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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
 
 
a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail);  
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
7300 KOMLÓ, VÁROSHÁZ TÉR 3.  
Telefon: +36-72/584-000 
Fax: +36-73/584-008 
E-mail: varosuzemeltetes.ph@komlo.hu  
 
b) A tárgyalásos eljárás Kbt. 252. § (1) bekezdés e) pont szerinti jogcíme;  

3) Az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat továbbá építési 
beruházás vagy szolgáltatás megrendelése esetében, ha 

„a) a korábban megkötött szerződésben nem szereplő, de előre nem látható körülmények 
miatt kiegészítő építési beruházás, illetőleg szolgáltatás megrendelése szükséges az építési 
beruházás, illetőleg a szolgáltatás teljesítéséhez, feltéve, hogy a kiegészítő építési beruházást, 
illetőleg szolgáltatást műszaki vagy gazdasági okok miatt az ajánlatkérőt érintő jelentős 
nehézség nélkül nem lehet elválasztani a korábbi szerződéstől vagy ha a kiegészítő építési 
beruházás, illetőleg szolgáltatás elválasztható, de feltétlenül szükséges az építési beruházás, 
illetőleg a szolgáltatásteljesítéshez, az ilyen kiegészítő építési beruházásra, illetőleg 
szolgáltatásra irányuló - a korábbi nyertes ajánlattevővel kötött - szerződés, illetőleg 
szerződések becsült összértéke azonban nem haladhatja meg az eredeti építési beruházás, 
illetőleg szolgáltatás értékének felét;” 

 A fentiek fennállása miatt Ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazását látta 
szükségesnek. 
 
c) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési 
helye és pénzügyi feltételei, ha az ajánlatkérő dokumentációt készít és a dokumentációt 
az ajánlattételi felhívással egyidejűleg nem küldte meg;  
Ajánlatkérő a Kbt. 54. § (1) bekezdése szerint dokumentációt készít a jelen közbeszerzéshez 
kapcsolódóan, amelyet az ajánlattételi felhívással egyidejűleg ingyenesen megküld az ajánlattevő 
részére.  
 
d) A Közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége (nómenklatúra);  
Fő tárgy: 45000000-7  
További tárgyak: 45233120-6   45233142-6   45233220-7   45233251-3  
  
e) Közbeszerzés tárgya:  
Szerződés tárgya: Komló-Kisbattyán településrész közúthálózatának felújítása  
Főbb mennyiségek:  
380 fm K szegély építése 
380 fm 40*40*10 járdalap építése teherbíró ágyazatra 40 cm szélességben 
 
f) A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében tárgyalni kívánnak;  
Vállalkozási szerződés. 
 
g) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje;  
Szerződés időtartama: szerződéskötéstől számított maximum 30 naptári nap. 
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h) A teljesítés helye;  
7300 Komló Város Önkormányzata közigazgatási területe a 0+281,75-0+657,91 km. közötti 
szakaszra vonatkozik. 
 
i) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra 

hivatkozás;  
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Ajánlatkérő a vállalkozási díjat, számla ellenében, az igazolt 
teljesítés követően 30 napon belül, utólag, forintban (HUF) átutalással fizeti meg. 
 
j) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek;  
Meghiúsulási kötbér és teljesítési biztosíték a dokumentáció szerint. A teljesítési biztosíték a Kbt. 
53. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formában teljesíthető. 
 
k) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú ajánlatot;   
Nem.  
 
l) Az ajánlatok bírálati szempontja (Kbt. 57 §);  
Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása. A bírálati szempont részpontjai az alábbiak: 
 
Részszempont: Súlyszám 
1.Ajánlati ár (nettó HUF)                                                                           10 
2.Jótállás mértéke (hónap)                                                                           3 
3.Meghibásodás esetén a hiba kijavításának megkezdése (óra)                  3 
4.Kivitelezés idje alatt szükség esetén a kivitelező képviselő- 
jének rendelkezésre állása a munkaterületen (óra)                                      3 
5.Teljesítési határidő a szerződéskötéstől (nap)                                           3  
 
Ajánlatkérő az első, harmadik és negyedik bírálati részszempont esetében, a fordított 
arányosítás módszerét, a második bírálati részszempont esetében az egyenes arányosítást 
alkalmazza. Az értékelés részletes leírását a dokumentáció tartalmazza. 
 
m)  Kizáró okok: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó 
szervezet, akivel szemben a Kbt. 60.§ (1) bekezdésében és a Kbt. 61.§ (1) bekezdésének d) 
pontjában meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll. 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet, 
akivel szemben a Kbt. 61.§ (1) bekezdésének a)-c) meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll. 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozó vagy a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a 
Kbt. 62.§ (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll. 
Igazolási mód: 
Az ajánlattevőnek, a közbeszerzés 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozónak és a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek a kizáró okok fenn 
nem állásáról a Kbt. 249. § (3) bekezdése szerint cégszerűen nyilatkozniuk kell. A közbeszerzési 
eljárásban nyertes ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozójának, és az ajánlattevő számára a szerződés teljesítéséhez 
erőforrást nyújtó szervezetnek az eredményhirdetést követő nyolc napon belül a Kbt. 63. § (2) és 
(3) bekezdései szerinti igazolásokat be kell nyújtania. 
Az ajánlattevőnek a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe 
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venni kívánt alvállalkozók tekintetében cégszerűen nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a 
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. 
 
n)  Alkalmassági követelmények:  
 
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: 
Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe 
venni kívánt alvállalkozó, ha: 
P.1/ ajánlattevő vagy a közbeszerzés 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállal-
kozó, akinek bármely pénzforgalmi számláján 2009. január1-től a nyilatkozat kiállításának napjáig 
egyszer is sorban állás volt. 
P.2/ az ajánlattevőnek vagy a közbeszerzés 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozónak mérleg szerinti eredménye az elmúlt három lezárt üzleti évben egynél többször 
negatív volt. 
Közös ajánlattevőknek, ajánlattevőnek és közbe-szerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozónak a P.1.-P.2. bekezdésekben foglalt alkalmassági feltételeknek 
külön-külön kell megfelelniük. 
 
Megkövetelt igazolási mód: 
P.1/ ajánlattevő és a közbeszerzés 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozó tekintetében egyaránt benyújtandó a cégkivonatban szereplő összes számlavezető 
pénzügyi intézményétől származó, valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló, az ajánlattételi 
határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi keltezésű nyilatkozat 2009. január 1-től a 
fizetőképesség megítélésére az alábbi kötelező tartalommal:  
— Pénzforgalmi jelzőszáma,  
— A számlavezetés kezdete,  
— Számláján 2009. január 1-től a nyilatkozat kiállításának napjáig sorban álló tétele volt-e [Kbt. 
66. § (1) bekezdés a) pont]. 
P.2/ ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozójának az előző három lezárt üzleti évekre vonatkozóan a számviteli jogszabályok 
szerinti beszámolójának egyszerű másolata. 
Ha az ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozó letelepedés szerinti országának joga nem írja elő beszámoló közzétételét, 
abban az esetben cégszerű nyilatkozatot kell becsatolnia az előírt alkalmassági kritériumokkal 
kapcsolatban [Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pont]. 
Ajánlattevő a P.1. - P.2. pontokban meghatározott követelményeket erőforrást nyújtó szervezet 
útján csak abban az esetben igazolhatja, ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között 
a Polgári Törvénykönyv szerint többségi befolyás áll fenn. A rendelkezésre állás bizonyítása az 
érintett szervezet Kbt. 65. § (4) bekezdése szerinti igazolásaival történik, emellett az erőforrást 
nyújtó szervezet az alkalmasságot az ajánlattevővel azonos módon köteles igazolni. 
 
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság: 
Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe 
venni kívánt alvállalkozó, ha: 
M/1. nem rendelkeznek az ajánlattételi felhívás feladását megelőző három évben összesen: 
Legalább 1 db műszaki átadással befejezett, városi környezetben, folyamatos forgalom alatt 
végzett út és/vagy közterek kivitelezésére és/vagy felújítására vonatkozó (szerződésszerűen 
teljesített) referenciával, mely minimum nettó 5 millió HUF értékű. 
M.2/ nem rendelkeznek legalább az alábbi teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel: 
1 fő, 5 éves kivitelezési tapasztalattal rendelkező és a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet alapján 
MV-KÉ/A kategóriás felelős műszaki vezetővel.  
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M/3. a 2008. évben átlagos statisztikai létszáma nem érte el a 8 főt 
M/4. nem rendelkezik az alábbi gépekkel, berendezésekkel 
� 1 db legalább 10 tonnás billenős tehergépkocsi 
� 1 db földtömörítő henger 8 tonnás  
 
Megkövetelt igazolási mód: 
az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőknek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak azonos módon az alábbi dokumentumokat kell 
becsatolnia: 
M.1/ az ajánlattételi felhívás feladását megelőző három évben befejezett, a közbeszerzés tárgya 
szerinti (útépítés, útfelújítás) referenciáit eredeti vagy hiteles másolatban, a Kbt. 68. § (2) 
bekezdésnek megfelelően igazolva. 
A referenciaigazolásnak tartalmaznia kell: 
a) az ellenszolgáltatás összegét,  
b) a teljesítés idejét és helyét,  
c) nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, 
illetve 
d) az előírt alkalmassági feltételt igazoló egyéb információkat [Kbt. 67. § (2) bekezdés a) pont]. 
M.2/ azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) illetőleg vezetőknek a megnevezését, 
képzettségük ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, különösen azok bemutatásával, 
akik a minőségellenőrzésért felelősek. A szakemberek bemutatása során csatolandók: 
a) képzettséget igazoló szakmai önéletrajz a szakember sajátkezű aláírásával eredeti példányban; 
b) szakemberek végzettséget igazoló dokumentu-mok egyszerű másolata; 
c) felelős műszaki vezetői jogosultság meglétét igazoló okirat egyszerű másolata; 
d) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat teljes bizonyító erejű 
magánokiratba foglalva [Kbt. 67. § (2) bekezdés e) pont].  
M.3./A Kbt. 67. § (2) bekezdés d) pontja szerint a 2008. évre vonatkozó átlagos statisztikai 
létszámról készített cégszerűen aláírt nyilatkozat. 
M.4./A Kbt. 67. § (2) bekezdés b) pontja szerint a rendelkezésre álló eszközök, berendezések 
ismertetése, tanúsítványok másolata, vagy az egyéb bizonyítékok bemutatása.  
Ajánlattevő az M.1.-M.2. bekezdésben megadott feltételt erőforrást nyújtó szervezet útján 
kizárólag csak abban az esetben igazolhatja, ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet 
között a Polgári Törvénykönyv szerint többségi befolyás áll fenn.  
A rendelkezésre állás bizonyítása az érintett szervezet részéről a Kbt. 65. § (4) bekezdése szerinti 
igazolásaival történik, emellett az erőforrást nyújtó szervezet az alkalmasságot az ajánlattevővel 
azonos módon köteles igazolni. 
 
o) Hiánypótlás lehetősége, vagy annak kizárása;  
Az ajánlatkérő a Kbt. 83. § szerint biztosítja a hiánypótlási lehetőségét.  
 
 
p) Az ajánlattételi határidő;  
2010/08/09 10:00 óra 
 
r) Az ajánlat benyújtásának címe;  
Komló Város Önkormányzata  
7300 Komló, Városház tér 3. ( II. emelet 205.) 
 
s) Az ajánlattétel nyelve;  
Magyar 
 
t) Az ajánlat felbontásának helye, ideje;  
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Komló Város Önkormányzata  
7300 Komló, Városház tér 3. ( II. emelet 205.) 
Ideje: 2010/08/09 10:00 óra 
 
u) Az ajánlat felbontásán jelenlétre jogosultak;  
A Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti személyek.  
 
v) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai;  
Ajánlatkérő egyfordulós tárgyalást tart. A tárgyaláson az ajánlattevő részéről olyan személynek kell 
részt vennie, aki cégjegyzésre jogosult, vagy felhatalmazással bír ilyen személytől a tárgyalásra. A 
tárgyaláson csak a bírálati szempontok képezik tárgyalás alapját, ezzel összefüggésben az 
ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy ajánlatát fenntartja-e, vagy az ajánlatkérő számára kedvezőbb 
ajánlatot tesz. A tárgyalás befejezésével ajánlati kötöttség jön létre.   
Az ajánlatkérő 2010/08/09 napján 10:30  órakor tárgyal az ajánlattevővel,  
A tárgyalás helyszíne: Komló Város Önkormányzata  
7300 Komló, Városház tér 3. ( II. emelet 205.) 
 
z) A tárgyalás időpontja;  
Az ajánlatkérő 2010/08/09 napján 10:30  órakor tárgyal az ajánlattevővel,  
A tárgyalás helyszíne: Komló Város Önkormányzata  
7300 Komló, Városház tér 3. ( II. emelet 205.) 
 
x) Az eredményhirdetés és a szerződéskötés tervezett időpontja;   
Eredményhirdetés: 2010/08/09  11:30 óra 
Szerződéskötés tervezett időpontja: 2010/09/29 
 
y) Az ajánlattételre felkértek;  
PLACC Kft.  6320 Solt, Kecskeméti u. 24. 
 
Egyéb; 
1.) Az ajánlatot írásban és zártan, az ajánlattételi felhívás által meghatározott irányadó 
kapcsolattartási pontban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az 
ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti 
határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. 
Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az 
ajánlattevőt terheli.  
2.) Irányadó jog: Jelen ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott 
kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény az irányadó. 
 
Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja; 
2010/07/27 


