
AJÁNLATTÉTELI  FELHÍVÁS 
 
 

ÉAOP-5.1.1/D-09-1f-2009-0003 azonosító jelű 
„Városfejlesztés Polgáron I. ütem” project megvalósítása során 

„Polgár Városközponti Főtér felújításának környezetrendezési kiviteli 
dokumentáció készítése” iránt hirdetmény közzététele nélkül indított 

tárgyalásos eljárásban. 
 
 

1. Ajánlatkér ő neve, címe, telefon- és telefax száma (e-mail):  
 

Polgár Város Önkormányzata 
Cím:   4090 Polgár, Barankovics tér 5. 
Telefon: 06-52/573-510 
Telefax: 06-52/391-455 
E-mail: fejlesztesikabinet@polgar.hu  

 
2. A tárgyalásos eljárás Kbt. 125. § szerinti jogcíme:  

 
A (2) bekezdés b) pontja. 
 

3. A dokumentáció rendelkezésére bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye 
és pénzügyi feltételei:  

 
Ajánlattételi dokumentáció nem készül.  
 

4. A közbeszerzés tárgya illetve mennyisége, nómenklatúra:  
 
• Polgár Városközponti főtér felújításának környezetrendezési engedélyezési terve 

alapján a kiviteli terv, méret és mennyiségszámítás, tételes költségvetés 
elkészítése (elektronikus formában is), valamint a kivitelezésre lefolytatandó 
közbeszerzési eljárásban való közreműködés. 

 
CPV-kód:  Fő tárgy:  71240000-2 
  További tárgy: 71245000-7 
   

5.  A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében tárgyalnak: 
 

Vállalkozási szerződés  kiviteli dokumentáció elkészítésére. 
 

6. A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje: 
 

Teljesítési határidő: 2011. április 30. 
  

7. A teljesítés helye: 
 
Ajánlatkérő székhelye: 4090 Polgár, Barankovics tér 5. 
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8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra 

való hivatkozás:  
 

Az ellenszolgáltatás kiegyenlítése a teljesítést követően benyújtott számla alapján 
átutalással történik a teljesítést követő 30 napon belül. Az ajánlattevő 1 részszámla és 
végszámla benyújtására jogosult. 
A kifizetés pénzneme: HUF. 
 

9. Ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot: 
 
Nem. 
 

10. Az ajánlat bírálati szempontja:  
 

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 
 

11. A kizáró okok: 
 

- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, vagy Kbt. 65. § (3) bekezdése 
szerinti erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60.§. (1) bek-ben 
felsorolt kizáró okok fennállnak. 
 
- Az eljárásból ajánlatkérő kizárja azt az ajánlattevőt, aki, illetőleg akinek a 
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozója vagy a számára a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti erőforrást nyújtó 
szervezet esetében a Kbt. 62.§. (1) bek-ben felsorolt kizáró okok fennállnak. 
 
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 
közjegyző által hitelesített nyilatkozatban az ajánlatában legalább nyilatkoznia 
kell, az ajánlatában jogosult az eredményhirdetést követő 8 napon belül pedig 
köteles benyújtani a Kbt. 63. § (2) és (3) bekezdése szerinti igazolásokat, a 
Közbeszerzések Tanácsa 2009. szeptember 23-án a K.É. 2009. évi 111. számban 
közzétett útmutatójának megfelelően.  
 

12. Alkalmassági követelmények és a 69. § (2) bekezdésében foglaltak: 
 

12.1. Pénzügyi-gazdasági alkalmasság:  
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási 
mód: 
A Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja alapján a megelőző teljes lezárt üzleti év 
számviteli jogszabályok szerint elkészített, mérleg beszámolójából az 
eredmény-kimutatás egyszerű másolatát kell csatolni az ajánlattevőnek és a tíz 
százalékot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának.  
Az alkalmasság minimumkövetelményei: 
Alkalmatlan az ajánlattevő illetve a tíz százalékot meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha az előző teljes lezárt üzleti évben 
mérlegbeszámolója szerinti eredménye negatív volt. 
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Ajánlattevőnek és a tíz százalékot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozójának külön-külön kell teljesítenie az alkalmassági 
minimumkövetelményt.  
 

 12.2. Műszaki-szakmai alkalmasság: 
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási 
mód: 
Az alkalmassági követelménynek megfelelést ajánlattevő az előírt tervezői 
jogosultságot igazoló engedély egyszerű másolatának becsatolásával 
igazolhatja.  
Az alkalmasság minimumkövetelményei: 
Alkalmatlan az ajánlattevő és a tíz százalékot meghaladó mértékben igénybe 
venni kívánt alvállalkozója, ha nem rendelkezik okleveles tájépítészmérnöki 
képesítéssel és teljes körű tervezői jogosultsággal. 
Ajánlattevő és a tíz százalékot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozója együttesen is teljesítheti az alkalmassági minimumkövetelményt.  

   
13. A hiánypótlás lehetősége: 
 

Ajánlatkérő teljeskörű hiánypótlásra biztosít lehetőséget.  
 

14. Az ajánlattételi határidő: 
 

2010. július 5-én 10.00 óra 
 

15. Az ajánlatok benyújtásának címe: 
 

Dr. Juhász és Dr. Gerliczki Ügyvédi Iroda  
4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 9. VII/708. 
 

16. Az ajánlattétel nyelve: 
 

Magyar 
 

17. Az ajánlat felbontásának helye, ideje: 
 

Dr. Juhász és Dr. Gerliczki Ügyvédi Iroda  
4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 9. VII/708. 
2010. július 5-én 10.00 óra 
 

18. Az ajánlat felbontásán jelenlétre jogosultak 
 

A Kbt. 80.§. (2) bek-ben megjelöltek. 
 

19. A tárgyalás lefolytatásának menete és alapvető szabályai: 
 

Egy fordulós tárgyaláson ajánlattevő az írásban benyújtott ajánlatát fenntarthatja vagy 
módosíthatja szóbeli nyilatkozattal, amely azonnal jegyzőkönyvbe foglalásra kerül. 
Ezzel áll be az ajánlati kötöttség, amely az eljárást lezáró döntés és a szerződéskötés 
alapja.  
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20. Az első tárgyalás időpontja és helye:  
 

2010. július 6-án 10.00 óra. 
Helye: Ajánlatkérő székhelye, 4090 Polgár, Barankovics tér 5. 
 

21. Az eredményhirdetés időpontja és a szerződéskötés tervezett időpontja: 
 

Eredményhirdetés: 2010. július 7-én 10.00 óra. 
Szerződéskötés: 2010. július 27-én 10.00 óra 
 

22. Egyéb információk: 
 

1. Ajánlattételi dokumentáció nem készül, a dokumentációban szabályozandó 
előírásokat az ajánlattételi felhívás jelen pontja, illetve az ajánlattételi felhívással 
együtt megküldött szerződéstervezet tartalmazza. 

2. Az ajánlatot egy eredeti és egy másolati példányban, példányonként összefűzve 
kell leadni, zárt borítékban. A borítékon „Polgár Városközponti Főtér felújításának 
környezetrendezési kiviteli dokumentáció készítése” „Az ajánlattételi határidőig, 
2010. július 5. napján 10.00 óráig nem bontható fel!”  feliratok legyenek. Az 
ajánlathoz csatolni kell 60 napnál nem régebbi cégkivonatot.  

3. Az ajánlatban nyilatkozni kell arról, hogy a beszerzés mely részének teljesítéséhez 
kíván ajánlattevő alvállalkozót igénybe venni, külön megnevezve a tíz százalékot 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat. 

 
 

23. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 
 

2010. június 28. 
 

 
 

Ellenjegyeztem:  


