
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 x
Szolgáltatás
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Postai cím: Szent László tér 29.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1102
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Hegedűs Henrietta, Városüzemeltetési és
Vagyongazdálkodási Főosztály
Címzett: Hegedűs Henrietta, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály
Telefon: +36-1/43-38-253
E-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu
Fax: +36-1/261-1842
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



xÁltalános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
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
Budapest X. kerület területén faültetési munkák - fapótlási munkálatok
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)
xÁrubeszerzés
xAdásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
Budapest, X. kerület közigazgatási területe
NUTS-kód HU101
c)
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása x
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:
VAGY hónap(ok)ban:
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak
számokkal és pénznem):
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága
(amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában lévő
közterületeken fa-, és cserje ültetési munkák (fapótlás) és az ültetett fák -, cserjék
fenntartása a telepítést követő 3 évig szállítási szerződéssel vegyes vállalkozási
szerződés keretében
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 03452000-3
További
tárgyak:

03451300-9
77211500-7
77310000-6
77340000-5

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)
A 2 db részben összesen 686 db fa és 2464 db cserje beszerzése és ültetése,
valamint az ültetett fák és cserjék fenntartása a telepítést követő 3 éven keresztül. A
telepítést követő 3 évben a teljes telepített mennyiség tekintetében (azaz 100 %-os)
cseregarancia vállalása kötelező.
A beszerzési mennyiség a részekben:
1. részben 340 db fa és 587 db cserje
2. részben 346 db fa és 1877 db cserje
A megadott fák és cserjék mennyiségétől ajánlatkérő a teljesítés során a
szükségletek és a rendelkezésre álló fedezet függvényében részenként +20%-ban
eltérhet.
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 2010/05/03 (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)
Késedelmi és hibás teljesítési kötbér:
- a késedelem minden megkezdett napja után, illetve a hibás teljesítéssel
érintett termékek kicserélésének időpontjáig 1000 Ft/fa és 50 Ft/cserje, maximum
részenként 1 millió Ft.
Meghiúsulási kötbér:
- a szerződés meghiúsulása esetére részenként 1 millió Ft meghiúsulási kötbér.
A telepítést követő 36 hónapra minden termék tekintetében (100%-os)
cseregarancia vállalása kötelező.



III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az igazoltan elvégzett ültetési munkák teljesítése
után, a teljesítés arányához igazodóan, az ajánlati dokumentációban foglaltak szerint
2 db részszámla nyújtható be, majd ezt követően a fenntartási munkákra vonatkozó
számla évente utólag állítható ki. A részszámlák kiállításának feltétele a teljesítés
igazolás kiadása, ajánlatkérő a teljesítéstől számított 30 napon belül az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A.§-ában foglalt rendelkezések figyelembe
vételével átutalással egyenlíti ki a számlák ellenértékét.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
Ajánlatkérő közös gazdasági társaság létrehozását nem írja elő. Több ajánlattevő
közös ajánlatát azonban csak egyetemleges felelősségvállalás és a közös
ajánlattevőket teljes jogkörrel képviselő ajánlattevő meghatalmazásával fogadja el.
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:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó
szervezet, aki a Kbt. 60. § (1) bekezdése, a Kbt. 61. § (1) bekezdés (a)-(d) pontjai
valamint a Kbt. 61. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik. Az
eljárásban nem lehet alvállalkozó, aki a Kbt. 60. § (1) bekezdése vagy a Kbt. 61. §
(1) bekezdés (d) pontja vagy a Kbt. 61. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya
alá tartozik.
Az eljárásból kizárásra kerül az olyan ajánlattevő aki, illetőleg akinek a 10 %
feletti alvállalkozója illetőleg a bevont erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 62. § (1)
bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik.
A megkövetelt igazolási mód: a Kbt. 249. § (3) bekezdés szerinti nyilatkozat.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő és a 10% felett alvállalkozója csatolja:
P.1. Az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója
valamennyi, az ajánlattétel időpontjában fennálló, vagy az ajánlattétel időpontját
megelőző egy évben megszűnt fizetés számlák tekintetében a számláját vezető
pénzügyi intézménynek az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 30 napnál nem
régebbi eredeti, vagy hiteles másolatban benyújtott nyilatkozatát a pénzügyi,
gazdasági alkalmasságának megállapítása céljából az alábbi tartalommal:
- a számlavezetés kezdő időpontja,
- valamennyi, a pénzügyi intézmény által vezetett fizetési számla száma;
- tájékoztatás a fizetési kötelezettségek határidőben történő teljesítéséről;
- a kiadás napját megelőző 12 hónapban volt-e a számlán 15 napot meghaladó
sorban álló tétel.



Amennyiben a jelzett pénzügyi intézményi nyilatkozat az ajánlattétel dátumát
megelőző egy éven belül megszűnt számláról szól, a megszűnés tényének kifejezett
megjelölésével és az időpont feltüntetésével.
P.2. Az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója
nyilatkozata az előző három üzleti év (2007., 2008., 2009.) közbeszerzés tárgya
szerinti nettó forgalmáról, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve
mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek a forgalmi adatok rendelkezésre
állnak.
Amennyiben ajánlattevő a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti szervezetet
vesz igénybe az alkalmasság igazolásához, akkor a Kbt. 65. § (4) bekezdés
szerintirendelkezésre állást igazoló dokumentumo(ka)t is csatolni kell. Az erőforrást
nyújtó szervezet az alkalmasságát az adott alkalmassági feltétel tekintetében az
ajánlattevőre előírttal azonos módon igazolni köteles. A Kbt. 65. § (3) bekezdés
szerinti erőforrás szervezet esetében a Kbt. 4.§ 3/E. pont rendelkezéseit is
alkalmazni kell.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha:
P.1. a becsatolt pénzügyi intézményi nyilatkozat(ok) alapján megállapítható, hogy a
kiadás napját megelőző 12 hónapon belül 15 napot meghaladó időtartamú sorban
állás fordult elő bármely fizetési számláján vagy fizetési kötelezettségeit határidőben
nem teljesítette
Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó a fenti alkalmassági követelménynek önállóan, külön-külön
kell megfeleljen.
P.2. az előző három üzleti év (2007., 2008., 2009.) átlagában nem érte el a
közbeszerzés tárgya (fa-, és cserje szállítása és/vagy ültetése, és/vagy fenntartása
és/vagy karbantartása) szerinti forgalma az 1. részre tett ajánlat esetén a nettó 10
millió Ft-ot, a 2. részre tett ajánlat esetén a nettó 10 millió Ft-ot, mindkét részre tett
ajánlat esetén a nettó 20 millió forintot.
Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó a fenti alkalmassági követelménynek együttesen kell
megfeleljen.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M.1. Ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozója csatolja a Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pontja
alapján az ajánlattételi felhívás megjelenését megelőző 36 hónapban, a közterületi
faültetésre vonatkozó legjelentősebb referenciáit - az ellenszolgáltatás összege
vagy a korábbi szállítás mennyiségére utaló más adat, a teljesítés ideje és helye
megjelölésével, szállítás, ill. munka tárgya, valamint a szerződést kötő másik fél
megnevezésével - a Kbt. 68. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően igazolva.
M.2. Ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozója a Kbt. 67. § (1) bekezdés c) pontja alapján
mutassa be azokat a szakembereket vagy vezetőket, akiket a teljesítésbe be kíván
vonni, különösen azok bemutatásával, akik a minőségellenőrzésért felelősek: ennek
keretében csatoljon a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről
szóló nyilatkozatot, a szakemberek teljesítésben történő közreműködésre vonatkozó,



saját kezűleg aláírt nyilatkozatokat, valamint a felsőfokú végzettséget és a
parkfenntartás, parképítés műszaki ellenőri képzettséget igazoló dokumentum
másolatát.
M.3. A Kbt. 67. § (1) bekezdés f) pontja alapján a környezetirányítási
minőségbiztosítási rendszer bemutatása, annak bármely nemzeti rendszerben
történő akkreditálását igazoló tanúsítvány másolatának csatolásával, a Kbt. 68. §
(5) bekezdésnek megfelelően az EN ISO 14001 és a KIR 9001 szabvány előírásai
szerint vagy a minőségbiztosításra ill. annak érdekében tett intézkedéseinek leírása.
M.4. A Kbt. 67. § (1) bekezdés f) pontja alapján az egészségvédelmi és
munkabiztonsági irányítási rendszerre vonatkozó MEBIR 28001: 2008 tanúsítvány
egyszerű másolata vagy azzal a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerint egyenértékű
más tanúsítvány egyszerű másolata és a rendszer részletes bemutatása és
egyenértékűség indokolása
Amennyiben ajánlattevő a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti szervezetet vesz
igénybe az alkalmasság igazolásához, akkor a Kbt. 65. § (4) bekezdés szerinti
rendelkezésre állást igazoló dokumentumo(ka)t is csatolni kell. Az erőforrást nyújtó
szervezet az alkalmasságát az adott alkalmassági feltétel tekintetében
az ajánlattevőre előírttal azonos módon igazolni köteles. Ajánlatkérő felhívja az
ajánlattevők figyelmét a Kbt. 4. § 3/E pontjára.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha:
- 1. részre tett ajánlat esetén: nem rendelkeznek együttesen az ajánlattételi felhívás
megjelenését megelőző 36 hónapban összesen legalább kettő, egyenként legalább
nettó 8 millió Ft ellenértékű
- 2. részre tett ajánlat esetén: nem rendelkeznek együttesen az ajánlattételi felhívás
megjelenését megelőző 36 hónapban összesen legalább kettő, egyenként legalább
nettó 8 millió Ft ellenértékű
- mindkét részre tett ajánlat esetén: nem rendelkeznek együttesen az ajánlattételi
felhívás megjelenését megelőző 36 hónapban összesen legalább kettő, egyenként
legalább nettó 16 millió Ft ellenértékű
közterületi faültetésre vonatkozó, szerződésszerű teljesítést igazoló referenciával,
amelyből legalább egy referencia közút menti fasortelepítési munkákat is magában
foglal (együttes megfelelés).
M.2. Alkalmatlan az Ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha együttesen nem
rendelkeznek legalább egy fő felsőfokú végzettségű kertészmérnök vagy
kertépítő mérnök vagy agrármérnök végzettségű szakemberrel és legalább egy
fő parkfenntartás parképítési műszaki ellenőrrel. Az alkalmassági feltételeket egy
szakember megjelölésével is lehet igazolni. (együttes megfelelés)
M.3. Alkalmatlan az ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha együttesen nem
rendelkeznek a vonatkozó európai szabványsorozatnak megfelelő, független
szervezet által kiállított EN ISO14001 és KIR9001 szabványnak megfelelő vagy
ezekkel egyenértékű minőségtanúsítvánnyal, vagy a szabványsorozatban elő írt
követelményeknek megfelelő minőségbiztosítási intézkedések alkalmazását igazoló
leírással.
(együttes megfelelés)



M.4. Alkalmatlan az ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha együttesen nem
rendelkeznek egészségvédelmi és munkabiztonsági irányítási rendszerre MEBIR
28001:2008 vonatkozó érvényes tanúsítvánnyal, vagy a Kbt. 68. §-ának (4)
bekezdése szerint ezekkel egyenértékű más tanúsítvánnyal vagy minőségbiztosítási
intézkedéssel. (együttes megfelelés)
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?
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás típusa
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
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)
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: 2010/03/16 (év/hó/nap )



Időpont: 9.00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 25.000,-
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció ellenértéke bruttó 25.000,- Ft, amelyet az ajánlatkérő OTP Bank
Nyrt-nél vezetett 11784009-15510000 számú számlája javára kell teljesíteni
átutalással. Az átutalási megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni a
közbeszerzési eljárás megnevezését.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/03/16 (év/hó/nap) Időpont: 9.00
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: 2010/03/16 (év/hó/nap)
Időpont: 9.00
Helyszín : 1105 Budapest, Szent László tér 16. III. 312.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80. § (2) bekezdésében meghatározott 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 tervezett időpontja:
2010. április 13. 9.00 óra
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
Az írásbeli összegezés megküldését követő naptól számított 20. napon.
V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető
szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
A tárgyalásos eljárás lebonyolítására – a szakmai kereskedelmi, ár és egyéb
szerződéses feltételek megtárgyalásához szükséges időtartam függvényében –
egy vagy több fordulóban kerül sor. Amennyiben az eljárás több fordulóban kerül
lebonyolításra, az adott tárgyalási forduló végén a következő tárgyalás időpontja
a résztvevőkkel közlésre kerül, illetve erről a jelen nem lévő ajánlattevők írásban
kapnak értesítést. A tárgyalás lebonyolítása során először a szakmai kérdések
tisztázására kerül sor, amit az ajánlat pénzügyi, kereskedelmi részének megvitatása



követ. A tárgyalásos eljárás keretében az ajánlattevő nincs kötve az általa benyújtott
ajánlatban rögzített kereskedelmi, ár és szakmai feltételekhez, azonban a feltételek
módosítása a benyújtott ajánlathoz képest nem eredményezhet az ajánlatkérő
számára hátrányosabb feltételeket. Amennyiben az ajánlattevő ajánlatát a
tárgyalásos eljárás során nem módosítja, vagy azon nem vesz részt, Ajánlatkérő az
általa benyújtott ajánlatot tekinti érvényesnek. A tárgyalások befejezésekor ajánlati
kötöttség jön létre. A tárgyaláson az ajánlattevőket ajánlattételre jogosult (vagy
meghatalmazás révén feljogosított) személyeknek kell képviselni. Ajánlatkérő a
tárgyalások során is biztosítja az egyenlő bánásmódot, így különösen az általa
adott bármilyen tájékoztatást az összes ajánlattevőnek megadja. A végső ajánlati
árak, illetve bírálati részszempontok tekintetében az ajánlatkérő egyidejű írásos
nyilatkozatot is bekérhet. Az ajánlatkérő a tárgyalást a Kbt.91.§(1) bekezdése
szerinti döntés meghozatala feltételeinek bekövetkeztéig folytatja.
Az első tárgyalás időpontja 2010. március 19. napján 9óra, amelynek helye
megegyezik az ajánlatok bontásának helyével. Ajánlatkérő az ajánlattevőkkel
külön-külön tárgyal, azzal, hogy betűrendes sorrendben hívja be az ajánlattevőket a
tárgyalásra írásbeli meghívó kézbesítésével.
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)
Az ajánlatkérő a dokumentációt kizárólag a fizetést igazoló banki bizonylatok
bemutatása ellenében adja át munkanapokon 9-13 óra között, az ajánlattételi
határidő lejárta napján 8-9 óra között a 1105 Budapest, Szent László tér 16. III. 309.
sz. helyiségben
Az ajánlati dokumentáció másra át nem ruházható.
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 előírja a Kbt. 70. § (2) bekezdés, 71. § (1) bekezdés (a)-(c)
pontjának és 71. § (3) bekezdésének megfelelő nyilatkozatok megtételét.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az alábbi dokumentumokat is:
- Az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó, az erőforrást nyújtó szervezet részéről a cégjegyzésre
jogosult személy hiteles cégaláírási nyilatkozatának egyszerű másolatát,
valamint a cégkivonat szerint - a jelen eljárás vonatkozásában – a cégjegyzésre
jogosult akadályoztatása esetén cégjegyzésre jogosult meghatalmazását és a
meghatalmazott aláírás mintáját tartalmazó dokumentumot egyszerű másolatban kell
csatolni.



- Az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak az ajánlattételi felhívás feladásának napjától
számított 30 napnál nem régebbi egyszerű másolati példány cégkivonatot kell
csatolni.
- Az ajánlattevőnek és a 10 %-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak külön-külön nyilatkoznia kell arról, hogy a III.2.2) pont szerint
nyilatkozott pénzügyi intézményeken kívül más pénzügyi intézménynél nem vezet
fizetési számlát.
- Az Ajánlati Dokumentációban előírt további nyilatkozatokat és dokumentumokat.
2) Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges
felelősségvállalásról szóló megállapodást (konzorciális szerződést), amely
tartalmazza az ajánlattevők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos
hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás
során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos
jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös
ajánlattevők a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért együttes
és egyetemleges felelősséget vállalnak, továbbá egyértelműen meghatározza
külön-külön a vállalt teljesítés tárgyát, arányát és együttműködésük módját.
3) Az ajánlatokat cégszerűen aláírva, folyamatos oldalszámozással és
tartalomjegyzékkel ellátva, összefűzve, 1 eredeti és 2 másolati példányban kell
benyújtani. Az ajánlatokat a biztonságos kezelés érdekében egy belső és egy
külső borítékban kell elhelyezni, le kell zárni, megjelölve az eredeti és a másolati
példányokat. A példányok esetleges eltérése esetén az eredeti példány számít
mértékadónak. Az eredeti példányt minden oldalon szignálni kell. A borítékokat az
alábbi felirattal kell ellátni: „Ajánlat Budapest X. kerület területén faültetési munkák
- fapótlási munkálatok (hirdetményszám) Tilos felbontani 2010. március 16-án 9.00
óráig”. Az ajánlatokra vonatkozó további formai előírásokat az Ajánlati Dokumentáció
tartalmazza.
4) Az ajánlatkérő a Kbt. 91. § (2) bekezdésében felsoroltak bekövetkezésekor a
következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel)
kötheti meg a szerződést.
5) Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra, hogy szükség esetén alkalmazza a
Kbt. 90.§ (2)-(4) bekezdésében foglaltakat.
6) Az ajánlattétel valamennyi költsége ajánlattevőt terheli.
7) Ajánlatkérő a Kbt.83.§ szerinti feltételekkel és körben biztosítja a hiánypótlás
lehetőségét.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/02/19 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat
Postai cím: Szent László tér 16. III. 309.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1102
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Hegedűs Henrietta, Városüzemeltetési és
Vagyongazdálkodási Főosztály



Címzett: Hegedűs Henrietta, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály
Telefon: +36-1/4338-253
E-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu
Fax: +36-1/261-1842
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név: Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat
Postai cím: Szent László tér 16. III. 309.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1102
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Hegedűs Henrietta, Városüzemeltetési és
Vagyongazdálkodási Főosztály
Címzett: Hegedűs Henrietta, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály
Telefon: +36-1/4338-253
E-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu
Fax: +36-1/261-1842
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név: Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat
Postai cím: Szent László tér 16. III. 309.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1102
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Hegedűs Henrietta, Városüzemeltetési és
Vagyongazdálkodási Főosztály
Címzett: Hegedűs Henrietta, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály
Telefon: +36-1/4338-253
E-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu
Fax: +36-1/261-1842
Internetcím (URL):
 
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1
meghatározás
1) A rész meghatározása
Fa és cserje beszerzése és ültetése, valamint az ültetett fák és cserjék fenntartása
a telepítést követő 3 éven keresztül a Harmat u.-ban, a Sibrik M.úton, a Gyakorló u.
páratlan oldalán, a Gépmadár u. 9. játszótéren, a Kékvirág u-ban, a Zágrábi u-ban, a
Gergely u-ban.
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 03452000-3
További
tárgyak:

03451300-9
77211500-7
77310000-6



77340000-5
3) Mennyiség vagy érték
340 db fa és 587 db cserje, azzal, hogy a megadott mennyiségtől a teljesítés során
a szükségletek és a rendelkezésre álló fedezet függvényében + 20 %-ban el lehet
térni.
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés 2010/05/03 (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
Ajánlatok benyújthatók egy vagy két részre, de nem kötelesek az ajánlattevők
mindkét részre ajánlatot tenni. Az adott részben meghatározott teljes mennyiségre, a
felsorolt munkák teljes körére kötelező ajánlatot tenni.
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 2
meghatározás
1) A rész meghatározása
Fa és cserje beszerzése és ültetése, valamint az ültetett fák és cserjék fenntartása a
telepítést követő 3 éven keresztül a Mádi u-ban, Kada u-ban, a Tarló u-ban, Maglódi
u-Kozm u-Újhegyi út között, Halom u-ban, Önkormányzat elé, Ászok u. óvoda oldal,
Óhegy u-ban, Pilisi u-Rákospatak játszótér, Lavotta u-Harmat u-Mádi u. között
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 03452000-3
További
tárgyak:

03451300-9
77211500-7
77310000-6
77340000-5

3) Mennyiség vagy érték
346 db fa és 1877 db cserje, azzal, hogy a megadott mennyiségtől a teljesítés során
a szükségletek és a rendelkezésre álló fedezet függvényében + 20 %-ban el lehet
térni.
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés 2010/05/03 (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
Ajánlatok benyújthatók egy vagy két részre, de nem kötelesek az ajánlattevők
mindkét részre ajánlatot tenni. Az adott részben meghatározott teljes mennyiségre, a
felsorolt munkák teljes körére kötelező ajánlatot tenni.



----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------


