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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:235388-2010:TEXT:HU:HTML

HU-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2010/S 152-235388

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Szolgáltatás

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

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Szent László tér 29.
Kapcsolattartó: Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, Szent László tér 16. III. emelet 309.
Figyelmébe: Bikali Viktória
1102 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 14338262
E-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu
Fax  +36 12611842
További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/
pontokkal
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett
kapcsolattartási ponttal/pontokkal

I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI
Regionális vagy helyi hatóság
Általános közszolgáltatások
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést Nem

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területére helyi építési szabályzat és szabályozási
terv egyes területegységekre történő készítése a dokumentációban jelöltek szerint.

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória száma 12
A teljesítés helye Budapest, X. ker, Kőbánya.
NUTS-kód HU101

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:235388-2010:TEXT:HU:HTML
mailto:kozbeszerzes@kobanya.hu
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Tervezési szerződés.
Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területére helyi építési szabályzat és szabályozási
terv egyes területegységekre történő készítése a dokumentációban jelöltek szerint.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
71320000, 71356400, 71410000

II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?
Nem

II.1.8) Részekre történő ajánlattétel
Igen
az ajánlatok benyújthatók egy vagy több részre

II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
Nem

II.2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
II.2.1) Teljes mennyiség

Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területére helyi építési szabályzat és szabályozási
terv egyes területegységekre történő készítése az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.
évi LXXVIII. tv, az Országos Településrendezési és Építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm.
sz. rendelet és a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény vonatkozó rendelkezéseinek
figyelembe vételével, illeszkedve ajánlatkérő térinformatikai rendszeréhez.
1. rész: Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területére helyi építési szabályzat és
szabályozási terv készítése és a Kőrösi Csoma Sándor út - Jászberényi út - Maglódi út - Sibrik Miklós út - Mádi
utca - Téglavető utca - Dér utca - Harmat utca által határolt területegységre vonatkozóan, 140 ha területen, mely
7 ha értékvédelemmel érintett terület foglal magába.
2. rész: Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területére helyi építési szabályzat és
szabályozási terv készítése a Kőér utca - Dér utca - Száraz utca - Noszlopy utca - Gyömrői út - Alkér utca
- Cserkesz utca által határolt területegységre vonatkozóan, 80 ha területen, mely 14 ha zöldterületi terület-
felhasználási egységet foglal magába.

II.2.2) Vételi jog (opció)
Nem

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Az időtartam hónap(ok)ban: (a szerződés megkötésétől számítva)

A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Rész száma 1

MEGHATÁROZÁS Tervezési szerződés

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
Tervezési szerződés.
Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területére helyi építési szabályzat és szabályozási
terv egyes területegységekre történő készítése a dokumentációban jelöltek szerint.

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
71320000, 71356400

3) MENNYISÉG
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Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területére helyi építési szabályzat és szabályozási
terv egyes területegységekre történő készítése az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.
évi LXXVIII. tv, az Országos Településrendezési és Építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.)
Korm. sz. rendelet vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vételével, illeszkedve ajánlatkérő térinformatikai
rendszeréhez.
Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területére helyi építési szabályzat és szabályozási
terv készítése és a Kőrösi Csoma Sándor út - Jászberényi út - Maglódi út - Sibrik Miklós út - Mádi utca -
Téglavető utca - Dér utca - Harmat utca által határolt területegységre vonatkozóan, 140 ha területen,
Áfa nélkül 0 HUF

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
Időtartam napokban 380 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL
Rész száma 2

MEGHATÁROZÁS Tervezési szerződés

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
Tervezési szerződés.
Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területére helyi építési szabályzat és szabályozási
terv egyes területegységekre történő készítése a dokumentációban jelöltek szerint.

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
71320000, 71356400, 71410000

3) MENNYISÉG
Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területére helyi építési szabályzat és szabályozási
terv egyes területegységekre történő készítése az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.
évi LXXVIII. tv, az Országos Településrendezési és Építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.)
Korm. sz. rendelet vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vételével, illeszkedve ajánlatkérő térinformatikai
rendszeréhez.
Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területére helyi építési szabályzat és szabályozási
terv készítése a Kőér utca - Dér utca - Száraz utca - Noszlopy utca - Gyömrői út - Alkér utca - Cserkesz utca
által határolt területegységre vonatkozóan, 80 ha területen,
Áfa nélkül 0 HUF

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
Időtartam napokban 380 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL
III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek

Ajánlatkérő részenként késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbért, valamint teljesítési biztosítékot kér
a szerződésben foglaltak, illetve a Kbt. 53. § (6) bekezdés a) pontja szerint.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Szerződésszerű teljesítést követően, a részteljesítések figyelembe vételével az Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást
átutalással teljesíti 30 napon belül, a részteljesítések figyelembe vételével a Kbt. 305. § alapján a szerződésben
foglaltak szerint. Ajánlatkérő előleget nem fizet.
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III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
Az ajánlatkérő közös gazdasági társaság létrehozását nem kéri. Több ajánlattevő közös ajánlatát azonban csak
egyetemleges felelősségvállalás és a teljes jogkörű közös képviselő meghatalmazása esetén fogadja el.

III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?
Nem

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a

szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró ok:
a) ha ajánlattevő vagy alvállalkozója, vagy erőforrást nyújtó szervezete a Kbt. 60. § (1) bekezdésben vagy a
Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll;
b) ha ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet esetében a Kbt. 61. § (1) bek. a)-c) pontok, vagy a Kbt. 62. § (1)
bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
Igazolás módja:
Az ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőnek, a 10 %-nál nagyobb mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak, valamint az erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban a Kbt. 63. § (1) bekezdése szerint
nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik Kbt. 60. § (1) bekezdésének, a 61. § (1) a)-d) pontjai hatálya alá, vagy
jogosult ezt igazolni,
Illetve az ajánlattevő nyertessége esetén az eredményhirdetést követő 8 napon belül a Kbt. 63. § (2)-(5)
bekezdései és 63/A. § (1) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésének,
a 61. § bekezdés (1) a)-d) pontjának hatálya alá, amennyiben ezt az ajánlatban nem igazolta. A Kbt. 63. § (4)
bekezdése alkalmazandó.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevő és a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója csatolja:
1. valamennyi számlavezető pénzügyi intézménye által az ajánlattételi határidőt megelőzően 60 napnál
nemrégebben kiállított eredeti vagy közjegyző által hitelesített igazolást arra vonatkozóan, hogy a számláján az
igazolás kiállítását megelőző 12 hónapban volt-e 15 napot meghaladó sorban állás;
2. az elmúlt 3 lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját egyszerű másolatban (ha a
letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben a letelepedése szerinti ország joga nem
írja elő beszámoló közzétételét, ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén valamennyi
konzorciumi tag, illetőleg a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó egyszerű - vagy könyvelője (könyvvizsgálója) által ellenjegyzett - eredeti, vagy közjegyző
általhitelesített nyilatkozatát is az utolsó 3 lezárt üzleti év mérleg szerinti eredményéről;
3. az elmúlt 3 lezárt üzleti évből származó, teljes és jelen közbeszerzés tárgya (helyi építési szabályzat és
szabályozási terv elkészítése, és/vagy módosítása) szerinti forgalmáról (nettó árbevételről) szóló egyszerű
nyilatkozat eredeti, vagy közjegyző által hitelesített másolati példányban;
4. eredeti vagy közjegyző által hitelesített nyilatkozatát arról, hogy az ajánlattételi határidőt megelőző 3 éven
belül kibocsátott jogerős fizetési meghagyás, vagy a nemzeti jogrendszerében követelés érvényesítésére
vonatkozó bármilyen jogi eljárás alapján ki nem egyenlített tartozása nem áll fenn és nem áll végrehajtási
eljárás alatt, vagy végrehajtási eljárás alatt áll, azonban ki nem egyenlített tartozását rendezte.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) Mindkét rész tekintetében alkalmatlan az ajánlattevő és a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha:
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1. ha a számlavezető pénzintézetétől származó nyilatkozat szerint fizetési kötelezettségeinek határidőre nem
tesz eleget, számláján a nyilatkozat kibocsátását megelőző 12 hónapban 15 napot meghaladó sorban állás
mutatkozott
2. ha a számviteli jogszabályok szerint megállapított mérleg szerinti eredménye az előző 3 lezárt üzleti év
bármelyikében negatív volt
3. az előző 3 lezárt üzleti évben nem érte el évente a teljes forgalma a nettó 20 000 000 HUF, a közbeszerzés
tárgya (helyi építési szabályzat és szabályozási terv elkészítése, és/vagy módosítása) szerinti forgalma pedig a
nettó 20 000 000 HUF-ot
4. az ajánlattételi határidőt megelőző három évben kibocsátott jogerős fizetési meghagyás vagy a nemzeti
jogrendszerében követelés érvényesítésére vonatkozó bármilyen jogi eljárás alapján ki nem egyenlített
tartozása áll fenn, vagy végrehajtási eljárás hatálya alatt áll, vagy folyamatban lévő végrehajtási eljárásban ki
nem egyenlített tartozása áll fenn.
Az ajánlattevőnek és 10 % feletti alvállalkozójának az 1-2. és 4. feltételeknek külön-külön, a 3. feltételnek
együttesen kell megfelelniük. A Kbt. 65. § (3) bekezdése megfelelően alkalmazható. 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, hogy a Kbt. 4. § 3/E pontja alapján nem minősülhet erőforrásnak
a 66. § (1) a)-c) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a
Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn!
Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevők alkalmasságát ajánlatkérő a Kbt. 69. § (5) bekezdése szerint
vizsgálja.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó
az.
1. rész tekintetében csatolja:
1. az ajánlattételi határidőt megelőző 3 naptári év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti helyi építési
szabályzat és szabályozási terv elkészítése és/ vagy módosítása tárgyú terveinek elkészítése tárgyú, saját
teljesítésben végzett szolgáltatásainak ismertetését, a Kbt. 67. § (3) bek. a) pontja alapján az alkalmassági
minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal, (legalább a teljesítés ideje, a szerződést
kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, továbbá az ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi szolgáltatás
mennyiségére utaló más adat megjelölésével, valamint arra vonatkozónyilatkozattal, hogy a szolgáltatása
szerződésszerű volt-e), a Kbt. 68. § (1) bek. szerinti igazolás csatolásával;
A közös ajánlattevőként (konzorcium tagjaként) teljesített referencia esetében az ajánlatkérő saját teljesítésben
végzett munka igazolására csak olyan tartalmú referenciaigazolást fogad el, amelyből konkrétan kitűnik, hogy
a referenciaként megjelölt munkák közül mely munkarészeket teljesítette az ajánlattevő, illetve a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó.
Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó
az.
2. rész tekintetében csatolja:
1. az ajánlattételi határidőt megelőző 3 naptári év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti helyi építési
szabályzat és szabályozási terv elkészítése és/ vagy módosítása tárgyú terveinek elkészítése tárgyú, saját
teljesítésben végzett szolgáltatásainak ismertetését, a Kbt. 67. § (3) bek. a) pontja alapján az alkalmassági
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minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal, (legalább a teljesítés ideje, a szerződést
kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, továbbá az ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi szolgáltatás
mennyiségére utaló más adat megjelölésével, valamint arra vonatkozónyilatkozattal, hogy a szolgáltatása
szerződésszerű volt-e), a Kbt. 68. § (1) bek. szerinti igazolás csatolásával;
A közös ajánlattevőként (konzorcium tagjaként) teljesített referencia esetében az ajánlatkérő saját teljesítésben
végzett munka igazolására csak olyan tartalmú referenciaigazolást fogad el, amelyből konkrétan kitűnik, hogy
a referenciaként megjelölt munkák közül mely munkarészeket teljesítette az ajánlattevő, illetve a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó.
Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó.
Mindkét rész tekintetében csatolja:
2. a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek bemutatását, képzettségük ismertetését, aláírt szakmai
önéletrajzuk és tervezői jogosultságukat igazoló érvényes dokumentum egyszerű másolati példányának
csatolásával a Kbt. 67. § (3) bek. d) pontja alapján.
3) nyilatkozatát, hogy rendelkezik MapInfo vagy azzal egyenértékű elektronikus tervezőprogrammal a Kbt. 67.
(3) bek. e pontja alapján.
4.) bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító által kiállított igazolás egyszerű másolati példányával, vagy
a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek, illetőleg vizsgálati és kutatási eszközeinek leírásával;
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó az 1. rész tekintetében, ha:
1. az ajánlattételi határidőt megelőző 3 naptári évben összességében nem rendelkezik
— legalább 1 darab, legalább 80ha területű és ezen belül összességében legalább 1,5ha műemléki vagy helyi
védelemmel érintett területet is tartalmazó, az érintett terület legalább 80 %-ában beépítésre szánt területet
magában foglaló, helyi építési szabályzat és szabályozási terv elkészítése és/ vagy módosítása tárgyú, saját
teljesítésben végzett, befejezett, szerződésszerűen teljesített minimum nettó 12 000 000 HUF ellenértékű
munkára vonatkozó, Kbt. 68. § (1) bek. szerint igazolt referenciával.
Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó a 2. rész tekintetében, ha:
1. az ajánlattételi határidőt megelőző 3 naptári évben összességében nem rendelkezik
— legalább 1 darab, legalább 50ha területű és ezen belül egybefűggően legalább 1,5ha zöldterületi terület-
felhasználási egységet is tartalmazó, az érintett terület legalább 70 %-ában beépítésre szánt területet magában
foglaló, építési szabályzat és szabályozási terv elkészítése és/ vagy módosítása tárgyú, saját teljesítésben
végzett, befejezett, szerződésszerűen teljesített minimum nettó 10 000 000 HUF ellenértékű munkára
vonatkozó, Kbt. 68. § (1) bek. szerint igazolt referenciával.
Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó mindkét rész tekintetében, ha:
2. nem rendelkezik legalább
3 fő településtervező szakemberrel, akik közül:
— 1 fő, 104/2006. (IV.28.) Korm. rendelet szerinti "TT" tervezői jogosultsággal (vezető településtervező) vagy
e jogszabály hatályba lépése előtti szabályok szerint "TT1" jogosultsággal rendelkező szakemberrel, aki
településtervezői szakterületen minimum 10 év szakmai gyakorlattal bír,
—. 2 fő, 104/2006. (IV.28.) Korm. rendelet szerinti "TT" tervezői jogosultsággal (településtervező) vagy
e jogszabály hatályba lépése előtti szabályok szerint "TT1" jogosultsággal rendelkező szakemberrel, aki
településtervezői szakterületen minimum 5 év szakmai gyakorlattal bír.
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1 fő 104/2006. (IV.28.) Korm. rendelet szerinti "K1d-1" tervezői jogosultsággal (településrendezési közlekedési
tervező) vagy e jogszabály hatályba lépése előtti szabályok szerinti jogosultsággal rendelkező szakemberrel,
aki településrendezési közlekedési tervezői szakterületen minimum 5 éves szakmai gyakorlattal bír,
1 fő 104/2006. (IV.28.) Korm. rendelet szerinti "TK" tervezői jogosultsággal, (Településrendezési zöldfelületi
és tájrendezési tervező) vagy e jogszabály hatályba lépése előtti szabályok szerinti jogosultsággal rendelkező
településrendezési zöldfelületi és tájrendezési tervezési szakterületen minimum 5 éves szakmai gyakorlattal bír,
3) MapInfo vagy azzal egyenértékű elektronikus tervező-programmal
4.) nem rendelkezik, független szervezet által kiadott ISO 9001 tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű
minőségbiztosítási rendszernek, bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító általi igazolásával, illetve
nem tudja bemutatni a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseit, vizsgálati és kutatási eszközeit
A fenti műszaki, szakmai alkalmassági feltételeket az ajánlattevőnek a 10 % feletti alvállalkozójával együtt
kell teljesítenie, közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek együttesen kell teljesíteni. Amennyiben
ajánlattevő a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti szervezetet vesz igénybe az alkalmasság igazolásához, akkora
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, hogy a Kbt. 4. § 3/E pontja alapján nem
minősülhet erőforrásnak a 67. § (3) bekezdésének a.) d) - f) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő
és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn. Közös
ajánlattétel esetén közös ajánlattevők alkalmasságát ajánlatkérő a Kbt. 69. § (5) bekezdése szerint vizsgálja.

III.2.4) Fenntartott szerződések
Nem

III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
FELTÉTELEK

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
Igen
104/2006. (IV. 28.) Korm. Rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az
építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól

III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
nevét és képzettségét?
Igen

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) Az eljárás fajtája

Nyílt

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
IV.2.1) Bírálati szempontok

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e?
Nem

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
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K/3182/2010/XI.

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?
Nem

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok
A dokumentáció beszerzésének határideje 20.9.2010 - 12:00
Kell-e fizetni a dokumentációért?
Ár 40 000 HUF
A fizetés feltételei és módja: A bruttó 40 000 HUF-ot (illetve EU tagállamból történő utalás esetén a nettó 32 000
HUF-ot).
Budapest Főváros X. Kerületi Önkormányzat 11784009-15510000 számú folyószámlájára K/3182/2010/XI.
megjelölésével.

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
20.9.2010 - 12:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók

magyar.

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Időtartam napokban 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 20.9.2010 - 12:00
Hely
Budapest Főváros X. Kerületi Önkormányzat Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály,
MAGYARORSZÁG 1105 Budapest, Szent László tér 16. III. 309. sz.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? Igen
Kbt. 80. §.(2). bekezdésben megjelölt személyek.

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E?

Nem

VI.2) A SZERZŐDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL
KAPCSOLATOS?
Nem

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Az ajánlat benyújtásának feltétele a felhívás ajánlatkérési dokumentációjának megvásárlása. A benyújtandó
ajánlat formai követelményeit az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza. A dokumentáció - a befizetés
igazolása esetén - átvehető papír alapon, személyesen, az ajánlati határidő lejártáig, munkanapokon 8:00 órától
- 13:00 óráig, az I. 1. pontban megjelölt helyen, ill. az postán kérhető. A dokumentáció másra nem ruházható át
és nem tehető közzé. A Kbt. 54. § (4) bek. megfelelően irányadó.
— Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét biztosítja,
— Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdése, 71. § (1) és (3) bekezdése szerint. A Kbt. 71. §(1)
bekezdés vonatkozásában kérjük a nemleges nyilatkozatot is csatolni!
— Ajánlatkérő nem ad lehetőséget ajánlattevőknek projekttársaság alapítására,
— Ajánlatkérő előírja a Kbt. 55. § alkalmazását és 72.§ szerinti nyilatkozattételt,
— Eredményh. tervezett időpontja: 20.10.2010 (11:00),
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— Szerződésköt. tervezett időpontja: 9.11.2010,
— kizáró okok ig. utolsó napja: 28.10.2010 (11:00),
— Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását
a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg,
— Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, valamint 10 % feletti alvállalkozója, illetve az erőforrást nyújtó
szervezet nyilatkozatát arról, hogy valamennyi pénzforgalmi számlájáról a pénzügyi alkalmasság igazolására
előírt pénzügyi intézmények nyilatkozata(i)t becsatolta, az ajánlatban szereplő okirattal igazolt számlavezető
pénzügyi intézményeken kívül más pénzügyi intézménynél számlát, ill. az ott megjelölteken kívül más számlát
nem vezet,
— Az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlattevő és a 10 % feletti alvállalkozó, valamint az erőforrást nyújtó
szervezet nevében aláíró és szignáló személy aláírási címpéldányának eredeti, vagy közjegyző általhitelesített
másolati példányát. Amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló, ill. szignáló személye
különböző, a kötelezettségvállaló, a szignáló aláírását is tartalmazó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
meghatalmazás eredeti, vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát csatolni kell,
— Közös ajánlattétel esetén a vezető céget meg kell jelölni, és közös ajánlattevőknek egyetemleges
felelősséget kell vállalniuk, valamint konzorciumi megállapodást kell kötni a dokumentációban foglaltak szerint,
— Az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlattevő és a 10 % feletti alvállalkozó, valamint az erőforrást
nyújtószervezet) ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatának eredeti vagy hiteles
másolati példányát a képviseletre jogosult személyek megállapítása és a számlavezető pénzügyi intézmények
ellenőrzése érdekében. Amennyiben a csatolt igazolásból kitűnően cégügyben el nem bírált módosítás van
folyamatban, a változás tartalmát igazoló dokumentum másolatát az ajánlathoz csatolni kell,
— Amennyiben a programjavaslat szakaszában felmerül - és az Étv. 9. §.-ban megjelölt kétszakaszos
véleményezési eljárás során elfogadást nyer a Fővárosi Szabályozási Keretterv módosítása az érintett
területegységen belüli részterületre vonatkozóan, úgy abban az esetben ajánlatkérő a Kbt. 125. §. (3) bekezdés
b. pontja szerinti tárgyalásos eljárást alkalmazhatja - amennyiben annak feltételei maradéktalanul fennállnak.
Az ajánlatkérő a jelen szolgáltatás becsült értékénél figyelembe vette az esetleges tárgyalásos eljárás alapján
igénybe veendő szolgáltatás értékét is,
— Amennyiben a feladat elvégzéséhez az államigazgatási egyeztetésben résztvevő hatóságok igénye miatt
szükségessé válik környezeti vizsgálat (2/2005 (I.11) Korm. sz. rend.) elkészítése, úgy abban az esetben
ajánlatkérő a Kbt. 125. §. (3) bekezdés b. pontja szerinti tárgyalásos eljárást alkalmazhatja - amennyiben annak
feltételei maradéktalanul fennállnak. Az ajánlatkérő a jelen szolgáltatás becsült értékénél figyelembe vette az
esetleges tárgyalásos eljárás alapján igénybe veendő szolgáltatás értékét is.

VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit körút 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: kozbesz@t-online.hu
Tel.  +36 13367776
Fax  +36 13367779

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit körút 85.

mailto:kozbesz@t-online.hu
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1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: kozbesz@t-online.hu
Tel.  +36 13367776
Fax  +36 13367779

VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
4.8.2010

mailto:kozbesz@t-online.hu

