3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM 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: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Szabóné Gáspár Marianna aljegyző, önkormányzati és városfejlesztési
osztályvezető
Telefon: +36-92/553-900
E-mail: kozbeszerzes@lenti.hu
Fax: +36-92/553-957
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
xRegionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

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 közigazgatási területén működő és lezárt köztemetők fenntartási és
üzemeltetési feladatainak 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 27
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Lenti, 0217, 0219/1, 971 hrsz.
Lentikápolna 0326 hrsz.
Bárszentmihályfa 0420, 0424, 0445 hrsz.
Mumor 2239 hrsz.
Lentiszombathely 3584 hrsz.
Máhomfa 0642, 0669 hrsz.
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 közigazgatási területén működő és lezárt köztemetők fenntartási és
üzemeltetési feladatainak ellátása kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

98370000-7

További
98371000-4
tárgyak:
98371110-8
II.1.7)
Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) nem
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre
valamennyi részre
II.1.8.)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
Lenti Város Önkormányzata tulajdonában lévő működő és lezárt köztemetők
fenntartási és üzemeltetési feladatainak ellátása kegyeleti közszolgáltatási
szerződés keretében 5 éves időtartamra az alábbi helyszíneken:
Lenti központi temető (0219/1 hrsz.): 32.464 m2
Lenti 0217 hrsz.: 851 m2 (lezárt temető)
Lenti Kegyeleti Park (971 hrsz.): 10.809 m2
Lentikápolna (0326 hrsz.): 7490 m2
Bárszentmihályfa - Mihályfai temető (0445 hrsz.): 7522 m2
Bárszentmihályfa - Bárhelyi temető (0420 hrsz.): 2479 m2 (lezárt temető)
Bárszentmihályfa - Bárhelyi temető (0424 hrsz.): 2959 m2
Mumor (2239 hrsz.): 4461 m2
Lentiszombathely (3584 hrsz.): 10024 m2
Máhomfa (0642 hrsz.): 5747 m2
Máhomfa (0669 hrsz.): 2331 m2 (lezárt temető)
Összesen: 87.137 m2.
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: 60
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Meghiúsulási kötbér: az adott feladat nettó értékének 10%-a.
Hibás teljesítési kötbér: a hibásan teljesített feladat nettó értékének 5%-a.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
Az ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a szabályszerűen kiállított és igazolt
számla ellenében a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való
teljesítést követően a Kbt. 305. § (3) bekezdésében előírtakra figyelemmel
banki átutalással teljesíti. Ajánlattevő a szerződésszerű (hiba- és hiánymentes)
teljesítés igazolást követően havonta egyenlő részletekben nyújthat be számlát a
tárgyhónapot követő hó 15. napig. A teljesítést igazoló okiratok a számla mellékletét
kell, hogy képezzék.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint. Ajánlatkérő
előleget nem fizet. Ajánlatkérő tájékoztatja a ajánlattevőt arról, hogy a szerződés és
ennek teljesítése esetén a kifizetés az Art. 36./A § hatálya alá esik.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
Nem követelmény.
III.1.4)
Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott
esetben) igen Ha igen, a különleges feltételek meghatározása
Az 1999. évi XLIII. törvény, a 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet, továbbá Lenti Város
Önkormányzata 25/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a
temetkezésről.
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
(adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
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 a Kbt. 71.§
(1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, vagy a Kbt. 65.§ (3) bekezdése szerinti
szervezet, aki 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 saját vagy
jogelődje az elmúlt két 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).

(Kbt. 66.§ (1) bekezdés b) pontja)
2./ Az ajánlattevő(k) és ha van úgy a 10% feletti alvállalkozó nyilatkozzon az
előző három évi (2008., 2009. 2010.) a közbeszerzés tárgyából (temetőfenntartás,
üzemeltetés) származó árbevételéről (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)
Ha az ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozója az 1./ pont szerinti irattal azért nem rendelkezik
az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte
meg működését, az alkalmasságát az 1./ pont szerinti - működésének időszakáról
szóló - irat beadása mellett a 2./ pont szerinti - a közbeszerzés tárgyából származó
árbevételről szóló - nyilatkozattal jogosult igazolni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
1./ Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők, valamint
a 10% feletti alvállalkozó külön- külön) vagy ezek jogelődje, ha az elmúlt két lezárt
gazdasági év jogszabályok szerinti beszámolója alapján bármelyik évben a mérleg
szerinti eredménye negatív.
2./ Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők, valamint a
10% feletti alvállalkozó együttesen), ha az előző három évben (2008., 2009. 2010)
a közbeszerzés tárgyából (temetőfenntartás, üzemeltetés) származó árbevétele
összesen nem érte el a nettó 5.000.000,- Ft-ot.
Az ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó alkalmasnak minősül, ha működésének ideje alatt
az 1./ pontja szerinti irat alapján nem alkalmatlan és működésének ideje alatt a
beszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele
eléri vagy meghaladja:
a) ajánlattevő esetén a közbeszerzési eljárás becsült értékét;
b) a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó esetén a közbeszerzési eljárás becsült értékének 10 %-át.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
1./ Az ajánlattevőnek, és ha van a 10% feletti alvállalkozónak be kell mutatnia
a Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pontjának megfelelően az előző három év (2008.,
2009., 2010.) legjelentősebb temetőfenntartására, üzemeltetésére vonatkozó
szolgáltatásait és igazolnia kell a Kbt. 68. § (1) foglaltaknak megfelelően. A
referenciaigazolásnak és/vagy – nyilatkozatnak tartalmaznia kell a teljesítés
idejét, a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szolgáltatás tárgyát (olyan
részletezettséggel, amelyből az ajánlatkérő egyértelműen meg tudja állapítani
az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést), továbbá az
ellenszolgáltatás összegét nettó forintban vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére
utaló más adat megjelölését.
(Kbt. 67.§ (3) bekezdés a) pontja)
2./ Az ajánlattevőnek, és ha van a 10% feletti alvállalkozónak csatolnia kell a
szerződés teljesítésében részt vevő szakembereknek (szervezeteknek), illetőleg
vezetőknek a végzettségét, szakképzettségét bemutató dokumentumokat.
(Kbt. 67.§ (3) bekezdés d) pontja)

3./ Az ajánlattevő és ha van a 10% feletti alvállalkozó leírással mutassa be
(darabszám, műszaki paraméter megjelölésével) a teljesítésre rendelkezésre
álló eszközeit, berendezéseit illetőleg a műszaki felszereltségét. A felsorolt
eszközökkel való rendelkezés jogát az ajánlatban igazolni kell, tulajdonjog esetén
ajánlattevői nyilatkozattal, bérlet, lízing esetén a szerződés, vagy kötelező erejű
szándéknyilatkozat csatolásával, azzal, hogy a bérbeadó rendelkezési jogát is
igazolni kell, az előbbiekben előírtak szerint.
(Kbt. 67.§ (3) bekezdés e) pontja)
Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása
érdekében más szervezet (szervezetek) erőforrására is támaszkodhat, úgy is, ha
az alkalmassági minimum követelményeknek való saját részbeni megfelelését az
erőforrást nyújtó szervezettel csak kiegészíteni kívánja.
Ebben az esetben az erőforrást nyújtó szervezet az itt előírt igazolási módokkal
azonos módon köteles igazolni, hogy ő alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá,
köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
1./ Alkalmatlan az ajánlattevő és ha van a 10% feletti alvállalkozója együttesen, ha
nem rendelkeznek a 2008., 2009., 2010. években legalább egy 30.000 m² területet
elérő, köztemető - közszolgáltatási szerződés keretében történő - fenntartására és
üzemeltetésére vonatkozó referenciával.
2./ Alkalmatlan az ajánlattevő, és ha van a 10% feletti alvállalkozója együttesen, ha
nem rendelkezik legalább a 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 54.§ (1) bekezdésében
meghatározott egy fő vezetővel vagy határozatlan idejű foglalkoztatási
jogviszonyban álló alkalmazottal, aki
a) kertészeti, parkgondozó, illetőleg kertépítő szakképesítéssel, vagy
b) középfokú kertészeti, parkgondozói, illetőleg kertépítő végzettséggel, illetve
felsőfokú intézményben ilyen szaktárgyból vizsgával nem rendelkezik.
3./ Alkalmatlan az ajánlattevő, és ha van a 10% feletti alvállalkozója együttesen,
ha nem rendelkezik legalább 1 db minimum 15 LE-s fűnyíró traktorral, amelyre
hóeke is szerelhető, 5 db aljnövényzet tisztítóval, 3 db motoros sövénynyíróval vagy
sövényvágóval, 1 db motoros láncfűrésszel és 1 db magassági ágnyesővel vagy
ágvágóval.
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:
1999. évi LXIII. Törvény, 145/1999. (X. 1.) Kormányrendelet.
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás típusa
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos x

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)
10243/2011.
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2011/11/29 (év/hó/nap )
Időpont: 11:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 50000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ellenértékét (40.000
Ft + Áfa) az ajánlatkérő Magyarországi Volksbank Zrt.-nél vezetett
14100299-10957149-01000001 számú számlájára átutalással lehet rendezni.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2011/11/29 (év/hó/nap) Időpont: 11:00
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2011/11/29 (év/hó/nap)
Időpont: 11:00
Helyszín : Lenti Város Polgármesteri Hivatala, 8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4. I.
emeleti Tanácskozóterem.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80.§ (2) bekezdése 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?
nem
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb hivatkozási alapot:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés, illetőleg az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés
megküldésének tervezett időpontja:
Összegezés megküldésére az ajánlattételi határidő lejártát követő 30. nap 13.00
órakor kerül sor. (Amennyiben ez a nap nem munkanap, akkor az azt követő első
munkanapon 13.00 órakor)
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
Szerződéskötésre az írásbeli összegezés megküldését követő naptól számított 10.
nap, 13.00 órakor kerül sor. (Amennyiben ez nem munkanap, úgy az ezt követő első
munkanapon 13.00 órakor.)
Helye: Lenti Város Polgármesteri Hivatala, 8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4. I. emeleti
Tanácskozóterem.
V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető
szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártát követő 10. napon (amennyiben
ez a nap nem munkanap, akkor az azt követő első munkanapon) 10.00 órától
folytatja le a tárgyalást, valamennyi érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevővel együtt
(közösen történő tárgyalás) 60 perces időtartamban. A tárgyalás helye: Lenti Város
Polgármesteri Hivatala, Zrínyi M. u. 4. sz. I. emeleti Tanácsterem.
Az ajánlatkérő előreláthatólag csak egy tárgyalási fordulót kíván tartani, amennyiben
szükségesnek tartja, az első tárgyalás végén dönt újabb tárgyalási forduló tartásáról.
A tárgyalásos eljárásban a felek a szerződéses feltételekről tárgyalnak, mivel
nem áll fenn az ajánlattevőnek, illetőleg az ajánlatkérőnek az ajánlati kötöttsége.
A tárgyalás végén az ajánlattevők cégszerűen aláírt ajánlati adatlapon nyújtják
be végleges ajánlatukat, mely alapján az ajánlatkérő értékeli az ajánlatokat. A
tárgyalásról a tárgyalás befejeztével jegyzőkönyv készül, melyet az ajánlattevők
jelenlévő képviselői is aláírnak, és a tárgyalási jegyzőkönyv 1 eredeti példányát
a tárgyalás befejezésekor valamennyi ajánlattevő megkapja. Az ajánlatkérő az
utolsó tárgyalás befejezését követően két munkanapon belül minden ajánlattevővel
egyidejűleg ismerteti az ajánlatok azon számszerűsíthető adatait, amelyek a
bírálati részszempont alapján értékelésre kerülnek. A tárgyalás befejezésével
ajánlati kötöttség jön létre. Miután az ajánlatkérő az eljárás eredményét kihirdette,

a szerződést a felhívásnak, a dokumentációnak és az ajánlatnak a tárgyalás
befejezésekori tartalma szerint fogja megkötni.
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 ajánlatkérőnél rendelkezésre
áll, és megigényelhető. A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek
vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozónak meg kell vásárolnia. A dokumentáció megvásárlásának
feltétele az írásos igénylés személyes leadása vagy elektronikus és telefaxon
történő megküldése az ajánlatkérő részére. Amennyiben elektronikus és telefaxon
kívánja az ajánlattevő megigényelni a dokumentációt, úgy az eredeti okmánynak
az ajánlatkérő postacímére 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 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 ajánlatkérőnél, telefonon történő
előzetes egyeztetést követően, munkanapokon naponta 9- 12 óráig, az ajánlattételi
határidő lejártának napján 11.00 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 ajánlatkérő a Kbt. 91.§ (2) bekezdésének megfelelően a szerződést az
eljárás (adott részajánlati kör) nyertesével vagy - visszalépése esetén - az eljárás
eredményének kihirdetésekor a következő legalacsonyabb ellenszolgáltatást
kérő, érvényes ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg, ha őt a 93. § (2)
bekezdése szerinti összegezésben megjelölte.
2.) 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 11.00 óráig be kell
érkeznie. Az ajánlat postai megküldése esetén az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét arra, hogy az ajánlatoknak az ajánlattételi határidő lejártának napján
11.00 óráig be kell érkeznie. Az ajánlat beadási módja megválasztásának minden
következményét az ajánlattevő köteles viselni!

3.) Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 70. § (2) bekezdésben, a 71.§ (1) bekezdés
a)-d) pontjában foglaltakra (nemleges nyilatkozatot is csatolni kell), valamint a Kbt.
63. § (3) bekezdésére vonatkozóan.
4.) Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. szerint teljes körben biztosítja.
5.) Az ajánlatot 2 példányban (1 eredeti, 1 másolat) postai úton vagy közvetlenül
kell benyújtani lezárt borítékban vagy zárt csomagolásban az ajánlattételi felhívás l)
pontjában meghatározott címre. Az ajánlat formai követelményeire a Kbt. 70/A. § (1)
bekezdésének előírásait kell alkalmazni. Az ajánlat benyújtásával felmerülő összes
költség az Ajánlattevőt terheli. A borítékon fel kell tüntetni az Ajánlattevő nevét, a
„Lenti város közigazgatási területén működő és lezárt köztemetők fenntartási és
üzemeltetési feladatainak ellátása kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében”,
valamint a „Nem bontható fel az ajánlattételi határidőig!” szövegrészt.
Az ajánlattevőnek ajánlatában tájékoztatásul külön is fel kell tüntetnie a felhívás
II.2.1) Teljes mennyiség pontjában és a dokumentáció II. fejezet 2. pontjában
meghatározott egyes feladatok műszaki tartalmának megvalósítására vonatkozó
tételeket (összegeket).
Az ajánlatnak tartalmazni kell oldalszámokkal megjelölt tartalomjegyzéket, valamint
Felolvasólapot. A Felolvasólap kötelező tartalmi eleme: ajánlattevő neve, székhelye,
valamint az ajánlati ára évenkénti bontásban és egyösszegben nettó értékben.
6.) Az ajánlattevő - a Kbt. 4.§ 3/E. pontban 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.
7.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b)
pontja szerinti alvállalkozó, és az erőforrást nyújtó szervezet képviseletére
(cégjegyzésére) jogosult azon személy aláírási címpéldányát (aláírási mintáját vagy
ezzel egyenértékű okmányát) aki az ajánlat tekintetében ténylegesen cégszerű
aláíróként szerepel, valamint a képviseleti jogosultság igazolására az ajánlattételi
határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégokmányokat (cégkivonatot),
mindkét okiratot egyszerű másolatban, illetőleg amennyiben az ajánlatot nem a
cégkivonatban szereplő képviseletre jogosult írja alá, úgy a képviseletre jogosult
személytől származó teljes bizonyító erejű, magánokiratba foglalt meghatalmazást.
Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, a
benyújtott változásbejegyzési kérelem egyszerű másolati példányát is csatolni
szükséges.
8.) Az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás során mindennemű levelezés
és kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik. Joghatás kiváltására csak a
magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. Abban az esetben amennyiben
a nyilatkozat vagy okirat egészben vagy részben nem magyar nyelven kiállított,
az ajánlattevő által készített vagy készíttetett fordítást kell csatolni közvetlenül a
nyilatkozat vagy okirat elé vagy után, melynek egyezőségét (teljes szöveghűségét)
cégszerű aláírással kell igazolni.

9.) Amennyiben ajánlattevő a jelen felhívás III.2.3) pontjában a műszaki szakmai
alkalmasság körében előírt alkalmassági feltételeket olyan bemutatott teljesítéssel
kívánja igazolni, amely konzorciumi teljesítésre vonatkozik, Ajánlatkérő azt fogadja
el az alkalmasság igazolásaként, amelyben a konzorciumi tag által teljesített
hányadban elégíti ki az előírt feltételt, vagy ha a konzorcium valamennyi tagjai közös
ajánlattevőként együtt indul jelen eljárásban is. Alvállalkozói teljesítés esetén pedig
az Ajánlatkérő azt a teljesítést fogadja el, ahol az alvállalkozó által teljesített rész
nagysága éri el az alkalmasságként előírt feltételeket. Kérjük emiatt a teljesítés
bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékének
nagyságát is a beruházás illetve az ellenszolgáltatás értékénél!
10.) Ajánlatkérő a Kbt. 55.§ (3) bekezdésére tekintettel előírja, hogy az ajánlattevő
tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó azon
kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése
során meg kell felelni. A Kbt. 55.§ (4) bekezdésére tekintettel Ajánlatkérő a
dokumentációban bocsátja ajánlattevők rendelkezésére azon szervezeteknek
(hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő
megfelelő tájékoztatást kaphat.
11.) Az ajánlatkérő a Kbt. 20.§-ának (3) bekezdése értelmében előírja, hogy ahol e
törvény vagy e törvény alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során igazolás
benyújtását írja elő, az igazolás egyszerű másolatban is benyújtható.
12.) A közbeszerzési eljárás során kiadott dokumentumokban az esetleges
konkrét termékre, vagy folyamatra utalás csak a termék, vagy folyamat egyértelmű
beazonosítását szolgálja, az Ajánlattevő ajánlatában szerepeltethet ettől eltérő
terméket, folyamatot is, amennyiben az a kiírás feltételeit legalább minimális szinten
teljesíti. Az Ajánlattevőnek ajánlatában műszaki bizonylatokkal, igazolásokkal és
leírásokkal bizonyítania kell, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon
megfelelnek a műszaki leírásokban meghatározott követelményeknek.
13.) Ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg közös gazdasági
társaság létrehozását, de közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek
egyetemleges kötelezettséget és felelősséget kell vállalniuk a teljesítésért. Közös
ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell eredeti példányban konzorciális
szerződést legalább az alábbi tartalommal: tartalmazza az ajánlattevők között,
jelen közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli
azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli,
illetőleg aki a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A
megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők nyertességük
esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges
felelősséget vállalnak, illetve szerepelni kell benne, hogy a teljesítést milyen
százalékos arányban osztják meg a felek egymás között, valamint tartalmaznia kell a
vezető konzorciumi tag megjelölését is.
14.) Azon szakemberek esetében, akiket nem saját állományú munkaviszonyban
alkalmaznak, az ajánlatnak tartalmaznia kell olyan, a szakember(ek) által saját
kezűleg aláírt, rendelkezésre állás(uka)t bizonyító iratot (szándéknyilatkozatot),
amelyben nevezett szakember kötelezettséget vállal, hogy az ajánlattevő
nyertessége esetén a szerződés teljesítésében közreműködik.
15.) Ajánlatkérő tájékoztatja továbbá az Ajánlattevőket, hogy a Lenti központi
temető (0219/1 hrsz.) tekintetében a zöldfelületek rendszeres kaszálását, az élő
sövények, fák, díszcserjék évi kettő alkalommal történő nyírását és a nyesedék

elszállítását, a fákról lehullott lombozat szükség szerinti összetakarítását,
elszállítását a hulladéklerakó telepre az Ajánlattevőknek 2014. január 1. napjától
kezdődően kell elvégezni, tekintettel arra, hogy Lenti Város Önkormányzata ezen
feladat ellátására vállalkozási szerződéssel rendelkezik, amely 2013. december 31.
napjáig hatályos, így Ajánlattevőknek az ajánlati árat ennek figyelembevételével kell
megadniuk.
Fentiekre tekintettel 2012. és 2013. évben az alábbiakat nem kell elvégezni a Lenti
Központi temetőben:
- 32.464 m2 terület kaszálása és 764 fm élősövény nyírása.
16.) Ajánlattevőknek az ajánlati áraikat a Felolvasólapon évenkénti bontásban
(2012, 2013, 2014, 2015, 2016) is meg kell adniuk, és ezen összegeket összeadva
kell megképezniük az 5 éves időtartamra vonatkozó egyösszegű ajánlati árat.
Az Ajánlattevőknek az ajánlati áraik megadásánál az infláció mértékét nem kell
figyelembe venniük.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/11/09 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1
meghatározás
1) A rész meghatározása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------

