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: Lenti Város Önkormányzata
Postai cím: Zrínyi Miklós u. 4.
Város/Község: Lenti
Postai irányítószám: 8960
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Szabóné Gáspár Marianna, Aljegyző, önkormányzati és városfejlesztési
osztályvezető
Telefon: 92/553-938
E-mail: *
Fax: 92/553-957
Az ajánlatkérő általános címe (URL): *
A felhasználói oldal címe (URL): *
További információk a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
xEgyéb (nevezze meg): Fenti tevékenységek a védelem, közrend, biztonság és
vallás kivételével az önkormányzat tevékenységi körébe tartoznak
Egészségügy
I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]
I.4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást?
nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Lenti Város Önkormányzata részére műszaki ellenőri és tervezői feladatok ellátása
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
8960 Lenti, Zrínyi u. 4., Kossuth Lajos út 10.; Hrsz.: 992.
NUTS-kód HU223
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
Lenti Város Önkormányzata részére műszaki ellenőri és tervezői feladatok ellátása
megbízási, illetve tervezői szerződés keretében
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

71240000-2

További
tárgyak:

71356100-9
71322000-1
71334000-8

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

Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre
valamennyi részre x
II.1.8.)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
I. részajánlati kör: Lenti Város Önkormányzata részére műszaki ellenőri feladatok
ellátása megbízási szerződés keretében
A B. mellékletben (I. rész) és a dokumentációban részletezettek szerint.
II. részajánlati kör: Lenti Város Önkormányzata részére nyomvonalas létesítmények
tervezői feladatainak ellátása tervezői szerződés keretében
A B. mellékletben (II. rész) és a dokumentációban részletezettek szerint.
II.2.2)
Vételi jog (opció) (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
VAGY: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő
jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett
idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés 2011/10/30 (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 mértéke: 20.000,- Ft/nap. Meghiúsulási kötbér az adott feladat
nettó ellenértékének 20%-a. Hibás teljesítési kötbér: a hibásan teljesített feladat
nettó értékének 10%-a. Mindezek alátámasztására teljesítési biztosíték, amely
rendelkezésre bocsátható az ajánlattevő választása szerint a Kbt. 53. § (6) bekezdés
a) pontja szerint az ajánlattételi dokumentációban részletezettek alapján. A teljesítési
biztosíték mértéke a nettó ajánlati ár 5%-a.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
I. részajánlati kör „A” feladat: A kivitelezői teljesítéssel arányosan van lehetőség
számla benyújtására, a teljesítéstől számított 60 napos fizetési határidővel a Kbt.
305.§ (3) bekezdése, továbbá a 255/2006. (XII.8.) Kormányrendelet, a 16/2006.
(XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet, 281/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet
szerint, valamint a hatályos Támogatási Szerződésnek megfelelően. Az ajánlattevő
a végszámla benyújtására a kivitelezés műszaki átadás átvételi eljárását követően

jogosult. A teljesítést igazoló okiratok a számla mellékletét kell, hogy képezzék. Az
ajánlatkérő előleget nem biztosít.
I. részajánlati kör „B” és „C” feladat: A kivitelezői teljesítéssel arányosan van
lehetőség számla benyújtására, a teljesítéstől számított 30 napos fizetési
határidővel a Kbt. 305.§ (3) bekezdésének megfelelően. Az ajánlattevő a végszámla
benyújtására a kivitelezés műszaki átadás átvételi eljárását követően jogosult. A
teljesítést igazoló okiratok a számla mellékletét kell, hogy képezzék. Az ajánlatkérő
előleget nem biztosít.
I. részajánlati kör „D”, „E” és „F” feladat: A kivitelezői teljesítéssel arányosan
van lehetőség számla benyújtására, a teljesítéstől számított 30 napos fizetési
határidővel a Kbt. 305.§ (3) bekezdésének megfelelően. Az ajánlattevő a végszámla
benyújtására a kivitelezés műszaki átadás átvételi eljárását követően jogosult. A
teljesítést igazoló okiratok a számla mellékletét kell, hogy képezzék. Az ajánlatkérő
előleget nem biztosít.
II. részajánlati kör: Az ajánlattevő az igazolt teljesítését követően jogosult az
adott feladat ellenértékét leszámlázni. A fizetés az ajánlattevőnek a szerződésben
meghatározott módon és tartalommal való teljesítésétől számított 30 napos fizetési
határidővel átutalással történik a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, valamint a
Kbt. 305.§ (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. A teljesítést igazoló okiratok
a számla mellékletét kell, hogy képezzék. Az ajánlatkérő előleget nem biztosít.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
Nem követelmény, de az ajánlattevők vállaljanak egyetemleges felelősséget a
szerződésszerű teljesítésért és csatolják a konzorciumi megállapodásukat, mely
tartalmazza a tagok erre vonatkozóan kifejezett, cégszerűen aláírt nyilatkozatát.
III.1.4)
Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott
esetben) nem Ha igen, a különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve
a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, vagy alvállalkozó, vagy a Kbt. 65.§ (3)
bekezdése szerinti szervezet, akivel szemben a Kbt. 60.§ (1) bekezdésében foglalt
kizáró okok fennállnak. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó,
vagy a Kbt. 65.§ (3) bekezdése szerinti szervezet, akivel szemben a Kbt. 61.§
(1) bekezdésének d) pontjában foglaltak fenn állnak. Az eljárásban nem lehet
ajánlattevő vagy a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, vagy a
Kbt. 65.§ (3) bekezdése szerinti szervezet, aki a Kbt. 61.§ (1) bekezdésének a)-c)
pontjainak vagy a Kbt. 62.§ (1) bekezdésének hatálya alá tartozik.
Igazolási mód: A Kbt. 249.§ (3) bekezdésének megfelelően, a kizáró okok fenn nem
állásáról az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő részére a
szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

1./ Az ajánlattevő(k) és ha van úgy a 10% feletti alvállalkozó csatolja az elmúlt
lezárt gazdasági év számviteli jogszabályok szerinti, „A számvitelről” szóló 2000
évi C. törvénynek megfelelő módon elkészített beszámolójának mérlegét és
eredménykimutatását, (ha az ajánlattevő és a 10% feletti alvállalkozó letelepedése
szerinti ország joga előírja közzétételét).
2./ Az ajánlattevő mindkét részajánlati körben nyilatkozzon az előző három évi
(2006., 2007. 2008.) teljes forgalmáról, és ugyanezen időszakban a közbeszerzés
(adott részajánlati kör) tárgyának forgalmáról (nettó forintban), évenkénti bontásban,
attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, amennyiben ezek a forgalmi adatok rendelkezésre állnak. (Kbt. 66.§
(1) bekezdés c) pontja).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
1./ Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők, valamint a
10% feletti alvállalkozó külön- külön) mindkét részajánlati kör vonatkozásában, ha
az elmúlt lezárt gazdasági év jogszabályok szerinti beszámolója alapján bármelyik
évben a mérleg szerinti eredménye negatív.
2.a./ Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a teljes forgalma az előző három évben (2006.,
2007. 2008.) összesen nem éri el
- az I. részajánlati kör vonatkozásában a nettó 500.000,- Ft-ot.
- a II. részajánlati kör vonatkozásában a nettó 1.000.000,- Ft-ot.
2.b./ Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző három évben (2006., 2007. 2008.)
- az I. részajánlati kör vonatkozásában a műszaki ellenőrzésből származó forgalma
összesen nem érte el a nettó 500.000,- Ft-ot.
- a II. részajánlati kör vonatkozásában a nyomvonalas létesítmények tervezéséből
származó forgalma összesen nem érte el a nettó 1.000.000,- Ft-ot.
Közös ajánlattétel tekintetében a pénzügyi alkalmasság minimumkövetelményei
közül a 1./ pontra vonatkozóan külön-külön, a pénzügyi alkalmasság
minimumkövetelményei közül 2.a./ és 2.b./ tekintetében együttesen kell megfelelni.
A 10% feletti alvállalkozónak a pénzügyi alkalmasság minimumkövetelményei közül
az 1./ pontban írtaknak külön kell megfelelnie, a 2.a./ és 2.b./ pont tekintetében az
alvállalkozók alkalmasságát nem vizsgálja Ajánlatkérő.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
1./ Az ajánlattevőnek mindkét részajánlati körben az ajánlatában be kell mutatnia és
a Kbt. 68.§ (1) bekezdése szerint igazolnia az előző három év (2006. 2007. 2008.)
legjelentősebb befejezett, műszaki ellenőrzési / tervezési munkákra vonatkozó
referenciaigazolásait, melyben fel kell tüntetni a Kbt. 67.§ (3) bekezdés a) pontban
foglaltakon túl a műszakilag ellenőrzött beruházás bekerülési költségét / a tervezési
díjszámítás alapját képező nettó beruházási értéket, a műszaki ellenőrzési /
tervezési munka tárgyát, olyan részletességgel, hogy abból az ajánlatkérő meg tudja
ítélni az ajánlattevő alkalmasságát.
2./ Az ajánlattevő mindkét részajánlati körben köteles igazolni a teljesítésbe bevonni
kívánt szakemberek műszaki ellenőri / tervezési jogosultságát a hatóság / az
illetékes kamara által kiállított névjegyzéki határozat vagy egyéb szervezet által
kiállított határozat másolatával, és az ajánlattevő köteles csatolni a szakemberek
szakmai önéletrajzát, és a rendelkezésre állást igazoló okiratot.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

1./ Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az elmúlt három évben (2006.
2007. 2008.) összesen
- az I. részajánlati kör vonatkozásában teljesített, olyan, legalább 2 db épület
rekonstrukciójával (építésével) kapcsolatos munkálatok kivitelezésének műszaki
ellenőrzésére vonatkozó referenciával, amelyből a műszakilag ellenőrzött beruházás
bekerülési költsége 1 db-nál eléri a nettó 30.000.000,-Ft-ot, vagy a megbízási díj
értéke legalább nettó 500.000 forint volt.
- a II. részajánlati kör vonatkozásában teljesített, legalább 2 db nyomvonalas
létesítmények tervezésére vonatkozó pozitív referenciával.
Egy referenciával több alkalmassági feltételnek is meg lehet felelni.
2.I./ Alkalmatlan az ajánlattevő az I. részajánlati kör vonatkozásában, ha nem
rendelkezik legalább az alábbiakban meghatározott kategóriájú felelős műszaki
ellenőrrel, aki a névjegyzékben szerepel és megfelel a 244/2006. (XII. 05.) Korm.
rendelet 2. számú mellékletében meghatározottaknak:
- legalább 1 fő „É-I.” kategóriás, regisztrált műszaki ellenőr,
- legalább 1 fő „G-I.” kategóriás, regisztrált műszaki ellenőr,
- legalább 1 fő „V-I.” kategóriás, regisztrált műszaki ellenőr,
- legalább 1 fő „M-I.” kategóriás, regisztrált műszaki ellenőr.
2.II./ Alkalmatlan az ajánlattevő a II. részajánlati kör vonatkozásában, ha
nem rendelkezik legalább a szerződés idejére vonatkozóan, munkavégzésre
irányuló jogviszonyban legalább 1 fő közúti szakterületen nyilvántartásba vett,
tervezői jogosultsággal rendelkező tervezővel (3/1998.(II.11.) KHVM rend.szerinti
jogosultság: K2-1), aki megfelel a 104/2006. (IV.28.) számú Kormányrendeletben
megfogalmazott követelményeknek.
A műszaki, szakmai minimumkövetelményei tekintetében az Ajánlatkérő a 10%
feletti alvállalkozónak alkalmasságát nem vizsgálja.
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:
- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
- a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi
műszaki szakértői jogosultság általános szabályairól szóló 104/2006.(IV.28.) Korm.
rendelet
- az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási
jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet
- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) 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)
9891/2009
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen
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) x
Hirdetmény száma a KÉ-ben: 12878 / 2009 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2009/06/29 (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2009/11/16 (év/hó/nap )
Időpont: 12.00 óra
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 62.500
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció ellenértékét (50.000 Ft + Áfa) az ajánlatkérő nevében eljáró,
Budapest Banknál vezetett 10102952-54346800-01000007 számú számlájára
átutalással lehet rendezni.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2009/11/16 (év/hó/nap) Időpont: 12.00 óra
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum: 2009/11/16 (év/hó/nap)
Időpont: 12.00 óra
Helyszín : Deák Ügyvédi Iroda, 7100 Szekszárd, Jókai u. 22. fszt. 2.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80.§-a szerinti személyek
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:
I. részajánlati kör „A” feladat: „A fogyatékkal élők nappali ellátása a Lenti
Kistérségben” című a NYDOP -5.1.1/A-2008-0020 számú pályázat
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
Az ajánlattételi határidő lejárát követő 15. nap 11.00 óra. (Amennyiben ez a nap nem
munkanap, akkor az azt követő első munkanap 11.00 óra.) Helyszín: Deák Ügyvédi
Iroda, 7100 Szekszárd, Jókai u. 22. fszt. 2. Az ajánlatkérő az eredményhirdetésre
ezennel meghívja az ajánlattevőket, további értesítést már nem küld.
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
Az eredményhirdetést követő 15. nap, 11.00 óra. (Helyszín: Lenti Város
Polgármesteri Hivatala, 8960 Lenti, Zrínyi u. 4.)
V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető
szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
V.3.4.1)
A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele?
(adott esetben) igen
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további
információk: (adott esetben)
A dokumentáció a felhívás megjelenése napjától az ajánlatkérő nevében eljárónál
rendelkezésre áll, és megigényelhető. A dokumentáció megvásárlása az érvényes
ajánlattétel feltétele. A dokumentáció megvásárlásának feltétele az írásos igénylés
személyes leadása vagy telefaxon történő megküldése az ajánlatkérő nevében
eljáró részére. Amennyiben telefaxon kívánja az ajánlattevő megigényelni
a dokumentációt, úgy az eredeti okmánynak az ajánlatkérő nevében eljáró
postacímre történő megküldését is előírja az ajánlatkérő, ennek elmaradása
esetén az ajánlattevő nem hivatkozhat arra, hogy nem, vagy nem megfelelő
időben kapta kézhez a dokumentációt. Az igénylés tartalmazza az igénylő cég
megnevezését, székhelyét (számla kiállítási címet) a kapcsolattartó személy nevét,
telefonszámát, fax számát, email címét, és postai megkérés esetén postacímét,
ahová az ajánlatkérő nevében eljáró postai küldeményként, a dokumentációt
megküldheti, továbbá a dokumentáció ellenértékének megfizetését igazoló okmányt.
A dokumentáció megvásárolható az ajánlattételi határidőig, személyesen is
az átutalás banki kivonattal történő igazolásával az ajánlatkérő nevében eljáró

személynél, telefonon történő előzetes egyeztetést követően, munkanapokon
naponta 9- 12 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 12.00 óráig.
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.) Az ajánlattevő - a Kbt. 4.§ 3/E. pontjában meghatározott körben - a szerződés
teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet
(szervezetek) erőforrására is támaszkodhat. Ebben az esetben köteles igazolni azt,
hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a
szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az igénybe vett erőforrások tekintetében
a rendelkezésre állást a Kbt. 65.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint kell igazolni.
Más szervezet erőforrásainak bevonása esetén az adott alkalmassági feltételnek
való megfelelést is igazolni kell az adott alkalmassági feltételnél előírtak szerint!
Az ajánlattevő ajánlatában külön nyilatkozatban pontosan jelölje meg, hogy mely
alkalmassági feltételek tekintetében kíván erőforrásra támaszkodni.
2.) Az ajánlatkérő a Kbt. 91.§ (2) bekezdésének megfelelően a szerződést az
eljárás (adott részajánlati kör) nyertesével vagy - visszalépése esetén, illetve az
eljárás (adott részajánlati kör) nyertesének a 60.§ (1) bekezdésének, valamint a
61.§ (1) bekezdésének hatálya alá nem tartozásával kapcsolatos hamis nyilatkozata
vagy ezen kizáró okokkal kapcsolatos igazolás(ok) benyújtásának elmulasztása
esetében - az eljárás eredményének kihirdetésekor a következő legalacsonyabb
ellenszolgáltatást kérő, érvényes ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg.
3.) Az ajánlatkérő kiköti, hogy személyesen ajánlatokat leadni csak munkanapokon
9.00-14.00 óráig lehetséges előzetes, telefonon történő egyeztetés alapján, azzal,
hogy az ajánlattételi határidő lejártának napján az ajánlatoknak 12.00 óráig be kell
érkeznie. Az ajánlat postai megküldése esetén az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét arra, hogy az ajánlattevőknek az ajánlattételi határidő lejártának napján
12.00 óráig be kell érkeznie. Az ajánlat beadási módja megválasztásának minden
következményét az ajánlattevő köteles viselni!
4.) Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az I. részajánlati kör „B” és
„C” feladata tekintetében támogatásra irányuló igényt (pályázatot) kíván benyújtani,
ezért alkalmazni kívánja a Kbt. 48.§ (3) bekezdésében foglaltakat.
5.) Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. szerinti teljes körben biztosítja.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/10/22 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: Deák Ügyvédi Iroda
Postai cím: Jókai u. 22. fszt. 1-2.

Város/Község: Szekszárd
Postai irányítószám: 7100
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Bakó Zoltán
Telefon: 06/74/411-124
E-mail: chris.deak@t-online.hu
Fax: 06/74/510-224
Internetcím (URL): *
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név: Deák Ügyvédi Iroda
Postai cím: Jókai u. 22. fszt. 1-2.
Város/Község: Szekszárd
Postai irányítószám: 7100
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Bakó Zoltán
Telefon: 06/74/411-124
E-mail: chris.deak@t-online.hu
Fax: 06/74/510-224
Internetcím (URL): *
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név: Deák Ügyvédi Iroda
Postai cím: Jókai u. 22. fszt. 1-2.
Város/Község: Szekszárd
Postai irányítószám: 7100
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Bakó Zoltán
Telefon: 06/74/411-124
E-mail: chris.deak@t-online.hu
Fax: 06/74/510-224
Internetcím (URL): *
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1
meghatározás Lenti Város Önkormányzata részére műszaki ellenőri feladatok
ellátása megbízási szerződés keretében
1) A rész meghatározása
Lenti Város Önkormányzata részére műszaki ellenőri feladatok ellátása megbízási
szerződés keretében
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
További
tárgyak:

71356100-9

3) Mennyiség vagy érték
„A” feladat: A fogyatékkal élők nappali ellátása a Lenti Kistérségben című projekt
keretében újonnan létrejövő Fogyatékos Személyek Nappali Integrált Intézményének
kialakításának építésére vonatkozó műszaki ellenőri feladatok ellátása
Lenti Város Önkormányzata pályázati úton támogatást nyert „A fogyatékkal élők
nappali ellátása a Lenti Kistérségben” című projektjével
A projekt célja egy olyan integrált intézmény kialakítása a Rendelőintézet üressé
váló emeletén, amely új szolgáltatásokkal segíti a Kistérségben élő nappali
ellátást. A beruházás során 383 m2 területű épületszárny újul meg (átalakítás,
energiatakarékosság tétel, komplex akadálymentesítés), beszerzésre kerülnek a
szükséges bútorok, eszközök. A fejlesztés eredményeként 25 fő fogyatékkal élő
nappali ellátását, és egyéb szolgáltatásokat biztosító új intézmény jön létre.
Az építési beruházás várható nettó értéke: 33.255.800-Ft.
„B” feladat: Meglévő temetői ravatalozó épület felújítására vonatkozó műszaki
ellenőri feladatok ellátása
A köztemetőben lévő ravatalozó épület külmérete: 8,50 x 400 m. Az épület 3,50
x 3,50 m-es ravatalozó helyiségből, valamint 4,50 x 4,00 m-es nyitott ravatalozó
előtérből áll. A felújítás során el kell végezni a belső-külső falvakolat sérült
felületeinek javítását, míg a homlokzatvakolaton vakolatsimítás készül Terranova
színvakolattal.
A hullámpala fedés több helyen beázik, melynek bontása után Creaton hornyolt
cserépfedés készül lécezéssel. A mozaiklap padlóburkolat az előtérben a fagy
hatására megrepedezett,cseréjére kerül sor mázas lapburkolattal, ragasztással,
aljzatkiegyenlítővel. Az épületrőlhiányzik a bádogos munka, a függőeresz és
lefolyócsatorna kivitelezését el kell végezni.A felújítással az épület funkciójának
megfelel, kielégíti a vele szemben támasztott műszaki előírásokat, követelményeket.
Az építési beruházás várható nettó értéke: 968.118-Ft.
„C” feladat: Szilárd burkolatú gyalogjárda felújítására vonatkozó műszaki ellenőri
feladatok ellátása
A fenti közterületi gyalogjárda Lenti város központi belterületén, a városközpontban
helyezkedik el. A felújítandó járdaszakasz sárga színnel jelölve a mellékelt
helyszínrajzon. Hosszúsága 177 fm, burkolt felülete 609 m2. A meglévő gyalogjárda
jelenleg aszfalt burkolatú, szegélyezéssel. A burkolat kátyús, repedezett, helyenként
erősen nyomvályús. A balesetmentes, biztonságos gyalogos közlekedésre nem
alkalmas. A járda felújítása indokolt.
A műszaki ellenőri feladatokat a jelen felhívásban hivatkozott jogszabály és
dokumentáció tartalmazza részletesen.
Az építési beruházás várható nettó értéke: 7.137.010-Ft.
,,D” feladat: Lenti, Béke út Móricz Zsigmond Általános Iskola bejáratától a Sugár
útig terjedő szakaszon betonjárda építésére vonatkozó műszaki ellenőri feladatok
ellátása
A Lenti, Béke úti Móricz Zsigmond Általános Iskola bejáratától déli irányban a
korábbi években megépült a gyalogjárda. A bejárattól északi irányban a folyamatos
járdakapcsolat biztosítása miatt indokolt megépíteni a gyalogjárdát a Sugár útig
terjedő szakaszon.
Az építéssel érintett közterület helyrajzi száma: 577.
A tervezett 191,57 m hosszú járda hely biztosítása a Sugár út felőli szakaszon
mintegy 25 méter hosszúságban, részben a közúti árok lefedésével oldható meg. Az

árok lefedését 20 cm átm. beton áteresszel tesszük zárttá, amelyet szükítő idommal
csatlakoztatunk a meglévő 40 cm tám. vb. átereszhez.
A tervezett járdaszélesség: 1,50 méter.
A kivitelezés során a tükörkészítés és a humuszleszedés után 15 cm vtg. homokos
kavics ágyazatra 10 cm vtg. C16-32 minőségű beton burkolat készül.
A kapubejáróknál a beton vtg. 20 cm.
A járdaépítésnél a betonozást kétoldali, függőleges, síkfelületű zsaluzat között kell
végezni.
A betonozás elkészülte után kétoldalt 0,50 m széles földpadka készül.
Az építési beruházás várható nettó értéke: 926.680-Ft.
,,E” feladat: Lenti, Kápolnai út 2680/6. hrsz-ú ingatlanon lévő vízgépház
helyreállítási munkáira vonatkozó műszaki ellenőri feladatok ellátása
A meglévő épület funkciója vízgépház, melyben a vízgépészeti tér földszinti és
alagsori légtere egybenyitott. Az alagsorban lévő másik vízgépészeti tér felett egy
osztófödém van búvótérrel. Az épület ezen része korábbi építésű. Az épület falazata
30-as kézi falazó blokktéglából készült lapostetős kivitelben, bitumenes szigeteléssel
és külső csapadékvíz elvezetéssel. A külső homlokzata kőporos vakolat, nyílászárói
kopolit üveg és fa szerkezetű nyílászárók.
Az épület felújítása során a meglévő vasbeton zárófödémet vizes betonvágóval, a
korábban épített épület síkjában le kell vágni, a falazaton lévő repedések nagysága
miatt a falazat teljes elbontása indokolt.
A meglévő alapokat és padozat bontását követően az új alapozást a vízgépészeti
tér alapjának alsó síkjától indulva lehet fellépcsőzni. Az új alapozási síkok méreteit
az alapozási terv tartalmazza. Az alap elkészülte és a betonkötés lezárulta után
lehet elvégezni az Ytong falazóblokkal a falazási munkákat. A falazatra új vasbeton
koszorú készül. A falazat vasbeton koszorúba befogott, majd erre kerül a záró
vasbeton födém. A záró födémmel kerül kialakításra a minimum 2 %-os lejtés a külső
vízelvezetési tetőn. A födém és a falazat a meglévőkhöz dilatációval kapcsolt, a
födémen vízhatlan líra kialakítású horganyzott acél dilatáció lezárás szükséges.
Az épületen alkalmazott bádogos szerkezetek anyaga horganyzott acéllemez.
A függőeresz csatorna 33 cm kiterített szélességű félkör keresztmetszetű, míg a
lefolyócsatorna szintén ugyanazon átmérőjű kör keresztmetszetű.
A lapostető pala zuzalékos bitumenlemez szigetelést kap.
A belső falfelület glettelt, lélegző festékkel két rétegben készül.
Az épületen meglévő kéménypillér megszüntetésre kerül.
Az építési beruházás várható nettó értéke: 3.122.941-Ft.
,,F” feladat: Lenti, Bárszentmihályfa – Mihályfai köztemetőben lévő – ravatalozó
épület felújítási munkáira vonatkozó műszaki ellenőri feladatok ellátása
A Lenti, Bárszentmihályfa városrészben, 0445. hrsz-ú köztemetőben lévő ravatalozó
épület jelenleg kontyolt nyeregtetős, földszintes, fedett előtérrel, a belső térben egy
ravatalozó és szerszámtároló helyiség van kialakítva.
Falazata tégla, lábazata beton, födémszerkezete borított gerendafödém, tetőfedése
hornyolt cserép, előtető szerkezete acél, fedése polieszter.
Az épület jelenlegi műszaki állapotában nem tudja funkcióját megfelelően
kielégíteni, így szükséges a felújítás.
A felújítás során elbontásra kerül a tetőszerkezet, a tervezett tetőszerkezet két fél
nyeregtetőből áll, a tetők hajlásszöge 30 fok, tetőfedése Creaton cserép. A déli,
északi és a nyitott terasz mögötti függőleges szerkezet deszka burkolattal készül. A

terasz alatti falfelületen a padlástér megközelítésére egy padlásajtó kerül beépítésre.
A terasz tetőszerkezete négy kibetonozott zsalukő pillérre helyezett fa oszlopokon
átfutó szelemenre ültetett kötőgerendára támaszkodik fel. A pillérek ragasztott nyers
téglaburkolatot kapnak.
A homlokzati nyílászárók ugyanazon méretű, fa szerkezetű nyílászárókra
cserélendők.
A meglévő kéménypillér tetőn kívüli szakasza új, hőszigetelt téglával kerül falazásra,
rozsdamentes csővel bélelve. A kémény horganyzott acéllemez falszegélyt
kap, kiépítésre kerül a függőeresz és lefolyócsatorna, mely szintén horganyzott
acéllemez.
A terasz helyiség 6 cm vtg. térkő burkolatot kap szegélyezéssel.
A belső két helyiség padlóburkolata marad.
A homlokzatvakolat Terranova Weber W001 tört fehér színű nemes vakolat, dörzsölt
kivitelben.
A lábazatvakolat Terranova Weber 0710 világosszürke színben.
A belső falfelületek két rétegű lélegző festékkel készülnek, míg a homlokzati fa
szerkezetek felületkezelése két réteg lazurfestést kapnak.
Az építési beruházás várható nettó értéke: 2.234.443-Ft.
A műszaki ellenőri feladatokat a jelen felhívásban hivatkozott jogszabály és
dokumentáció tartalmazza részletesen.
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) ---------------------B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 2
meghatározás Lenti Város Önkormányzata részére nyomvonalas létesítmények
tervezői feladatainak ellátása tervezői szerződés keretében
1) A rész meghatározása
Lenti Város Önkormányzata részére nyomvonalas létesítmények tervezői
feladatainak ellátása tervezői szerződés keretében
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

71240000-2

További
71322000-1
tárgyak:
71334000-8
3) Mennyiség vagy érték
„A” feladat: MUMOR városrészi köztemetőhöz vezető út kiépítéséhez engedélyes
tervdokumentáció elkészítése
Az engedélyezés tervezési munka tárgyát képező út a belterületi Arany János
lakóutca és a városrészi köztemető között helyezkedik el. A köztemetőhöz vezető út

hossza 310 fm, a burkolat szélessége 2,50 m. Az út jelenlegi burkolata, kavics. Az
út 310 m hosszban 2,50 m burkolatszélességgel, 10 cm vtg. mészkő kiegyenlítést
kap hengerzéssel, melyre két rétegű aszfalt burkolat készül CB-11 jelű aszfalt
kopóréteggel, összesen 6 cm vtg-ban. Az út mellett 150 fm hosszban kétoldali nyílt
vízelvezető árok van, míg 160 fm hosszban egyoldali nyílt árkot kell ásni, a kitermelt
föld elszállításával ahhoz, hogy az út vízelvezetése biztosított legyen. A tervezett út
hrsz-a: 2237.
„B” feladat: Lenti, Zrínyi – Alkotmány – Akácfa utcák burkolat felújításához
engedélyes tervdokumentáció elkészítése
A felújítandó utak burkolatszélessége:
Zrínyi utca 7,50 – 8,30 m
Alkotmány utca 6,00 m
Akácfa utca 17,00 m
Burkolatszélesség változás több helyen található.
A felújítandó utak pályaszerkezete:
- 15-20 cm szemcsés anyagú alap
- 15-20 cm szórt útalap
- 6 cm aszfalt
”C” feladat: A Lenti, Sugár út – Kisfaludy u. – Takarék köz – csomópontban kijelölt
gyalogátkelőhely engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése
Lenti Város Önkormányzata a Magyar Közút Nonprofit Zrt kezelésében lévő Lenti,
Sugár út – Kisfaludy utca – Takarék köz csomópontjában kijelölt gyalogátkelőhely
létesítését tervezi. A tárgyi ügyben megtartott helyszíni hatósági bejáráson a
közútkezelő, valamint a közlekedési hatóság az alábbi állásfoglalást adta a
létesítéssel kapcsolatban:
- Kijelölt gyalogátkelőhely elviekben létesíthető, melyre vonatkozóan engedélyezési
tervdokumentációt kell készíteni. A tervnek ki kell térni a járdakapcsolatok
megvalósítására, a kiemelt szintű, szabványos közvilágítás kiépítésére, továbbá a
gyalogosmozgások egy helyre való koncentráltságát biztosító gyalogos védőkorlátok
elhelyezésére.
- A 7416. jelú összekötő út szelvényezés szerinti bal oldalán a Kisfaludy utca
csatlakozásánál, továbbá a Kisfaludy utca és a körforgalmi csomópont közötti
szakaszon gyalogos védőkorlátot kell elhelyezni.
- A Kisfaludy utca csatlakozásánál a gyalogjárdát ki kell építeni, a tervezett
gyalogátkelőhely szelvényében a kiemelt szegélyt le kell süllyeszteni.
- A gyalogátkelőhely forgalomtechnikai kialakítását a terv elkészítése előtt a
közútkezelővel egyeztetni szükséges.
- A tervezett gyalogátkelőhely megjelölését a mellékelt térképkivonat tartalmazza.
A dokumentációban részletezettek szerint.
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 2010/01/15 (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------

