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Tisztelt Képviselő-testület!

Önök költségvetésükben elfogadták, hogy Gödöllő város a pénzügyi és műszaki
lehetőségeinek figyelembe vételével 2009. évben az alábbi területeken emelt szintű útjavítási
munkák kerüljenek elvégzésre.

Megnevezések Mennyiség

   [m2]
1 Temetői utak              719
2 Jászóvár u.           5 423
3 Szabó Pál u.           3 425
4 Bem József u.           1 890
5 Tél u.           2 200
6 Ősz u.            914
7 Mikes Kelemen u. (Szerviz úttól)              825
8 Mikes Kelemen u. (3-as - Szerviz útig)              465
9 Holló u.              840

10 Zengő u.           1 030
11 Knézich u.           1 600
12 Kelemen László u.           1 500
13 Városmajor u.           1 260
14 Martinovics u.           2 915
15 Martinovics parkoló           1 220
16 Állomásról nyíló utca              730
17 Kaffka Margit u.              360
18 Jókai Mór u.        1 200
19 Vörösmarty Mihály u.           1 330

  Összesen       29 846

A munkákat a VÜSZI Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. alaptevékenység keretében
tudja elvégezni. A feladat nagyságrendje miatt alvállalkozók bevonására is szükség lesz. Az
egyéb előkészítő munkafázisokat, szintén nagyságrendjük miatt közbeszereztetni kell,
melyeket a VÜSZI Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. saját hatáskörében végzi el.

Jelen előterjesztés mellékleteként a kivitelező kiválasztására tervezett közbeszerzési eljárás
indításához szükséges – a 169/2004. (VI. 24.) számú önkormányzati határozattal elfogadott
Helyi Közbeszerzési Szabályzat szerint készített – Beszerzési Célokmány kerül Önök elé,
amely a közbeszerzésekről szóló mód. 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) alapján részletesen
tartalmazza a megvalósítás jogi és pénzügyi kereteit, ütemezését, a résztvevő személyeket és
feladatkörüket, valamint a lebonyolítás módját. A Beszerzési Célokmányhoz mellékeltük az
eljárás tervezett ajánlattételi felhívását, mely a Közbeszerzési Szerkesztőbizottság jogi lekto-
rálása kapcsán módosulhat.

Tekintve, hogy a közbeszerzés becsült értéke nem haladja meg az építési beruházásokra meg-



- 3 -

határozott nettó 90.000 E Ft összegű nemzeti értékhatárt, de a nettó 45.000 E Ft-ot meghalad-
ja, ezért az egyszerű eljárási rendbe tartozik a felhívás Közbeszerzési Értesítőben való közzé-
tételével. A kivitelező személyének kiválasztására a Kbt. IV. része szerinti egyszerű közbe-
szerzési eljárást javaslom tartani. Az eljárás lebonyolítása tavasszal megtörténik, így a kivite-
lezés ezt követően megindulhat.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztés és melléklete alapján kérem, hogy a Beszerzési Célokmány elfogadásával
döntsenek a közbeszerzési eljárás indításáról.

Határozati javaslat

A Képviselő-testület a „Gödöllő város 2009. évi emelt szintű útjavítási feladataihoz” szüksé-
ges közbeszerzési eljárás indítását a Beszerzési Célokmány elfogadásával jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Bokor Árpád  ügyvezető igazgató

Gödöllő, 2009. február „28.”

Bokor Árpád
ügyvezető igazgató

Az előterjesztés szövege hiteles: Pozmán Edina
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az előterjesztés melléklete

B E S Z E R Z É S I  C É L O K M Á N Y

A Helyi Közbeszerzési Szabályzat alapján

1. A beszerző/ajánlatkérő
 megnevezése: VÜSZI Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.

címe: 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 69.

2. A beszerzés
megnevezése: „Gödöllő város 2009. évi emelt szintű útjavítási részfeladatai”
tartalma:
· Gödöllő város belterületi utcáinak  martaszfalt (vagy kőzúzalékos útalap) terítése

finiserrel, tömörítéssel, (a mart aszfaltot vagy a kőzúzalékot valamint a rakodást
a telephelyén a VÜSZI Kht. biztosítja) bitumen emulziós permetezéssel, NZ/0/5
kőzuzalék mintegy (21 166 m2) tekintetében, az ajánlattételi dokumentációban
foglaltaknak megfelelően.

· Gödöllő város belterületi utcáinak (29 846 m2), emeltszintű útjavítása: szilárd
burkolat (mérhető 5 cm vastagságban AB 11 jelű hengerelt aszfalttal),
aknafedlapok szintbehelyezésével(emelés, süllyesztés) és a kapubejárók AB 8 jelű
mérhető 5 cm vastagságban hengerelt aszfalttal kézi aszfaltozásávalés gépi
tömörítéssel az ajánlattételi dokumentációban foglaltaknak megfelelően.

A fenti műszaki tartalom kivitelezése Vállalkozási Szerződés keretében az ajánlattételi
dokumentációnak, valamint a közbeszerzési eljárás keretében megkötött szerződésnek
megfelelően.

jellege:
építési beruházás

eljárásának megnevezése:
a Kbt. IV. rész szerinti (nemzeti értékhatárok alatti) egyszerű közbeszerzési
eljárás

3. A beszerzés teljesítésének
 időpontja:

tervezett kezdés 2009. április 06.
befejezés 2009. szeptember 30.

helye: Gödöllő város belterületi utcái
4.  A beszerzés költsége

A beszerzés becsült nettó értéke a beszerzés
megkezdésének pillanatában: 85.855 E Ft
A beszerzés értékét növelő költségösszetevők (adó, vám,
illeték, közműfejlesztési hozzájárulás, tervezés, műszaki
ellenőrzés, stb.) felmerülésük időpontjának részletezése:
Áfa (20%) 17.171 E Ft
A beszerzés becsült bruttó összköltsége: 103.026 E Ft
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5. A fedezet biztosítása
A beszerzési költségek biztosítása, a fedezet rendelkezésre állásának időpontja és
ütemezése:

A pénzügyi fedezetet Gödöllő Város Önkormányzata a 2009. évi költségvetéséről és a
gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló önkormányzati rendelet alapján
biztosítja.

A fedezet rendelkezésre bocsátásának módja, biztosítéka:
A közbeszerzési eljárás lebonyolítása, illetőleg a beszerzés teljesítésének
függvényében a fedezet felhasználása 2009. évben történik.

A fedezet rendelkezésre bocsátásának módja, biztosítéka:
Pénzügyi teljesítés a szerződésekben rögzített műszaki és pénzügyi ütemezés szerint,
az előírt készültségi fok és minőség meglétének igazolása után átutalással, a nyertes
ajánlattevő ajánlata szerint történik.

6. A beszerzés célja és szükségessége, műszaki gazdasági és jogi meghatározása,
indoklása:

A beszerzés célja Gödöllő város belső közlekedési kapcsolatainak fejlesztése, a
lakóövezetekben lévő, nevezett utcákban és környékén a közúti közlekedés
feltételeinek javítása, a közlekedésbiztonság növelése, valamint a közúti közlekedés
által okozott környezeti terhelés csökkentése.

7. A beszerzés ütemezése:

ajánlattételi felhívás megküldése KÉ felé február 06.

várható közzététel március 02.

helyszíni bejárás március 12. 1000 óra

ajánlattételi határidő március 23. 1000 óra

ajánlatok értékelése, Értékelő Bizottság ülése március 24. 1400 óra

tárgyalás március 26. 1000 óra

szerződéskötés április 02.

munkaterület átadás-átvétel április 06.

a beszerzés véghatárideje szeptember 30.

8. Dokumentáció
A beszerzés előkészítéséhez, megvalósításához, lebonyolításához szükséges

· rendelkezésre álló terv- és iratdokumentációk:
A közbeszerzési eljárásban kiadásra kerülő ajánlattételi felhívási dokumentáció
alapját képező műszaki dokumentáció a Hivatal, a VÜSZI Nonprofit Kiemelkedően
Közhasznú Kft. és az Útépítési Bizottság által meghatározott feladatokat
tartalmazza.

· előzetes megállapodások, szerződések, kötelezettségek: -
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9.  A tervezett közbeszerzési eljárás ismertetése
A beszerzés becsült értéke nem haladja meg az építési beruházásokra meghatározott
nemzeti értékhatárt,de eléri a nettó 45.000 E Ft-ot ezért az egyszerű eljárási rendbe
tartozik a felhívás Közbeszerzési Értesítőben való közzétételével, a kivitelező
személyének kiválasztására a közbeszerzésekről szóló mód. 2003. évi CXXIX. törvény a
Kbt. IV. rész szerinti (nemzeti értékhatárok alatti) egyszerű közbeszerzési eljárás kerül
lebonyolításra, a Kbt. illetőleg a Gödöllő Város Képviselő-testülete 169/2004. (VI. 24.)
számú határozatával elfogadott Helyi Közbeszerzési Szabályzat előírásainak figyelembe
vételével.
Az eljárás típusa tárgyalásos a benyújtott ajánlatok a Kbt. 57. § (2) bekezdés a) pontja
a legalacsonyabb összegű ajánlat alapján kerülnek értékelésre.

az ajánlattételi felhívás: jelen Beszerzési Okmány melléklete
az ajánlatok elbírálásával kapcsolatos részletes szempontokat tartalmazó iratok:
A melléklet szerinti ajánlattételi felhívás.
a beszerzésre megkötendő szerződés(ek) tervezetei:
Az ajánlattételi felhívási dokumentáció részeként az ajánlattevők részére kiadásra kerül.
A beszerzési eljárással kapcsolatos részletes információkat a fenti dokumentációk
tartalmazzák, jelen Beszerzési Okmány mellékletként történő csatolásával.

10. A résztvevő személyek
A beszerzés előkészítését és lebonyolítását a VÜSZI Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú
Kft. és a Polgármesteri Hivatal végzi.

A közbeszerzési eljárás keretében beérkező ajánlatok elbírálását, valamint az eljárást
lezáró döntés előkészítését az Értékelő Bizottság végzi.

Értékelő Bizottság(döntés előkészítés):
Dr. Krassay László Alpolgármester,
Dr. Hentz Károly Pénzügyi Bizottság elnöke,
Halász Levente Gazdasági Bizottság elnöke
Tengelits István VÜZI
Rigó Zoltán VÜZI
Jeney László Műszaki igazgató
Oláh Béla Gazdasági igazgató
Zdenkó Pál Részlegvezető
Szabó Krisztina Közbeszerzési referens

Az eljárást lezáró döntést Bokor Árpád ügyvezető igazgató hozza meg.

A megkötött szerződések teljesítés-ellenőrzésében résztvevő szervezet:

A szerződés teljesítésének ellenőrzését a Kbt. 308. § szerinti szervezeteken kívül műszaki
vonatkozásban a VÜSZI Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. és a Polgármesteri
Hivatal Városüzemeltetési Irodája végzi.
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11.  A beszerzés teljesítésének, a teljesítés biztosításának és ellenőrzésének részletes feltét-
elei:

(A műszaki ellenőrzés, tervezői művezetés, teljesítési- és jótállási garanciák, szava-
tossági, alkalmassági, üzembe helyezési, üzemeltetési, esetleges megtérülési feltételek
és tényezők stb.)

A beszerzés lebonyolítását a VÜSZI Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. végzi,
melynek feladata közbeszerzési eljárás, szerződéskötés lebonyolítása, a kivitelezés
teljesítésének ellenőrzése, pénzügyi elszámolás elkészítése.

12. Egyéb információk: -

Gödöllő, 2009. február „…….”

Bokor Árpád
ügyvezető igazgató



- 8 -
a Beszerzési Célokmány melléklete

14. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

Építési beruházás

Árubeszerzés
Szolgáltatás

X
�

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága)
tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének
dátuma____________________

Azonosító
kód_______________________________________

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

Hivatalos név: VÜSZI Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.
Postai cím: 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 69.
Város/Község:
Gödöllő

Postai
irányítószám:
2100

Ország:
Magyar

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Bokor Árpád ügyvezető igazgató
1. emelet 112. szoba

Telefon: 28/ 420-773, 410-988

E-mail: vuszi@vnet.hu Fax: 28/ 514-775
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 és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:

X Azonos a fent említett kapcsolattartási
ponttal/pontokkal
- Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket 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 más ajánlatkérő(k) nevében folytatja le a közbeszerzési eljárást? igen -
nem X
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II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) MEGHATÁROZÁS

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Gödöllő város 2009. évi emelt szintű útjavítási részfeladatai

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 X b) Árubeszerzés c) Szolgáltatás

Szolgáltatási kategória ��Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés

Kivitelezés, bármilyen
eszközzel, módon, az
ajánlatkérő által
meghatározott
követelményeknek
megfelelően

X Adásvétel
Lízing

Bérlet
Részletvétel

Ezek
kombinációja/Egyéb

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

A teljesítés helye:
Gödöllő belterülete

NUTS-kód  HU 10204

A teljesítés helye

NUTS-kód �����

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): -
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire
lehetséges):-

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Vállalkozási szerződés az ajánlatkérő feladatába tatozó, Gödöllő város területén lévő utcáinak
útjavítási részfeladatai elvégzésére az ajánlattételi dokumentációban részletesen meghatározott
helyszíneken, mennyiségekben és módon
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II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott
esetben)

Fő tárgy 45.23.32.20-7 ����-� ����-�

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához
a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen nem X

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

egy részre egy vagy több részre valamennyi részre

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve)
- Gödöllő város belterületi utcáinak martaszfalt (vagy kőzúzalékos útalap) terítése finiserrel,
tömörítéssel, (a mart aszfaltot vagy a kőzúzalékot valamint a rakodást a telephelyén az
ajánlatkérő biztosítja) bitumen emulziós permetezéssel, NZ/0/5 kőzúzalék (21 166 m2)
tekintetében, az ajánlattételi dokumentációban foglaltaknak megfelelően.
- Gödöllő város belterületi utcáinak (29 846 m2), emeltszintű útjavítása: szilárd burkolat
(mérhető 5 cm vastagságban AB 11 jelű hengerelt aszfalttal), aknafedlapok
szintbehelyezésével(emelés, süllyesztés) és a kapubejárók AB  8  jelű  mérhető 5  cm
vastagságban hengerelt aszfalttal kézi aszfaltozásával és gépi tömörítéssel az ajánlattételi
dokumentációban foglaltaknak megfelelően

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen nem X

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 szolgáltatás megrendelésre 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: nap (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés 2009.04.06. (év/hó/nap) befejezés 2009.09.30. (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)
Ajánlatkérő a Kbt. 53.§ (5) bekezdése alapján a szerződést biztosító mellékkötelezettségként
előírja a teljesítési ideje alatt érvényes, a nettó ajánlati ár 10%-a mértékű (teljesítési) garanciát, a



- 11 -

vállalt jótállási idő alatt (min. 12 hónap) érvényes (10% mértékű) vállalt jótállási garanciát a
dokumentációban meghatározottak szerint. Továbbá előírja a teljesítési határidő betartása
tekintetében a bruttó ajánlati ár 5 ezrelék/nap mértékű késedelmi kötbér vállalását a
dokumentációban foglaltak szerint.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre
Az ajánlatkérő előleget nem biztosít.Az ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
Ajánlatkérő a Kbt. 305.§ (1) bekezdése szerint, az igazolt a szerződésszerű teljesítés után a
számlát kézhezvételtől számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki az Art.36. § feltételei
szerint.
Az ajánlattevő 1 részszámlát és 1 végszámlát nyújthat be az ajánlattételi dokumentációban fog-
laltak alapján.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi
személy (adott esetben): Nem követelmény, azonban közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz
csatolni kell az ajánlattevők együttműködéséről szóló megállapodást, melyben a közös
ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell arról, hogy a szerződés teljesítésért együttes kötelezettséget
és egyetemleges felelősséget vállalnak, továbbá meg kell jelölni a vezető céget.

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) (adott esetben),
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Kizáró tényező
-ha az ajánlattevő, közös ajánlattevő vagy alvállalkozója, illetve a Kbt. 66. § (2)
bekezdésében és a Kbt. 67.§ (4) bekezdésében meghatározott szervezet a Kbt. 60. § (1)
bekezdés a)-i) pontban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

- ha az ajánlattevő, közös ajánlattevő, vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója a Kbt. 61.§ (1) bekezdés a)-c) pontjában
meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
- ha az ajánlattevő, közös ajánlattevő vagy alvállalkozója a Kbt. 61. § (1) bekezdés d)
pontban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll
-ha az ajánlattevő, közös ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója a Kbt. 62. § (1) bekezdésben meghatározott
kizáró okok hatálya alatt áll.

Megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek és a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak nyilatkoznia
kell, hogy nem tartozik a Kbt. 60.§ (1) bekezdés a)-i) valamint a 61.§ (1) bekezdés a) –d)
pontjainak hatálya alá.

Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz
igénybe a kizáró okok a Kbt. 60.§ (1), és a Kbt. 61.§ (1) bekezdés d) pontjainak hatálya alá
tartozó alvállalkozót.
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III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok
és a megkövetelt igazolási mód:

Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének
10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozójának a pénzügyi, gazdasági
alkalmasságát igazolnia kell

P/1. Valamennyi pénzforgalmi számlájáról, a
számlát vezető pénzintézettől származó-a
ajánlattételi határidő lejártától számított 30 napnál
nem régebbi nyilatkozat az alábbi kötelező
tartalommal:

· számlanyitás időpontja, azon volt-e a
nyilatkozat kiadásának napját megelőző 12
hónapon belül 30 napot meghaladó sorban
állás.

· A rendelkezésre álló hitelkeret vagy
rendelkezésre álló szabad pénzeszköz
meglétének igazolása a Kbt. 66.§ (1)
bekezdés d) pontja alapján: A cég jogi vezető
tisztségviselő nyilatkozata a teljesítéshez
szükséges saját forrás rendelkezésre
állásának, vagy pénzintézeti hitelkeret
igazolásával.

P/2. A 2007.- 2008. év közbeszerzés tárgyának
megfelelő forgalmáról szóló nyilatkozat
csatolásával.

Az alkalmasság minimum követelménye(i)
(adott esetben):

Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozóra
nézve:

· rendelkeznie kell minimum 70 M
Ft saját forrással (vagy
pénzintézetnél) hitelkerettel vagy
ennek megfelelő nagyságrendű
pénzintézet által igazolt
rendelkezésre álló szabad
pénzeszközzel

· bármelyik pénzforgalmi számláján
a nyilatkozat kiadásának napját
megelőző 12 hónapon belül 30
napot meghaladó sorban állásnál
több ne legyen

P/2.  2007. illetve 2008. évben közbeszerzés
tárgyára vonatkozó befejezett teljesítéseinek
értéke az évi nettó 70 millió Ft-ot

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok
és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlatkérő ajánlattevővel és a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozóival szemben azonos
igazolási módokat ír elő.
M/1 2004. - 2008. évek legjelentősebb útépítési
munkáinak ismertetése a Kbt. 67.§ (2) bekezdés
a) pontja szerint, illetve a Kbt. 68. § (2)
bekezdésében foglaltak alapján igazolja a
szerződést kötő másik fél által adott
nyilatkozattal (referencia) az építési beruházásra
nézve az alábbiakat (ellenszolgáltatás összege
vagy mennyisége négyzetméterben, teljesítés
ideje és helye, szerződéskötő másik fél
megnevezése, a teljesítés az előírások illetve a
szerződés szerint történt-e).

M/2 azon közvetlen irányító szakemberek

Az alkalmasság minimum követelménye(i)
(adott esetben):
Az ajánlattevőnek és a 10% feletti
alvállalkozóra.

M/1 Rendelkezzen 2004.-2008. évekből
legalább kettőben a közbeszerzés
tárgyának megfelelő, műszaki átadással
befejezett legalább 28 ezer m2

mennyiségre vonatkozó (vagy nettó 70 M
Ft értékű), évenként max. 2 db munka
együttes figyelembevételével származó
referenciával.
M/2 Rendelkezzen a kivitelezési
munkához szükséges legalább (2) fő
szakemberrel, aki megfelel a 244/2006.
(XII. 5.) Kormányrendelet szerinti
nyilvántartásba vett (A) kategóriás felelős
műszaki vezető minősítéssel, és akinek
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megnevezése, képzettségük, gyakorlati idejük
ismertetése és részletes szakmai önéletrajzának
csatolása, akiket be kíván vonni a teljesítésbe a
Kbt. 67.§ (2) bekezdésének e) pontja szerint,
valamint a teljesítésbe bevonni kívánt műszaki
vezető bemutatása a 244/2006. (XII. 5.)
Kormányrendelet szerinti nyilvántartásba vételét
igazoló hatósági határozat csatolása.
M/3 A feladat teljesítéséhez szükséges műszaki,
technikai felszereltség ismertetése (az alkalmazni
kívánt géptípus, teljesítmény adata, a beszerzés
éve,), továbbá ismertesse az aszfalt keverő
telepet vagy az aszfaltkeverék beszerzésének
módját.

legalább 5 év szakmai gyakorlata van.

M/3 Rendelkezzen min. 1 db aszfalt
finisher útépítő géplánccal, valamint álljon
rendelkezésére az építés helyszínétől 50
km-en belül közúton elérhető,
aszfaltkeverő telep, mely a működéshez
szükséges jogerős és hatályos
telepengedéllyel és ennek kapcsán
környezetvédelmi szakhatósági
állásfoglalással rendelkezik, vagy
csatoljon szándéknyilatkozatot az
aszfaltkeverék azonos feltételű
beszerzésének biztosításáról.

III.2.4) Fenntartott szerződések

A szerződés védett műhelyek számára 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 nem
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA

IV.1.1) Az eljárás típusa

Tárgyalás nélküli

Tárgyalásos X

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)

Részszempont Súlyszám

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e?- igen nem X
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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?igen nem X

Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

Hirdetmény száma a KÉ-ben:
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)

Hirdetmény száma a KÉ-ben:

IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei

A dokumentáció beszerzésének határideje :
Dátum: 2009/03/23 (év/hó/nap ) Időpont: 1000 óra

Kell-e fizetni a dokumentációért? Igen: X nem -

Igen válasz esetén, - Ár (számokkal): 50 000 Ft +ÁFA  Pénznem: HUF

A fizetés feltételei és módja:
A befizetés az átvétel helyén, a pénztárban történhet készpénzben, vagy a BB. Rt. 10103836 -
39214400 - 00000009 sz. számlaszámra „2009. évi emeltszintű útjavítás” megnevezéssel történő
átutalással és ezeknek hitelt érdemlő bizonyítása ellenében vehető át a dokumentáció.

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2009/03/23 (év/hó/nap) Időpont: 1000 óra

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

ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV

     X

Egyéb:

IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)

����/ ��/��-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban: ��� vagy napokban: - (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
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IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum:2009/03/23 (év/hó/nap) Időpont: 1000 óra
Helyszín: VÜSZI Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft., 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 69. I.

em. tárgyaló
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek a Kbt.80.§ (2) bekezdésében foglaltak
szerint.

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ  JELLEGŰ-E? (adott esetben) igen nem X
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

VI.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:

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)

1) A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása:  hiánypótlásra nincs lehetőség

A hiánypótlás biztosítása esetén a hiánypótlás köre
2.) A szerződéskötés tervezett időpontja 2009/04/03.

3.) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető
szabályai, az első tárgyalás időpontja : 2009.03.26.  10 órától
Ajánlatkérő az érvényes ajánlatot adó ajánlattevőkkel, az ajánlatok bontásának
helyszínén egyenként, az ajánlatok beadásának időpontja szerinti fordított sorrendben
tárgyal. Az ajánlatkérő joga eldönteni a tárgyalási fordulók számát. A tárgyalás az adott
napon lezárul. A tárgyalás során az ajánlattevő az eredeti ajánlatában foglaltakhoz képest
az ellenszolgáltatás mértékére vonatkozóan csak kedvezőbb ajánlatot tehet. A tárgyalás
befejezésével ajánlati kötöttség jön létre. Az ajánlati kötöttség a szerződéskötés
időpontjáig tart.

A tárgyalások helye: VÜSZI Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft., 1.emeleti
Tárgyalóterem

4) A dokumentáció munkanapokon 8-13.30 óráig (pénteken 8-12 óráig) (az ajánlattétel
napján 8-10 óráig) vásárolható meg a VÜSZI Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.,
1.emeleti Titkárságán. (2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 69.)
5.) Az ajánlatkérő a Kbt. 56. §-ában meghatározottak figyelembe vétele mellett egy
alkalommal helyszíni bejárást tart, melynek dátuma: 2009/03/11 időpontja: 10  óra.
Gyülekező helyszíne: VÜSZI Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. 2100 Gödöllő,
Dózsa Gy. út 69. I. em. tárgyaló.
6) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

- az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 70.§ (1) és 71.§ (1) és (3)-(4) bekezdés tekintetében
- aláírási címpéldány másolatát (a cégjegyzésre jogosult által hitelesített)
- cégkivonat másolatot (aláírásra jogosult által hitelesített)
- Az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak vagy a 66.§ (2) bekezdése
szerinti szervezetnek az ajánlatban nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy az összes
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számlavezető pénzügyi intézményétől, az ajánlattevő valamennyi pénzforgalmi
számlájára vonatkozó banki igazolást csatolta.
-Az ajánlattevő köteles betartani a munkavégzés során, az 1993. XCIII. Munkavédelmi
Törvény valamint a 4/2002 (II.20) SzCsm-Eüm rendelet ide vonatkozó részeit, és erre
vonatkozóan kifejezett nyilatkozatot kell tenni a Kbt. 72 §. szerint

7) Az ajánlat első oldala a felolvasólap, minden írott oldalt folyamatos sorszámozással,
tartalomjegyzékkel ellátva a cégjegyzésre jogosult, vagy az általa írásban, az ajánlatban
csatolt nyilatkozat alapján meghatalmazott munkavállaló kézjegyével ellátva,
állagsérelem nélkül nem bontható kötésben (szalaggal átfűzve, leragasztva és
lebélyegezve) magyar nyelven, 3 példányban (1 eredeti, 2 másolat) zárt csomagolásban,
sérülésmentesen kell benyújtani. A csomagoláson az alábbi felirat szerepeljen: "2009.évi
emeltszintű útjavítás" TILOS felbontani 2009. 03. 23. 10 óráig
A zárt ajánlati csomagon belül, de külön borítékban kell elhelyezni a Kbt. 59.§ (2)
bekezdése szerinti ajánlati biztosítékot.
8) Ajánlatkérő az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, műszaki és szakmai alkalmasságának
feltételeit és azok igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban
határozta meg.

9) Az igazolások benyújtásakor a Kbt. 20.§(3) bekezdésében előírtak illetve a
Közbeszerzési Tanács e tárgyban közzétett tájékoztatójában (K.É. 20.szám) foglaltak is
alkalmazandók.
10) Ajánlattevőnek meg kell jelölni az ajánlatban a szerződés teljesítéséhez a
közbeszerzés érétkének 10%-t meghaladó mértékben igénybe venni alvállalkozókat.
11) Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a második legkedvezőbb
ajánlattevővel köt szerződést.
12) Ajánlatkérő a dokumentáció részeként szerződéstervezetet bocsát rendelkezésre,
melyet cégszerűen aláírva kell benyújtani. Ajánlattevőnek a szerződés mellékleteként
részletes, egymással összhangban álló műszaki és pénzügyi ütemtervet kell csatolnia
megjelölve a saját és az alvállalkozói teljesítéseket is és igazodva az ajánlattételi
dokumentációban foglaltakhoz.

VI.5) E HIRDETMÉNY MEGKÜLDÉSÉNEK DÁTUMA 2009/02/06 (év/hó/nap)
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