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ÉPÍTÉSI MUNKÁK AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
Kerékpárút építés Tiszaszigeten a KNESZECYC2 projekt keretében

Tiszasziget/Csongrád megye/Magyarország

1.

Közzétételi hivatkozás
KNESZECYC2-WOR-01

2.

Eljárás
Helyi nyílt

3.

Program
Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program

4.

Finanszírozás
Költségvetési tétel

5.

SzerződőHatóság
Tiszasziget Község Önkormányzata
6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10
Magyarország
Szerződés jellemzői

6.

Szerződés leírása
A kerékpár út II ütem Tiszaszigeti szakaszának kivitelezési munkálatai. Az építés három
szakaszon (országhatárhoz vezető szakasz,Mélyponthoz vezető út és a Peplár tóhoz vezető
út)kerül megvalósításra.

7.

Részajánlatok száma és megnevezése
Nem alkalmazható, nincs részajánlattételi lehetőség
Részvételi feltételek

8.

Alkalmasság és származási szabályok
A részvétel nyitott az Európai Unió tagállamaiból vagy egyéb, a szerződés finanszírozásának
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keretéül szolgáló program speciális eszközei által meghatározott és/vagy engedélyezett térségek
országaiból és területeiről származó minden, akár egyénileg, akár közös ajánlattétel (konzorcium)
keretében részt vevő jogi személy számára (lásd a 22. pontot). A jelen szerződés keretében
teljesített valamennyi munkálatnak, szállított valamennyi árunak, igénybevett valamennyi
szolgáltatásnak ezekből az országokból kell származnia. A részvétel megengedett nemzetközi
szervezetek számára is. A természetes személyek részvételét a szerződés finanszírozását jelentő
programra vonatkozó speciális eszközök közvetlenül szabályozzák.
9.

Kizáró okok
Az ajánlattevőknek a “ Tender Form for a Works Contract”megnevezésű formanyomtatvány
részét képező nyilatkozatot kell cégszerűen aláírva benyújtaniuk arra vonatkozóan,hogy
esetükben nem áll fenn a PraG gyakorlati kézikönyvének ( Practical Guide to contract
procedures for EU external actions)2.3.3 pontjában foglalt kizáró okok egyike sem.

10. Az ajánlatok száma
Egy ajánlattevő részenként csak egy ajánlatot nyújthat be. Egy adott résznek (lot) csak valamely
részére benyújtott ajánlatokat nem lehet figyelembe venni.( Bármely ajánlattevő jelezheti
ajánlatában, hogy engedményt ad abban az esetben, ha ajánlatát egynél több rész (lot) esetén
hirdetnék nyertesnek) Az ajánlattevők alternatív ( többváltozatú) ajánlatot nem nyújthatnak be a
dokumentációban előírt munkálatokra vonatkozó ajánlatuk mellett.
11. Ajánlati biztosíték
Az ajánlattevőknek az ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg 6.000.000 ,- HUF összegű ajánlati
biztosítékot kell nyújtaniuk. Ezt a biztosítékot a sikertelen ajánlattevők az eljárás befejeztével
visszakapják, a nyertes ajánlattevő pedig a szerződés valamennyi fél általi aláírását követően
kapja vissza.
12. Teljesítési biztosíték
A nyertes ajánlattevő a szerződés aláírásakor közölt felkérésre köteles gondoskodni a szerződéses
összeg 10%-ának megfelelő összegű teljesítési biztosíték nyújtásáról. Ezt a biztosítékot az
ellenjegyzett szerződés visszaküldésével együtt, a Szerződő Hatóság által aláírt szerződés
ajánlattevő általi átvételét követő legfeljebb 30 napon belül kell benyújtani. Amennyiben a
nyertes ajánlattevő nem nyújtja be a teljesítési biztosítékot ezen határidőn belül, a szerződés
érvénytelenné válik, és egy új szerződés kerül összeállításra és megküldésre annak az
ajánlattevőnek aki a következő legalacsonyabb ajánlati árat tartalmazó érvényes ajánlatot
nyújtotta be.
13. Tájékoztató gyűlés és/vagy helyszíni bejárás
Egy ajánlott helyszíni bejárás lesz 2012. augusztus 2.-án
Gyülekezés a Tiszasziget Község Önkormányzat főbejárata előtt ( 6756 Tiszasziget, Szent
Antal tér 10), indulás a helyszínre 10:00 órakor
Kapcsolat: Ferenczi Ferenc +3630/275-5107
14. Az ajánlat érvényessége
Az ajánlatoknak érvényben kell maradniuk az ajánlattételi határidőt követő 90 napban.

January 2012
KNESZECYC2-WOR-01 Procurement notice magyar.doc

Page 2 of 6

15. A feladatmegvalósítás időtartama
A szerződés aláírásától 2013.Március 1-ig

Kiválasztási és odaítélési kritériumok
16. Kiválasztási kritériumok
Az alábbi kiválasztási kritériumok vonatkoznak az ajánlattevőkre. A konzorciumban beadott
ajánlatok esetén a kiválasztási kritériumok a konzorciumok egészére vonatkoznak:
1) Az ajánlattevők gazdasági és pénzügyi alkalmassága
Amennyiben az ajánlattevő közintézmény, abban az esetben az alábbi információkat ugyanúgy
rendelkezésre kell bocsátani.
a)Az ajánlattevő teljes ÁFA nélkül számított értékesítés nettó árbevétele az előző 3 év
(2009,2010,2011) egyszerű számtani átlaga alapján nem éri el a 650.000.000,- forintot és
ugyanezen időszakban a mélyépítés szerinti ÁFA nélkül számított árbevétel egyszerű számtani
átlaga alapján nem éri el a nettó 350.000.000,- forintot.
b)Az ajánlattevő utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelődje számviteli
jogszabályok szerinti beszámolói alapján a mérleg szerinti eredménye minden évben pozitív.
c)A pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok szerint valamennyi bankszámláján az ajánlati
felhívás feladását megelőző 2 évben semmilyen mértékű sorban állás nem fordult elő, illetve
hitelkapcsolat esetén a hitel visszafizetési kötelezettségének pontosan és határidőben eleget tett.
d) Az ajánlattevő rendelkezzen min.50.000.000 Ft összegű letéti számlával az első részszámla
kifizetéséig terjedő időszakra.
e)Az ajánlattevő az előző 3 évben (2009,2010,2011)a tőkeerősségi mutatója (saját tőke/mérleg fő
összeg) nem éri el vagy haladja meg a 0,4-t.
2) Az ajánlattevő szakmai alkalmassága
a) Az Ajánlattevőnek a munka elvégzéséhez rendelkeznie kell a vizsgált három év
(2009.,2010.,2011) mindegyikében legalább 25 fő átlagos statisztikai létszámmal,amelyből:
- Legalább 1 fő (“A” kategóriás) közlekedés építés szakterületen foglalkoztatott felelős műszaki
vezetővel kell rendelkeznie,aki min.5 éves szakmai tapasztalattal és FIDIC szerződéses rendszer
ismeretével rendelkezik és a névjegyzékben szerepel a 244/2006.(XII.05.)Korm.rendelet
szerint(MV-KÉ/A).
- Legalább 1 fő felsőfokú műszaki végzettségű vezető tisztségviselő,minimum 5 éves cégvezetői
gyakorlattal és FIDIC szerződéses rendszer ismeretével rendelkezik.
- Legalább 1 fő környezeti mérnök,aki rendelkezik FIDIC szerződéses rendszer ismeretével és
min.5 éves szakmai tapasztalattal.
- Legalább 3 fő munkagépkezelő, melyek rendelkeznek nehézgépkezelői szakvizsgával.
- Legalább 2 fő kőműves, melyek rendelkeznek releváns szakmunkás bizonyítvánnyal.
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b) Az Ajánlattevőnek rendelkeznie kell MSZ EN ISO 9001(építőipari
kivitelezés),14001(építőipari kivitelezés),28001(építőipari kivitelezés),bármely nemzeti
rendszerben történő akkreditálását igazoló tanúsítvánnyal.
3.) Az ajánlattevő műszaki alkalmassága:
a) Az ajánlattevőnek a munka elvégzéséhez szükséges műszaki és technikai felszereltséggel az
alábbiak szerint kell rendelkeznie:
-3 db min. 3,5t teherbírású teherautó
-2 db univerzális kotró-rakodó
-1 db forgó-kotró
-1 db gréder
-1 db padka henger
-1 db 10,5t kombi henger

b) Az ajánlattételi felhívás feladását megelőző három éven belül rendelkeznie kell legalább
nettó 300 millió Ft összértékű mélyépítést magába foglaló-műszaki átadás átvétellel lezártreferenciával.
c) Az ajánlattételi felhívás feladását megelőző három éven belül rendelkeznie kell legalább 1
db kerékpárút építését magába foglaló –műszaki átadás átvétellel lezárt- referenciával.

17. Odaítélési kritérium
A legalacsonyabb ár ( adott esetben az eltérések megvizsgálása után a legjobb ár érték
arány,amely a minőség és ár kombinációja)

AJÁNLATTÉTEL
18. A dokumentáció beszerzésének módja
A tender dosszié dr. Szénási Hanna jegyzőtől szerezhető be (6756 Tiszasziget, Szent Antal tér
10.) bruttó 150.000 HUF megfizetése ellenében a Tiszaszigeti Község Önkormányzat OTP bankjánál
vezetett 11735005-15354068 számlájára történő átutalással. ( A közleményben kérjük feltüntetni az
átutalás tárgyát: tender dosszié megvásárlása). Pályázatot csak az adhat be, aki megveszi a
dokumentációt.
A fenti összeg nem tartalmazza a dokumentáció futárral történő kézbesítésének díját.
A tender dosszié megtekinthető és átvehető dr. Szénási Hanna jegyző irodájában ( 6756
Tiszasziget,Szent Antal tér 10) a tiszasziget.jegyzo@invitel.hu e-mail címre megküldött előzetes
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bejelentést és kölcsönös időpont egyeztetést követően.
Az ajánlatokat a tender dossziéban lévő formanyomtatványok alkalmazásával kell benyújtani,melynek
formai előírásait és utasításait szigorúan be kell tartani.
Az ajánlattevő az eljárással kapcsolatos kérdéseit írásban teheti fel dr. Szénási Hanna jegyzőnek
címezve (e-mail:tiszasziget.jegyzo@invitel.hu, legalább 21 nappal a jelen felhívás 19.pontjában
szereplő ajánlattételi határidőt megelőzően.
A Szerződő Hatóságnak meg kell válaszolnia valamennyi ajánlattevő kérdéseit legalább 11 nappal az
ajánlattételi határidőt megelőzően.
A tender dossziéban történő kisebb változások végleges tisztázását minimum 11 nappal az ajánlattételi
határidő előtt közzé kell tenni a Szerződő Hatóság honlapján a www.tiszasziget.hu oldalon és a
Közbeszerzési Hatóság honlapján:
http://www.kozbeszerzes.hu/nid/PraG:jsessionid=9542EB860DEE810D0098308F6F264FEE

19. Az ajánlatok benyújtási határideje
2012.szeptember 10., 8:00 óra (közép-európai idő szerint) E határidő után beérkezett ajánlatok
nem kerülnek figyelembe vételre
20. Ajánlatbontási ülés
időpontja:2012.szeptember 10.,8:00 óra
helyszín: Tiszasziget község Önkormányzat, 6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10

21. Az eljárás nyelve
Jelen eljárásra és szerződésre vonatkozó minden írásbeli kommunikációt angol nyelven kell
folytatni..
22. Jogalap
COUNCIL REGULATION (EC) No 1085/2006 of 17th July 2006 establishing an Instrument for
Pre-Accession Assistance (IPA)- the IPA Regulation
COMMISSION REGULATION (EC) No 718/2007 of 12th June 2007 implementing Council
Regulation (EC) No 1085/2006 establishing an Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA) – the
IPA Implementing Regulation
The Programme Document of the Hungary-Serbia IPA Cross-border Co-operation Programme,
approved by the European Commission on the 25th of March 2008 by Decision Ref No C (2008)1075
The Guidelines for Applicants of the 2nd Call for Proposals of the Hungary-Serbia IPA Crossborder Co-operation Programme, laying down the programme specific rules for the implementation of
Hungarian-Serbian projects- the Guidelines for Applicants
The Project Implementation handbook for the Hungary- Serbia IPA Cross-border Co-operation
Programme
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