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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Tisztelt Ajánlattevı!
A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság és az általa képviselt Budapest I. kerületi
Önkormányzat mint közös ajánlatkérık ezúton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt céget,
mint ajánlattevıt (a továbbiakban: ajánlattevı) a jelen ajánlattételi felhívásban nevezett feladat
elvégzésére a felhívásban írtak szerint, és az abban foglalt feltételek figyelembevételével.
1./ AJÁNLATKÉRİ NEVE ÉS CÍME
Név:
Székhely:
Név:
Székhely:
Telefonszám:
Faxszám:
E-mail cím:

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
2509 Esztergom, Strázsa-hegy
Budapest I. kerületi Önkormányzat
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
+36 (1) 391-4610
+36 (1) 200-1168
simog@dinpi.hu

2./ A TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS 252. § SZERINTI JOGCÍME
Ajánlatkérı a harmadik rész VI. fejezete szerint minısülı hirdetmény közzététele nélkül
induló tárgyalásos eljárás a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) 252. § (1) bekezdés b) pontja alapján indítja, tekintettel arra, hogy a
korábban ugyanezen tárgyban a Közbeszerzési Értesítı 2010/92. számában 2010. augusztus
6-án KÉ-22141/2010. nyilvántartási számon közzétett ajánlattételi felhívással indított és
lefolytatott egyszerő közbeszerzési eljárás a Kbt. 92. § b) pontja alapján eredménytelenül
zárult.
3./ A DOKUMENTÁCIÓ RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK MÓDJA
Ajánlatkérı az ajánlattételi dokumentációt térítésmentesen bocsátja az ajánlattevı
rendelkezésére. Az ajánlattételi dokumentáció Ajánlatkérı elektronikus úton a jelen felhívással
egyidejőleg megküldi.

4./ A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA, MENNYISÉGE, NÓMENKLATÚRA (CPV)
A közbeszerzés tárgya:
A Budavári várhegy polgárvárosi területe alatt húzódó ismert természetes és épített
üregrendszer (ún. Nagylabirintusi üregrendszer, a Bécsi kapu tér alatti önálló üreg, a Dísz tér
alatti önálló üreg és a Táncsics Mihály utca alatti sziklahasadék és kapcsolódó üregek) teljes
geodéziai felmérése 3D lézerszkenneres technológiával EOV (Egységes Országos Vetületi
Rendszer) rendszerben, minimum 95%-os lefedettséggel, valamint a szükséges geodéziai
felmérés elvégzése, továbbá a felmérések dokumentálása
Közbeszerzés mennyisége:
A Budai Vár Polgárvárosi területe alatt fekvı ismert természetes és épített üregrendszer
veszélyelhárítási munkáinak részletes megtervezését szolgáló geodéziai és geofizikai felmérés
és dokumentálás az alábbiak szerint.
Adatgyőjtési-, mérési feladatok:
- Felszíni geodéziai alappontok létesítése. A felszíni alappontokból kiindulva, alappont
hálózat létrehozása és állandósítása a barlang- és üregrendszerben.
- A barlang- és üregrendszer teljes felmérése 3D lézerszkenneres technológiával 95%-os
lefedettséggel, 2-5 cm-es pontsőrőséggel.
- A 3D lézerszkennelés során, minimum 6 megapixel felbontású színes fényképek
készítése, azok pontfelhıre illesztése. A színezett pontfelhık beillesztése EOV
koordinátarendszerbe.
- Geofizikai mérések készítése falak, fıték, padozatok roncsolásmentes vizsgálatához.
Kutatási területek száma 50-100 (ajánlatkérı által meghatározott). A vizsgálatokat 20
cm-2 m-es behatolási mélységig kell elvégezni.
Dokumentálási feladatok:
- 2D helyszínrajz (alaprajz) készítése az üregrendszerrıl (EOV vetületi rendszerben). Az
elvárt geometriai hibahatár bármely pont között 2cm.
- Hossz- és keresztszelvények készítése (EOV vetületi rendszerben).
- 3 D modell készítése az üregrendszerrıl. Az elvárt geometriai hibahatár bármely pont
között 2cm.
Elemzések, származtatott feladatok:
- Domborzatmodell készítése az üregrendszer geometriája és a földfelszín kapcsolatának
bemutatása.
- A domborzatmodellre ráfeszített, két évnél nem régebbi max. 12 cm terepi pixel
sőrőségő ortofótó dokumentáció készítése.
- A barlang- és üregrendszer 3D modelljének, a 2D alaprajzának, a földhivatali helyrajzi
számos térképlapoknak, a Budapest I. kerület építési szabályzatának digitális formátumú
helyszínrajzos térképének, a Budapest. kerület által vezetett közmőhálózati térképének
egymásba integrálása.
Egyéb feladatok
- Földhivatali ügyintézés, a barlang és üregrendszer szolgalmi jogának bejegyzése
érdekében.
- Ajánlatkérı felé adatszolgáltatás.
- 3D szimulációt és animációt is magába foglaló prezentációs anyag elkészítése.
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- Véletlenszerő hibatérképes analízis és vizsgálat dokumentálása. A vizsgálat legalább 10
különálló helyen, minimum 50 m2-es alapterületen, a legnagyobb eltérés mértéke 2
centiméter lehet.
- Az ajánlatkérı által szolgáltatott, illetve a Földhivatal nyilvántartása szerinti térképek
ellenırzött, a jelenlegi mérés szerinti eltérések dokumentálása.
- A veszélyelhárítási munkák kivitelezése után az építéssel érintett részek mennyiségi
volumenének és érdemi minıségi változásának dokumentálása.
Vállalkozónak a szerzıdés megkötését követı 90 napon belül az elsı részfeladatot teljesítenie
kell, mely határidı kötbérterhes: A felmérés elsı fázisában az üregrendszer állagvédelmi
feladatai elvégzésére kiírandó közbeszerzési eljáráshoz mérnökgeodéziai felméréssel
mennyiségi adatokat kell szolgáltatni, illetve a jellemzı statikai és egyéb állagvédelmi feladatok
jellemzését meg kell adni. A statikai és egyéb mérnöki tervezési feladatokhoz vetületi, hosszés keresztszelvényi ábrázolásokat kell készíteni, illetve az erre alkalmas adatbázist a tervezıkivitelezı szervezet részére átadni.
A beszerzés tárgyának részletes leírását az ajánlattételi dokumentációban tartalmazza.
CPV-kód: 71320000-7 (Mérnöki tervezési szolgáltatások), 71351200-5 (Geológiai és geofizikai
tanácsadó szolgáltatások), 71351000-3 (Geológiai, geofizikai és egyéb tudományos felderítési
szolgáltatások), 71351913-6 (Térképészeti szolgáltatások).
5./ A SZERZİDÉS MEGHATÁROZÁSA
Vállalkozási szerzıdés.
6./ A SZERZİDÉS IDİTARTAMA, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
A szerzıdés teljesítésének határideje 2011. december 15. Az elsı részfeladat teljesítésére
elıírt közbensı határidı: a szerzıdés megkötését követı 90 napon belül.

7./ A TELJESÍTÉS HELYE
Ajánlatkérı székhelye, illetıleg a szolgáltatással érintett területek.
8./ AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI
Ajánlatkérı elıleget nem fizet. 3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására van lehetıség
a szerzıdéstervezetben foglalt ütemezésnek megfelelıen. A vállalkozói díj a szerzıdésben
meghatározott módon és tartalommal történı igazolt teljesítést követıen a Kbt. 305. § (3)-(5)
bekezdése szerint kerül megfizetésre, figyelemmel a 281/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet, a
16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet vonatkozó rendelkezéseire, valamint a
2003. évi XCII. törvény 36/A. § (6) bekezdésében foglaltakra is. Az elszámolás és kifizetés
pénzneme: HUF.
9./ RÉSZAJÁNLAT, TÖBBVÁLTOZATÚ AJÁNLAT TÉTELÉNEK LEHETİSÉGE
Részajánlat tételének lehetısége kizárt, ajánlattevı csak a beszerzés egészére tehet ajánlatot.
Többváltozatú ajánlat nem tehetı.
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10./KIZÁRÓ OKOK
10.1. Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevı, alvállalkozó, vagy a Kbt. 4. § 3/D pontja szerinti
erıforrást nyújtó szervezet az, akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-h) pontjában
felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevı, a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó
vagy erıforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban
felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevı vagy
alvállalkozó, vagy erıforrást nyújtó szervezet akire vonatkozóan a Kbt. 61. § (1) bekezdés d)
pontjában foglalt kizáró ok fennáll. Kizárásra kerül az eljárásból az az ajánlattevı, aki,
illetıleg akinek a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozója, vagy a számára erıforrást nyújtó szervezet a Kbt. 62. § (1)
bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alá esik.
10.2. A kizáró igazolási módja:
A Kbt. 249. § (3) bekezdése alapján ajánlattevınek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevı
számára erıforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban írásban nyilatkoznia kell arról, hogy
nem tartozik a 60. § (1) bekezdés a)-h) pontjában, valamint a 61. § (1) bekezdés a)-d)
pontjában foglalt kizáró okok hatálya alá.
11./ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK ÉS A KBT. 69.§ (2) BEKEZDÉSÉBEN FOGLALTAK
11.1. Pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmatlannak minısül az ajánlattevı, valamint a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha:
P.1. Bármely, az ajánlat benyújtásának idıpontjában fennálló pénzügyi intézményénél
vezetett bankszámlán 2009. január 1-jét követıen a nyilatkozat kiállításának napjáig tartó
idıszakban 30 napot meghaladó sorbanállás volt. (A sorbanállás fogalma alatt a
hitelintézetekrıl és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. tv. 2. számú melléklet,
III. rész 36. pontja szerint rögzítettek értendık.)
P.2. A 2007., 2008., 2009. üzleti év bármelyikében a mérleg szerinti eredménye negatív volt,
illetıleg a könyvvizsgáló a felülvizsgálat során korlátozó vagy elutasító záradékot adott (ha a
letelepedése
szerinti
ország
joga
elıírja
a
könyvvizsgáló alkalmazását).
Ajánlattevınek, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozónak a P.1. és a P.2. pontban foglalt alkalmassági követelmény
tekintetében önállóan kell megfelelniük.
Az ajánlattevı egy vagy több - a 69. § (2) bekezdése szerinti - alkalmassági minimum
követelménynek való megfelelés igazolása érdekében más szervezet (szervezetek)
erıforrására is támaszkodhat, úgy is, ha az alkalmassági minimum követelménynek való
saját részbeni megfelelését az erıforrást nyújtó szervezettel csak kiegészíteni kívánja. Az
erıforrást nyújtó szervezet az ajánlattételi felhívásban az ajánlattevıvel kapcsolatban elıírt
igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni azt, hogy ı alkalmas a szerzıdés
teljesítésére, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerzıdés teljesítéséhez szükséges
erıforrások rendelkezésre állnak majd a szerzıdés teljesítésének idıtartama alatt.
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11.2. Pénzügyi és gazdasági alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód:
P.1. A Kbt. 66. § (1) bekezdésének a) pontja alapján: az ajánlattevı/közbeszerezés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó valamennyi
számlavezetı pénzügyi intézményétıl származó, az ajánlattételi határidı lejártát megelızı
30 napnál nem régebbi nyilatkozat csatolása az alábbi tartalommal:
- valamennyi, az adott pénzügyi intézmény által vezetett bankszámla száma,
- mióta vezeti az ajánlattevı/közbeszerezés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó a bankszámláját,
- a 2009. január 1-jét követıen a nyilatkozat kiállításának napjáig tartó idıszakban az
ajánlattevı/közbeszerezés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó számláján elıfordult-e sorbanállás, ha igen, akkor mennyi ideig.
Az ajánlattevınek, közbeszerezés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozónak nyilatkozniuk kell arról, hogy az ajánlat benyújtásának idıpontjában
mely pénzügyi intézménynél vezetnek számlát, illetıleg arról is, ha egy bankszámla már
megszőnt.
P.2. A Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja alapján: a 2007., 2008., 2009. üzleti évre vonatkozó,
a számviteli jogszabályok szerint elkészített teljes beszámolóból a mérleg és az
eredménykimutatás - kötelezı könyvvizsgálat esetén, a könyvvizsgálói záradékot is
tartalmazó - egyszerő másolata.
11.3. Mőszaki, illetve szakmai szempontból alkalmatlannak minısül az ajánlattevı, valamint a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha:
M.1. Nem rendelkezik az ajánlattételi határidı lejártának napját megelızı 3 éves (36 hónap)
idıszakban szerzıdésszerően teljesített, összesen legalább 3 db -ezek közül 1 db. védett
természeti területen megvalósult- 3D lézerszenelésses technológiával, EOV (Egységes
Országos Vetületi) rendszerbben készített geodéziai felmérés tárgyú referenciamunkával,
melyben a szerzıdésbeli ellenszolgáltatás összege a 3 referenciát összesen tekintve elérte a
nettó 30 millió forintot vagy a 3 referencia összesen legalább 12.000 m2 felületen, 700
pont/m2 átlagos pontsőrőséggel elvégzett mérésre vonatkozik.
M.2. Nem rendelkezik az ajánlattételi határidı lejártának napját megelızı 3 éves (36 hónap)
idıszakban szerzıdésszerően teljesített, összesen legalább 300 folyóméter geofizikai
szelvényben üregkutatási mérés elvégzési és kiértékelési referenciával.
M.3. Nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi szakemberekkel:
- legalább 1 (egy) fı, három éves gyakorlati tapasztalattal, a 21/1997. (III. 12.) FM-HM
együttes rendelet szerinti földmérıi igazolvánnyal rendelkezı geodéta, aki rendelkezik a
104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet szerinti teljes jogkörő geodéziai tervezıi
jogosultsággal (GD-T) is,
- legalább 1 (egy) fı, három éves gyakorlati tapasztalattal rendelkezı felsıfokú
végzettségő geofizikus,
- legalább 1 (egy) fı, három éves gyakorlati tapasztalattal rendelkezı felsıfokú
végzettségő térinformatikus.
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Az egyes szakemberek között átfedés lehetséges, egy szakember több (a franciabekezdésben
megjelölt) pozícióra is jelölhetı, de legalább 2 fı szakember rendelkezésre állásának
igazolása szükséges.
M.4. Nem rendelkezik a teljesítéshez rendelkezésre álló alábbi felszereltséggel:
-

-

-

legalább 1 db geodéziai mérıállomás az alábbi paraméterekkel: szögmérési
pontossága minimum: 3", távmérıjének pontossága hagyományos prizmára
minimum: 1mm +1.5ppm, elektronikus libellával rendelkezzen, lézer vetítıvel
rendelkezzen,
legalább 1 db GPS (GPS vevı rtk kinematikus pontossága 10mm+1ppm, a
mérıállomással kompatibilis kell hogy legyen),
legalább
egy
geofizikai
mérıállomással
az
alábbi
paraméterekkel:
• vezérlı egység: impulzus ismétlıdési frekvencia: minimum 100 kHz; minimum 16
bites adatgyőjtés; mintavételi frekvencia: 0.4-50 GHz.
• antenna: 200MHz-800MHz mérési tartományba esı, 3 különbözı frekvenciájú
árnyékolt antenna, amelyek képesek a 10 cm - 2m-es behatolási mélységő méréseket
elvégezésére,
legalább 2 db lézerszkenner az alábbi paraméterekkel (megfeleltetés külön-külön
értendı): legrövidebb adatgyőjtési távolság: 1 m, pontosság: 10mm, lézerosztály:1.
lézerosztály.

Ajánlattevı, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó az M.1-4.pontban foglalt alkalmassági követelmény tekintetében együttesen is
megfelelhet.
Az ajánlattevı egy vagy több - a 69. § (2) bekezdése szerinti - alkalmassági minimum
követelménynek való megfelelés igazolása érdekében más szervezet (szervezetek)
erıforrására is támaszkodhat, úgy is, ha az alkalmassági minimum követelménynek való
saját részbeni megfelelését az erıforrást nyújtó szervezettel csak kiegészíteni kívánja. Az
erıforrást nyújtó szervezet az ajánlattételi felhívásban az ajánlattevıvel kapcsolatban elıírt
igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni azt, hogy ı alkalmas a szerzıdés
teljesítésére, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerzıdés teljesítéséhez szükséges
erıforrások rendelkezésre állnak majd a szerzıdés teljesítésének idıtartama alatt.

11.4. Mőszaki, illetve szakmai alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód:
M.1-2. A Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pontja alapján: Az ajánlattételi határidı lejártának napját
megelızı 3 éves idıszakban (36 hónap) teljesített jelentısebb közbeszerzés tárgya szerinti
referenciamunkák ismertetése a Kbt. 68. § (1) bekezdése szerint. Az igazolásban meg kell
adni legalább: a teljesítés idejét, a szerzıdést kötı másik fél megnevezését, a megrendelı
részérıl felvilágosítást adó személy nevét és telefonszámát, a szolgáltatás keretében végzett
tevékenységek részletes leírását, a szerzıdésbeli ellenszolgáltatás összegét vagy a korábbi
szolgáltatás mennyiségére utaló más adat megjelölését, valamint a megrendelı arra
vonatkozó nyilatkozatát, hogy a teljesítés szerzıdésszerően megtörtént, olyan
részletességgel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között elıírt
feltételek megléte egyértelmően megállapítható legyen.
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M.3. A Kbt. 67.§ (3) bekezdés d) pontja alapján: A teljesítésbe bevonandó szakemberek
megnevezése, végzettségüknek, képzettségüknek ismertetése: ajánlattevınek a szakemberek
bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozatának, a szakember saját kezőleg aláírt
szakmai önéletrajzának, a végzettséget és képzettséget igazoló dokumentumoknak
benyújtása.
M.4. A Kbt. 67.§ (3) bekezdés e) pontja alapján: a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök,
berendezések, illetıleg mőszaki felszereltség leírása, megjelölve a mőszaki eszközök
darabszámát, mőszaki paraméterét, típusát, jellegét, továbbá nyilatkozat arról, hogy a
mőszaki eszközök a szerzıdés teljesítésére alkalmas mőszaki állapotban vannak és, hogy
továbbá azt, hogy saját tulajdonában áll-e a gép, vagy más használati jogviszony alapján áll
rendelkezésére.
Az ajánlattevı a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozóval együtt is megfelelhet. Ebben az esetben az ajánlatnak
tartalmaznia kell ezen - a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt - alvállalkozó nevét, címét, továbbá az ajánlattevı alkalmasságának
igazolásához szükséges az ajánlattételi felhívásban elıírt igazolásokat, nyilatkozatokat is.
12./AZ AJÁNLATOK BÍRÁLATI SZEMPONTJA
Ajánlatkérı az ajánlatokat az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztásának szempontja
alapján bírálja el [Kbt. 57.§ (2) bekezdés b) pont].
Bírálati részszempontok és a hozzá tartozó súlyszámok:
Bírálati részszempont
1.
2.

A hozzá tartozó
súlyszám

Árajánlat (nettó vállalkozói díj, Ft)
Az elıírthoz képest rövidebb teljesítési határidı vállalása az elsı
részfeladat vonatkozásában (naptári nap)

95
5

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám
alsó és felsı határa: 1-100, mely minden részszempont esetén azonos.
A részszempontonként legkedvezıbb ajánlat a legmagasabb pontot kapja, az azt követı
ajánlatok egyszerő arányosságon alapuló számítás módszerével megállapított pontszámokat
kapnak. Az egyes részszempontokra adott pontszámok ezt követıen az adott
részszemponthoz tartozó súlyszámmal felszorzásra, majd valamennyi részszempontra
kiterjedıen összeadásra kerülnek. Ha több ajánlatnak azonos a fentiek szerint kiszámított
összpontszáma, az az ajánlat minısül az összességében legelınyösebbnek, amely alacsonyabb
ellenszolgáltatást tartalmaz; azonos ellenszolgáltatás esetében pedig az az ajánlat, amely a nem
egyenlı értékelési pontszámot kapott részszempontok közül a legmagasabb súlyszámú
részszempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott [Kbt. 90.§ (2) bekezdése]. Adott
esetben az ajánlatkérı a Kbt. 90.§-ának (3)-(4) bekezdései szerint jár el. A bírálati módszer
részletes ismertetését az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
13./HIÁNYPÓTLÁS LEHETİSÉGE
Ajánlatkérı hiánypótlására a Kbt. 83. §-ában foglaltak szerint lehetıséget biztosít.
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14./AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDİ
2010. szeptember 27., 11:00 óra.
15./AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK CÍME
1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 50., III. em. 21., tárgyaló
16./AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA
Ajánlatkérı a Kbt. 70. § (1) bekezdése alapján a Kbt. 70/A. § (1)-(3) bekezdéséhez képest
egyszerőbb formai feltételeket ír elı: Az ajánlatot 3 példányban (1 eredeti, 2 másolat), a
nyilatkozatot tartalmazó helyeken cégszerő aláírásával ellátva, bekötve vagy főzve kell
elkészíteni és közös, zárt borítékban kell benyújtani, az alábbi szöveg, adat feltüntetésével:
„Geodéziai felmérés– ajánlat. Az ajánlattételi határidı lejártáig nem bontható fel!”. A másolati
példánynak az eredetivel mindenben megegyezınek kell lennie. Az egyes példányok fedılapját
el kell látni az „eredeti”, illetve a „másolat” megjelöléssel is. Amennyiben az eredeti és a
másolati példány között eltérés van, abban az esetben az eredeti példány tekintendı
irányadónak. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérı csak akkor tekinti határidın belül
benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidı lejártáig sor kerül, az ajánlat,
illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztésébıl eredı kockázat az ajánlattevıt
terheli.
17./AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSÁNAK HELYE, IDEJE
Helye: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 50., III. em. 21., tárgyaló
Ideje: 2010. szeptember 27., 11:00 óra.
Az ajánlatok felbontásánál az Ajánlatkérı, az ajánlattevı, valamint az általuk meghívott
személyek lehetnek jelen.
18./A TÁRGYALÁS LEFOLYTATÁSÁNAK MENETE ÉS ALAPVETİ SZABÁLYAI
Ajánlatkérı a végleges szerzıdéses feltételek kialakítása érdekében egy tárgyalási fordulót
tervez, de fenntartja a jogot arra, hogy szükség esetén további tárgyalási fordulót tartson. A
tárgyalások lezárását követıen Ajánlatkérı ismételt írásos ajánlattételt igényelhet. A Kbt. 127.
§ (2) bekezdése értelmében a tárgyalások befejezésével ajánlati kötöttség jön létre, mely a
tárgyalások lezárását követı 60 napig tart. Az elsı tárgyalás idıpontja: 2010. szeptember 30.,
10:00 óra, helye: Budapest I. kerület, Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal I.
emeleti tárgyalóterme.
19./AZ EREDMÉNYHIRDETÉS, ÉS A SZERZİDÉSKÖTÉS TERVEZETT IDİPONTJA
Az eljárás eredményérıl szóló összegezés megküldésének tervezett idıpontja: 2010. október
1., 12:00 óra, a szerzıdéskötés idıpontja: az írásbeli összegezés megküldését követı naptól
számított tízedik nap.
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20./AZ AJÁNLAT NYELVE
Magyar. Az ajánlathoz csatolt bármely idegen nyelvő dokumentumot (szöveghő) magyar
nyelvő fordításban is mellékelni kell.
21./AZ AJÁNLATI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA
2010. szeptember 16.
22./EGYÉB KÖVETELMÉNY
22.1. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult képviselı cégaláírási
nyilatkozatát (közjegyzıi aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy a 2006. évi V.
törvény (Ctv.) 9. §-a szerinti, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját. Amennyiben az
ajánlat a cégjegyzésre jogosult által felhatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a
meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is.
22.2. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevı, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és a Kbt. 4. § 3/D pontja szerinti szervezet
ajánlattételi határidı lejártát megelızı 60 napnál nem régebbi cégkivonatát. Amennyiben
ajánlattevı /közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó/ a Kbt. 4. § 3/D pontja szerinti szervezet cégadataiban változásbejegyzés van
folyamatban, abban az esetben csatolni kell a cégbíróság által érkeztetett változás bejegyzési
kérelem másolati példányát, illetıleg elektronikus benyújtás esetén a beküldött dokumentum
cégszerő aláírással hitelesített másolatát. Cégnyilvántartásba vételi kötelezettséggel nem
érintett Ajánlattevık esetén egyéb jogszabályokon alapuló nyilvántartásba vételt igazoló
dokumentum csatolása kötelezı.
22.3. Ajánlattevınek a Kbt. 71. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölnie:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevı a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz
igénybe,
b) az ajánlattevı által a szerzıdés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek
azt a részét (részeit) és százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt
alvállalkozók közre fognak mőködni,
c) az ajánlattevı részére erıforrást nyújtó szervezetet, és az ajánlati felhívás vonatkozó
pontjának megjelölésével azon alkalmassági minimum követelményt (követelményeket),
melynek igazolása érdekében az ajánlattevı ezen szervezet erıforrására (is)
támaszkodik, továbbá
d) a 69. § (8) bekezdésének alkalmazása esetén az érintett - a közbeszerzés értékének tíz
százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozó nevét, címét.
22.4. A Kbt. 20. § (3) bekezdése alapján a jelen felhívásban, illetve dokumentációban elıírt
igazolások egyszerő másolatban is benyújthatók.
22.5. Az idegen nyelven benyújtott iratok közül a kizáró okok, valamint az alkalmassági
követelmények igazolására szolgáló iratok esetében az idegen nyelvő irattal együtt az irat a
24/1986. (VI.26) MT rendelet szerinti magyar nyelvő magyar nyelvő hiteles fordítását kell
benyújtani, minden más iratot, dokumentumot elegendı szöveghő magyar fordításban
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csatolni.
22.6. Az ajánlatkérı felhívja az ajánlattevık figyelmét, hogy a Közbeszerzések Tanácsa által
meghatározott minısítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg a 65-69. §
alapján az ajánlattevı pénzügyi és gazdasági, valamint mőszaki, illetıleg szakmai
alkalmasságának feltételeit és igazolását. Ajánlatkérı felhívja az ajánlattevık figyelmét, hogy
a minısített ajánlattevık hivatalos jegyzékébe felvételt nyert ajánlattevıknek a Kbt. 13. § (4)
bekezdése alapján jelen eljárásban kiegészítıleg igazolnia kell alkalmasságát a
Közbeszerzések Tanácsa által meghatározott minısítési szempontoknál szigorúbb
követelményeket támasztó alkalmassági szempontok vonatkozásában.
22.7. A kiegészítı tájékoztatás kérés határideje az ajánlatok bontását megelızı ötödik munkanap,
megadásának határideje az ajánlatok bontását megelızı harmadik munkanap.
22.8. A nyertes ajánlattevı visszalépése vagy a Kbt. 91. § (2) bekezdés b) pontjában
meghatározott körülmények fennállta esetén, ajánlatkérı a második legkedvezıbb
ajánlattevıvel köt szerzıdést, amennyiben ezt a szervezetet az összegezésben megjelölte.
22.9. A szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek: Késedelmi kötbér: kötbér napi mértéke a
késedelemmel érintett feladatra esı nettó vállalkozói díj 1,5 %-a (illetıleg az elsı részfeladat
esetében 400e Ft/naptári nap), de legfeljebb 15 napi tétel. Hibás teljesítési kötbér: a hiba
kiküszöböléséig terjedı idıre a kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett feladatrészre esı
nettó vállalkozói díj 5 %-a, de legfeljebb 15 napi tétel. Meghiúsulási kötbér: a teljes nettó
vállalkozói díj 20 %-a. A szerzıdést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes
szabályokat az ajánlattételi dokumentációban szereplı szerzıdéstervezet tartalmazza.
22.10. Ajánlatkérı felhívja az ajánlattevık figyelmét arra, hogy a Kbt. 48. § (3) és (4) bekezdése
értelmében, amennyiben a támogatási szerzıdés megkötésére nem kerül sor vagy az igényelt
támogatást ajánlatkérı nem kapja, az a Kbt. 82. §, a 99/A. § és a 303. § esetében az
ajánlatkérı által elıre nem látható oknak minısül.
Felhívjuk szíves figyelmét a jelen ajánlattételi felhívásban foglalt elıírások és feltételek alapos
áttekintésére, és kérem, hogy ajánlatát a leírtak figyelembevételével tegye meg.
Budapest, 2010. szeptember 16.
Tisztelettel:

Ajánlatkérık képviseletében eljárva:
dr. Víg Levente
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