-120.
Város/Község: Szeged
Postai
Ország:
irányítószám:
Magyarország
6723
Kapcsolattartási pont(ok): 6724
Telefon: 62/561-980
Szeged, Huszár u. 1. fszt. 120 szoba
Címzett: Gyenes Péterné
és Anderle Enikő
E-mail: beszerzes@ngsz.hu
Fax: 62/561-981
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

További információk a következő címen szerezhetők be:
X Azonos a fent említett kapcsolattartási
ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I
mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
X Azonos a fent említett kapcsolattartási
ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II
mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

X Azonos a fent említett kapcsolattartási
ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III
mellékletet
I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA
Központi szintű

Regionális/helyi szintű

Közszolgáltató

X

Közjogi szervezet

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

I.3.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE
I.3.1) A KBT. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN
Általános közszolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

Védelem

Szociális védelem

Közrend és biztonság

Szabadidő, kultúra és vallás

Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek

X Oktatás
Egyéb (nevezze meg):

Egészségügy

I.3.2) A KBT. VII. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és
elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és
kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz
szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[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?
igen
nem X
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Műfüves sportpálya építése

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

X
X

Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen
eszközzel, módon, az
ajánlatkérő által
meghatározott
követelményeknek
megfelelően

b) Árubeszerzés

c) Szolgáltatás

Adásvétel

Szolgáltatási kategória

Lízing

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat
lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

Bérlet



Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
Szolgáltatási koncesszió

Építési koncesszió
A teljesítés helye

A teljesítés helye

Szeged

NUTS-kód

NUTS-kód

A teljesítés helye



NUTS-kód

HU333

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

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

 VAGY, adott esetben, maximális létszáma 
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: műfüves sportpálya építése
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő tárgy

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

45.21.22.00-8

- -
- -
- -

További
tárgy(ak)
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel igen

nem X

Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre

valamennyi részre

egy vagy több részre

II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?

igen

nem X

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
22x42 méteres műfüves sportpálya

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 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:
számítva)
VAGY: kezdés

 vagy

2009/ 12/17

napokban:  (a szerződés megkötésétől
(év/hó/nap)

ÉS/VAGY

befejezés

2010/04/30

(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 kötbér, meghiúsulási kötbér, jótállás

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a
vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Fizetési határidő: A teljesítéstől számított 30 nap, átutalással.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?
(adott esetben)
igen
nem X
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, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki
a Kbt. 60. § (1) bekezdés, a Kbt. 61. § (2) bekezdés szerinti kizáró okok
valamelyikének hatálya alá tartozik.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, 10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61.§(1)
a)-c) pontjai és 62. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok fenn állnak.
A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő
részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell a
Kbt. 249. § (3) bekezdése szerint.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Nem alkalmas az az ajánlattevő, akinek
Az ajánlattevő valamennyi számlavezető bármelyik számlavezető pénzintézettől
pénzintézettől származó, az ajánlattételi származó 90 napnál nem régebbi
határidő lejártától számított 90 napnál nyilatkozat tartalma szerint számláján az
nem régebbi nyilatkozata arról, hogy
igazolt idő alatt (2008.) 3 alkalomnál
- 2008. évben sorban állás előfordult-e, 3 többször 30 napot meghaladó bruttó 300
alkalomnál
többször
30
napot ezer forint feletti értékben sorban álló
meghaladó bruttó 300 ezer forint feletti tétele volt.
értékben

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges Az alkalmasság minimum követelménye
adatok és a megkövetelt igazolási mód:
(i):
a) Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés a) Nem alkalmas a teljesítésre az az
értékének tíz százalékát meghaladó ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz
mértékben igénybe venni kívánt százalékát meghaladó mértékben igénybe
alvállalkozójának a Kbt. 67. § (2) venni kívánt alvállalkozója, aki nem
bekezdés a) pontja szerint igazolnia kell rendelkezik az elmúlt 2 év valamelyikében
az előző 2 évben végzett (2007, 2008) (2007 vagy 2008) legalább egy darab nettó
legjelentősebb
műfüves
sportpálya 10 millió forint értékű, műfüves sportpálya
építés referenciával.
építéseit.
b) Nem alkalmas a teljesítésre az az
ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a
tagok) és a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozója, aki nem
rendelkezik legalább egy fő, legalább 2 év
szakmai gyakorlattal rendelkező felelős
műszaki vezető építész (FMV-Ép/B)
c) Statisztikai létszámról készült szakemberrel.
kimutatás
c) Nem alkalmas a teljesítésre az az
ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz
d) A rendelkezésre álló gépek, százalékát meghaladó mértékben igénybe
berendezések
illetve
műszaki venni kívánt alvállalkozója, aki nem
felszereltség leírása.
rendelkezik az elmúlt három év átlagában
(2006. 2007. 2008.) min. 10 fő átlagos
statisztikai létszámmal.
b) a Kbt. 67. § (2) bekezdés e) pontja
alapján ajánlattevő mutassa be a
teljesítésbe bevonni kívánt szakembereit
(megnevezésük,
végzettségük,
képzettségük, szakmai gyakorlati idejük).
Egyszerű másolati formában csatolja a
névjegyzékbe vételről szóló határozatot.

d) Nem alkalmas a teljesítésre az az
ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe

venni kívánt alvállalkozója, aki nem
rendelkezik egy darab lapvibrátorral és egy
darab univerzális rakodóval.
Fenti
alkalmassági
feltételeknek
ajánlattevőnek és a tíz százalékot
meghaladóan igénybe venni kívánt
alvállalkozójának
együttesen
kell
megfelelniük.
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott

igen

nem X

A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott

igen

nem X

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:

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
Részszempont

Súlyszám

1. Ajánlati ár bruttó

10

2. Jótállás időtartama
hónapokban (max. 60)

2

3. A vállalt előteljesítés
naptári napban (max 30)

2

X

nem

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e?

igen

nem X

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

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
Közbeszerzés 17/2009, NGSZ-25715/2009
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?
igen
nem X
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum:

2009/11/30 (év/hó/nap )

Időpont: 13

óra
igen x

Kell-e fizetni a dokumentációért
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): bruttó 20.000

nem

Pénznem: HUF

A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció árát a Nevelési-Oktatási
Intézmények Gazdasági Szolgálata 12067008-00103129-08400000 számú
számlájára kell átutalni. Készpénzes fizetés nem lehetséges. Az átutalás
közlemény rovatában ajánlatkérő kéri feltüntetni: „Közbeszerzés 17/2009
dokumentáció ellenértéke”.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum2009/11/30 (év/hó/nap)

Időpont: 13

óra

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi
jelentkezések benyújthatók
HU

X

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
Dátum2009/11/30 (év/hó/nap) Időpont: 13 óra
Helyszín : Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata 6724 Szeged,
Huszár u. 1., tárgyaló
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek:
A Kbt. 80.§ (2) bekezdése szerint
V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ

JELLEGŰ-E?

igen

nem X

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL
KAPCSOLATOS?
igen
nem X
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb hivatkozási alapot:
V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:

2009. december 7. 14 óra
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:

2009. december 16.
V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt
alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja :V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való
részvétel feltétele? (adott esetben)
igen X nem
A dokumentáció átvehető a felhívás I.1. pontjában meghatározott címen,
munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8-15 óráig, pénteken 8-12 óráig, az
ajánlattételi határidő napján 8-13 óráig az átutalás igazolása mellett, vagy
kérhető faxon, e-mailben, feltüntetve az ajánlattevő nevét, címét, adószámát,
elérhetőségeit.
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: alsó határ 1 pont,
felső határ 10pont
V.3.5.2) Az
szempontja
ajánlatkérő
pontszámot:
ajánlásának
történik. E

összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati
esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az
megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti
A Közbeszerzések Tanácsának 2/2004. számú módosított
III.A.1.bb) pontja szerinti egyenes arányosítás módszerével
módszer alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal

kerülnek megszorzásra, két tizedes jegyig kerekítve.
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 X nem
V.7) Egyéb információk:
1. Az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban
meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell
ajánlatát elkészítenie és benyújtania, nyilatkozva a Kbt. 70. § (1)-(2)
bekezdésében foglaltakra.
2. Az ajánlattevő köteles csatolni az ajánlatához jelen ajánlattételi határidő
lejártától számított 60 napnál nem régebbi cégkivonatát egyszerű másolatban.
3. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart az alábbi időpontban: 2009. november
19-én 11 órakor. Találkozó: Szeged, József A. sgt. 118-120. szám alatti Deák
Ferenc Gimnázium előtt.
4. Az ajánlattevőnek az ajánlata részeként, az ajánlata benyújtásával
egyidejűleg, ajánlati biztosítékot kell benyújtania, amelynek összege 100
000,- Ft, azaz Százezer forint. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (2)
bekezdése alapján teljesíthető, átutalás esetén a Nevelési-Oktatási
Intézmények Gazdasági Szolgálata 12067008-00103129-08400000 számú
pénzintézeti számlájára. Az ajánlati biztosíték teljesíthető a megadott értékű
bankgarancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető
kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény biztosításával is. Az ajánlati
biztosítéknak érvényben kell maradni az ajánlati kötöttség időtartama alatt,
mely az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap.
5. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét biztosítja a Kbt. 83. §-nak
megfelelően.
6. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a 71.§ (1) bekezdése szerint.
7. Ajánlatkérő a Kbt. 91.§ (2) bekezdését alkalmazza, vagyis ajánlatkérő a
szerződést az eljárás nyertesének visszalépése esetén a következő
legkedvezőbb ajánlatot tevővel kötheti meg.
8. Ajánlatkérő a Kbt. 95. §-a alapján ezúton meghívja ajánlattevőket az
eredményhirdetésre a V.3.1. pontban jelzett időben, IV. 3.7. szerinti
helyszínre.
9. Az ajánlatokat 2 db (1 eredeti, 1 másolati) példányban cégszerű aláírással
ellátva, a lapok vagy oldalak folyamatos sorszámozásával, 1 db zárt
borítékban kell benyújtani. A borítékra az ajánlattevő nevén kívül rá kell írni:
Műfüves sportpálya 17/2009. közbeszerzési ajánlat NGSZ-25715/2009.
Kizárólag bizottságilag bontható fel!
V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:

2009/10/30

Kardos Kálmán
igazgató
Pénzügyi ellenjegyző:

Jogi ellenjegyző:

Tripolszkyné Nyári Amália
gazdasági igazgató

dr. Rékasi Cecília
igazgatási csoportvezető

