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Tárgy: Javaslat a „Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területére a 
Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat 
területrészenként történő elkészítése" tárgyában 
közbeszerzési eljárás indítására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 564/2009.(IV.16.) sz. 
Bp.Főv.X.ker.Kőb.Önk. határozatában, illetve a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
53-55/2009. (III. 31.) számú határozataiban egyetértett a kisebb területegységekre vonatkozó 
Kerületi Építési Szabályzat készítésével, melynek első területrésze a Hungária krt. - Kerepesi út -
Pongracz út - Horog utca - Kőbányai út által határolt terület. E terület kiválasztását többek között a 
MÁV Északi Járműjavító várható átalakulása is indokolta. 

A kerületi településrendezési feladatok nagyságrendjükből adódóan közbeszerzési eljárás útján 
pályáztatandók. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete május 26-i ülésén, az 
1006/2009.(V.26.) sz. Bp.Főv.X.ker.Kőb.Önk. határozatával fogadta el az Önkormányzat 2009. évi 
Közbeszerzési tervét a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény, valamint az 
önkormányzati beszerzések versenyeztetésének rendjéről szóló 23/2007. (VI. 29.) Budapest 
Kőbányai Önkormányzati Rendeletben foglaltak szerint. 

A jóváhagyott Közbeszerzési terv 38. sorában szereplő településrendezési feladatok pályáztatását 
egyszerű eljáráson belüli keretmegállapodásos eljárással terveztük lefolytatni, a Közbeszerzési terv 
Megjegyzés rovatában feltüntetettek szerint. A keretmegállapodásos eljárás során két szakaszban 
történik a pályáztatás, amelynek így jelentős az időszükséglete. 

Mivel időközben a MÁV Északi Járműjavító felszámolása felgyorsult, és ez év vége előtt várhatóan 
befejeződik, ezért sürgősséggel célszerű a tervi ellátottság biztosítása, hiszen a területátalakulás 
folyamatának szabályozott keretek közé terelése elsődleges érdeke a kerületnek. 

Ezért indokolt rövidebb idejű közbeszerzési eljárás lefolytatása, amelynek kezdeményezéséhez 
módosítani szükséges a 2009. évi Közbeszerzési terv településrendezési feladatokra vonatkozó sorát 
a 2. számú mellékletben szereplő módon, azaz a jóváhagyott 50 Millió Forint két részre különüljön 
el: 30 Millió Forint egyszerű eljárással legyen pályáztatható, míg a maradék 20 Millió Forint 
változatlanul Keretmegállapodásos eljárásban legyen meghirdethető. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 89/2009. (VI. 2.) számú határozatában a 
pályáztatás kezdeményezését elfogadta, a 117/2009. (VIII. 11.) számú határozatában a fedezetet az 
általános rendezési tervek költségvetési sorába csoportosította, illetve a 142/2009. (IX. 8.) számú 
határozatában javasolta a Képviselő-testület számára a 2009. évi Közbeszerzési terv módosítását. 



Határozati javaslat: 

1. Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területére a Kerületi 
Városrendezési és Építési Szabályzat területrészenként történő elkészítése tárgyában 
közbeszerzési eljárás indítására" tárgyú előterjesztést, és a közbeszerzési eljárás indításának 
támogatása esetén elfogadja a 2009. évi Közbeszerzési terv 2. számú melléklet szerinti 
módosítását, valamint jóváhagyja a módosítás közzétételét. 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
„Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területére a 
Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat területrészenként történő elkészítése tárgyában 
közbeszerzési eljárás indítására" tárgyú előterjesztést, és hozzájárul az 1. számú melléklet 
szerinti közbeszerzési eljárás megindításához. 

Határidő: 
Felelős: 
Előkészítésért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

2009. december 15. 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli István jegyző 
Mozsár Ágnes főépítész 
Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Budapest, 2009. szeptember 10. 

Törvényességi szempontból látta: 

dr. Neszteli István 
j e g y z ő 

Mozsár Ágnes 

1. sz. melléklet: Ajánlattételi felhívás 
2. sz. melléklet: 2009. évi Közbeszerzési terv módosításának javaslata 



1. sz. melléklet 

3. számú melléklet az 5/2009. (111.31.) IRM rendeleihez 

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 
1024 Budapest, Margit kit. 85. 
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu 

ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki 

A hirdetmény kézhezvételének dátuma 

Azonosítókód 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

1.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) 

Hivatalos név: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Postai cím: 
Szent László tér 29. 
Város/Község: Postai Ország: 
Budapest irányítószám: 1102 Magyar 
Kapcsolattartási pont(ok): Telefon: 
Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály 4338-8262 
1102 Budapest, Szent László tér 16. III. emelet 306. 
Varga István és Körmöndi Brigitta 
E-mail: Fax:2611-842 
varga_istvan@kobanya.hu 
kormondi brigitta@kobanya.hu 
Intern etcím(ek) 
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kobanya.hu 
A felhasználói oldal címe (URL): 

További információk a következő címen szerezhetők be: 
Azonos a feni említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

A dokumentáció a következő címen szerezhető be: 
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

AZ EGY! 

Építési beruházás 

Árubeszerzés 

Szolgáltatás 

Építési koncesszió 

Szolgáltatási koncesszió 

mailto:hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
http://www.kozbeszerzes.hu
mailto:varga_istvan@kobanya.hu
mailto:brigitta@kobanya.hu
http://www.kobanya.hu


1.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA 

Központi szintű D Közszolgáltató D 
Regionális/helyi szintű El Támogatott szervezet [Kbt. 241 § b)-c) pont] 

D 
Közjogi szervezet D Egyéb D 

1.3.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE 

1.3.1) A KBT. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN 

[K] Általános közszolgáltatások | Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

O Védelem 1 | Szociális védelem 

Q Közrend és biztonság Q Szabadidő, kultúra és vallás 

O Környezetvédelem □ Oktatás 

O Gazdasági és pénzügyek 

O Egészségügy 

Zl Egyéb (nevezze meg): O Gazdasági és pénzügyek 

O Egészségügy 

1.3.2) A KBT. VII. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN 

D V Í Z D Villamos energia 

[Kbt. 163. §(1) bek. a) pont] [Kbt. 163. §(1) bek., a) pont] 

Q Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és 
elosztása 

[Kbt. 163. §(1) bek. a) pont] 

\Z\ Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése 

[Kbt. 163. §(1) bek. ba) pont] 

D Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és 
kitermelése 

[Kbt. 163. §(1) bek. ba) pont] 

Q Vasúti szolgáltatások 

[Kbt. 163. §(1) bek. c) pont] 

O Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz 
szolgáltatások 

[Kbt. 163. §(1) bek. c) pont] 

Q Repülőtéri tevékenység 

[Kbt. 163. §(1) bek. bb) pont] 

O Kikötői tevékenységek Q Postai szolgáltatások 

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont] [Kbt. 163. §(1) bek. d) pont] 

I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? igen LZ) nem 



II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

II. 1) MEGHATÁROZÁS 

II.l.l) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés 

Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat elkészítése 

II. 1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye 

a) Építési beruházás D b) Árubeszerzés □ c) Szolgáltatás 

Kivitelezés 

Tervezés és kivitelezés 

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, 
módon, az ajánlatkérő által 
meghatározott követelményeknek 
megfelelően 

Építési koncesszió 

D 
D 
D 

Adásvétel 

Lízing G 

Bérlet □ 

Részletvétel Q 

Ezek kombinációja/Egyéb Q 

Szolgáltatási kategória 12 
(az 1-27. szolgáltatási kategóriákat 
lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) 

D Szolgáltatási koncesszió D 
A teljesítés helye 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat közigazgatási területe 

NUTS-kód HU101 

ILI.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul 

Közbeszerzés megvalósítása £3 

Keretmegállapodás megkötése 

Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása O 

II. 1.5) A szerződés meghatározása/tárgya 

Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területére a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat 
területrészenként történő elkészítése az első területi egységre (Hungária krt. - Kerepesi út - Pongrácz út - Horog utca -
Kőbányai út által határolt terület) részletesen kidolgozva, kiegészítve a jelenleg szabályozatlan, kerületi szabályozási 
tervekkel nem lefedett területekre vonatkozóan övezeti tervvel, illetve a majdani, végleges Kerületi Városrendezési és 
Építési Szabályzat struktúrájának kidolgozásával. 

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék 

Fő tárgy 71.32.00.00-7 
További tárgy(ak) 71.24.00.00-2 

71.41.00.00-5 
II. 1.7) Részekre történő ajánlattétel igen O nem 

II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igenQ nem 



II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR 

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték 

1 db komplett tervdokumentáció leszállítása (papír alapon és elektronikus formátumban) a dokumentációban részletezettek 
szerint. 

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE 

Az időtartam hónap(ok)ban: O (a szerződés megkötésétől számítva) 

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK 
III. 1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK 

III.l.l) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

Késedelmi, hibás teljesítési, meghiúsulási kötbér 

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre 

A Kbt. 305.§ szerint. Ajánlatkérő az igazolt teljesítésről kiállított számlát 30 napon belül átutalással egyenlíti ki. 
Ajánlatkérő előleget nem ad. 

III.1.3) A nyertes(ek) 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? igen O nem £3 

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: 

Nem lehet Ajánlattevő, Közös ajánlatot benyújtó, 10%-nál nagyobb mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, illetve 
Kbt. 65. § (3) bekezdés szerinti erőforrás szervezet, akinek esetében a Kbt. 60. § (1) bekezdésben, a Kbt. 61. § (1) 
bekezdés a)-d) pontjaiban és a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok fennállnak. 
Nem lehet 10%-nál nem nagyobb mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, akinek esetében a Kbt. 60. § (1) 
bekezdésében és a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában felsorolt kizáró okok fennállnak. 
Igazolási mód: 
Az Ajánlattevőnek, Közös ajánlatot benyújtónak, a 10%-nál nagyobb mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, 
illetve a Kbt. 65. § (3) bekezdés szerinti erőforrás szervezetnek az ajánlatban a Kbt. 249. § (3) bekezdés rendelkezése 
szerint írásban kell nyilatkoznia, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésben és a 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjainak 
hatálya alá. 
Az Ajánlattevőnek, illetve a Közös ajánlatot benyújtónak a közbeszerzés értékének 10 %-át nem meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz 
igénybe a kizáró okok hatálya alá eső ilyen alvállalkozót. 

II 1.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 



Ajánlattevő, közös ajánlattevő és 10 % feletti alvállalkozója 
csatolja 

1) a Kbt. 66 § (1) bekezdés a) pontja alapján az 
ajánlattételi határidő lejártának napjától számított 30 
napnál nem régebbi, valamennyi számlavezető 
pénzintézetétől származó nyilatkozatot az alábbi 
tartalommal: 
- mióta vezeti a számláját (év, hónap, nap), 
- volt-e a számláján sorban állás az igazolás kiállítását 

megelőző 1 évben. 
- ha igen, mikor és mennyi ideig. 

Az erről szóló igazolás a Kbt. 20.§ (3) bekezdésben 
megjelölt, egyszerű másolatban is benyújtható 

2) az előző lezárt három üzleti év számviteli jogszabályok 
szerinti beszámolóját. 

3) nyilatkozata az előző három lezárt üzleti év teljes és a 
közbeszerzés tárgya (szabályozási terv és/vagy helyi építési 
szabályzat elkészítése, és/vagy módosítása) szerinti nettó 
forgalmáról. 

Az Ajánlatkérőnek igazolnia kell a Kbt. 65. § (3)-(4) 
bekezdése szerinti alkalmasságot. A Kbt. 65. § (3) bekezdés 
szerinti erőforrás szervezetnek a kötelezettségvállalásra 
vonatkozó nyilatkozatot is be kell nyújtania. Ebben az 
esetben kötelező azt is igazolni, hogy a szerződés 
teljesítéséhez szükséges erőforrások a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt is rendelkezésre állnak. A 
Kbt. 65. § (3) bekezdés szerinti erőforrás szervezet esetében 
a Kbt. 4.§ 3/E. pont rendelkezéseit is alkalmazni kell 

Alkalmatlan az ajánlattevő, vagy a közbeszerzés értékének 
10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozója: 

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 
(külön-külön megfelelni). 

2) ha a számviteli jogszabályok szerint megállapított mérleg 
szerinti eredménye az előző három lezárt üzleti év 
bármelyikében negatív volt (külön-külön megfelelés); 

3) az előző három lezárt üzleti évben nem érte el évente a 
teljes forgalma a nettó 30 millió, a közbeszerzés tárgya 
(szabályozási terv és/vagy helyi építési szabályzat 
elkészítése,, és/vagy módosítása) szerinti forgalma pedig a 
nettó 24 millió forintot (együttes megfelelés). 

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

Ajánlattevő, közös ajánlattevő és 10 % feletti alvállalkozója 
csatolja: 

1) Az elmúlt 3 évben (2006, 2007, 2008) teljesített 
szabályozási terv és/vagy helyi építési szabályzat 
elkészítése, és/vagy módosítása tárgyú munkáinak a Kbt. 
68. § (1) bekezdése szerinti ismertetése. A referencia 
nyilatkozatoknak (igazolásoknak) tartalmazniuk kell a 
teljesítés idejét, a szerződést kötő másik fél megnevezését, a 
szolgáltatás tárgyát, továbbá az ellenszolgáltatás összegét 
vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adatot. 

2) a teljesítésbe bevonni kívánt tervező szakemberek 
megnevezéséről szóló nyilatkozatot, a tervező szakemberek 
teljesítésben történő közreműködésre vonatkozó, saját 
kezűleg aláírt nyilatkozatait, valamint a 104/2006. (IV. 28.) 
Korm. Rendelet, 2. melléklet l/A. rész szerinti, tervezői 
névjegyzékbe való felvételről szóló, érvényes hatósági 
határozat hiteles másolati példányát. 

3) nyilatkozatát, hogy rendelkezik legalább Maplnfo vagy 
azzal egyenértékű elektronikus tervezőprogrammal. Az 
egyenértékűség igazolása jelentkező (közös jelentkezők) 
illetőleg a 10% feletti alvállalkozója feladata és felelőssége. 

A fenti alkalmassági követelménvek igazolhatóak a Kbt. 

Alkalmatlan az Ajánlattevő, a közös ajánlatot benyújtók és 
a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha együttesen nem 
rendelkezik: 

1) elmúlt 3 évben (2006, 2007, 2008) teljesített összesen 
legalább kettő darab, önálló szerződés alapján teljesített 
olyan referencia munkával, amelyek közül: 
- az egyik referencia tárgya fővárosi kerület teljes, vagy 
legalább 100 ha-os részterületére készített szabályozási terv 
és/vagy helyi építési szabályzat elkészítése, és/vagy 
módosítása; 
- másik referencia tárgya legalább 30 000 lakosú település 
egészére készített településszerkezeti terv, vagy 
szabályozási terv és/vagy helyi építési szabályzat 
elkészítése és/vagy módosítása 

2) 3 fő, a tervezői névjegyzékben szereplő [104/2006. (IV. 
28.) Korm. Rendelet, 2. melléklet l/A. rész], legalább 
„TT1" kategóriás besorolással rendelkező település
rendezési tervező szakembert. 

3) Maplnfo vagy azzal egyenértékű elektronikus tervező
programmal. 



67. § (4) bekezdésében foglaltak szerint is. 
Amennyiben jelentkező a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti 
szervezetet vesz igénybe az alkalmasság igazolásához, 
akkor a jelentkezéshez csatolni kell az adott szervezet 
kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatát, és e 
szervezet az alkalmasságát az adott alkalmassági feltétel 
tekintetében a jelentkezőre ebben a pontban előírttal azonos 
módon igazolni köteles. 

III.2.4) Fenntartott szerződések 

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott igenQ nem ^ 

A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott i genD nem £<] 

III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES 
FELTÉTELEK 

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van- e kötve? igen m nem D 
Ha igen, Í i vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: 

104/2006. (IV. 28.) Korm. Rendelet 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV. 1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA 

IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti 

Tárgyalás nélküli m 
Tárgyalásos G 
IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK 

IV.2.1) Bírálati szempontok 

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás D 
VAGY 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint ES 
£3 Az alábbiakban megadott részszempontok szerint 

Részszempont Súlyszám 

1. Ajánlati ár (nettó Ft) 5 

2. vállalt rövidebb teljesítési határidő 
(napokban) 

3 

3. vállalt késedelmi kötbér mértéke 
(%-ban) 

2 

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? igen D nem KI 



IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám 

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen D n em 13 

IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei 

A dokumentáció beszerzésének határideje 

Dátum: 2009/10/28 Időpont: 12.00 óra 

Kell-e fizetni a dokumentációért? igenlEl nem D 

Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 16.000 Ft + ÁFA Pénznem: HUF 

A fizetés feltételei és módja: 

A fizetés feltételei és módja: A Budapest Főváros X. Kerületi Önkormányzat 11784009-15510000 számú 
folyószámlájára, „Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat elkészítése" megjelöléssel 

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő 

Dátum: 2009/10/28 Időpont: 12.00 óra 

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók 

ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV 

D D D D D D D D D D D El D D D D D D D D 
Egyéb: 

IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama 

napokban: 60 az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei 

Dátum: 2009/10/28 Időpont: 12,00 óra 

Helyszín: Budapest Főváros X. Kerületi Önkormányzat Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 
Budapest, Szent László tér 16. III. 306. sz. szobában. 
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Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek 

A Kbt. 80.§(2) bekezdésében meghatározott személyek. 



V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK 

V.l) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? igen □ nem __ 

V.2) A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? 
igen _ ] nem £3 

V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 

V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 

2009. november 25. 10.00 óra 

V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja: 

2009. december 04. 12.00 óra 

V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás 
időpontja: 

V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? 

igen [ 3 nem [_ 

V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: 

A dokumentáció Ajánlatkérőtől való megvásárlása a közbeszerzési eljárásban való részvétel feltétele. 
Közös Ajánlatot benyújtóknak elég egy dokumentáció megvásárlása. A dokumentációt a varga_istvan@kobanya.hu  
vagy a kormondi_brigitta@kobanya.hu e-mail címre küldött dokumentáció kérés és a befizetés igazolása esetén 
Ajánlatkérő e-mail-ban megküldi a dokumentációt megvásárlónak. A dokumentáció megkérhető az ajánlati határidő 
lejártáig, munkanapokon 08.00 órától -13.00 óráig. A dokumentáció megküldésének feltétele az ellenérték 
megfizetésének egyidejű igazolása. A dokumentáció papír alapú változata az e-mailban való megküldés után 
átvehető személyesen is az I. 1. pontban megjelölt kapcsolattartási ponton, illetőleg a Kbt. 54. § (4) bekezdésben 
foglaltak szerint. 

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: 

0 -10 . 

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: 

Értékelés módszere: arányosítással. Valamennyi részszempont esetén a legjobb ajánlat a maximális 10 pontot kapja, 
a többi ajánlat a hozzá történő arányosítással kap pontot. Abban az esetben, ha a pontozásos értékelés során 
valamely ajánlat tartalmi eleme negatív pontszámot kapna, akkor a negatív szám helyett 0 pont kerül 
megállapításra. 

Az 1. és 2. bírálati szempontoknál a legkisebb tartalmi elem kapja a maximális pontszámot, míg a 3. bírálati 
szempontoknál a legnagyobb tartalmi elem a legkedvezőbb az ajánlatkérő számára. 

A bírálati részszempontok tartalmi elemeinek összehasonlítása az értékelés során 2 tizedesjegy pontossággal 
történik. 
Az értékelés során az egyes bírálati szempontoknál kapott tényleges pontszám és a részszem-ponthoz tartozó 
súlyszám egy súlyozott számot képez. Az ajánlatok összpontszámát az egyes bírálati részszempontoknál elért 
súlyozott pontok összege képezi. 

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 __ nem Q 

V.7) Egyéb információk: 

1. Ajánlatkérő a Kbt. 83. § szerint teljes körű hiánypótlásra biztosít lehetőséget. 

2. Ajánlattevő köteles a megrendelt szolgáltatások teljesítésénél a rajzi munkarészek elkészítéséhez a dokumentáció 

mailto:varga_istvan@kobanya.hu
mailto:kormondi_brigitta@kobanya.hu


részeként mellékelt CD adathordozón lévő minta digitális állományában használt struktúrát (rajzi elemek, stílusok, 
sraffozások, AEC Polygon használata) alkalmazni. A rajzi munkarészeket digitális formában, Maplnfo, vagy azzal 
egyenértékű térinformatikai programmal kell elkészíteni. A KVSz készítésének folyamatában, annak részeként - a 
megbízó Önkormányzattal folyamatosan egyeztetve - meg kell tervezni, és létre kell hozni egy olyan adatstruktúrát, 
amely alapját képezheti egy a későbbiekben kialakítandó önkormányzati térinformatikai rendszer építéshatósági 
munkát kiszolgáló szegmensének. Erre vonatkozó külön nyilatkozatát köteles ajánlatában csatolni. 

3. Az ajánlatokat nem bontható kötésben kell benyújtani. Az ajánlatokat a megjelölt címre zárt, sérülésmentes 
csomagolásban, 2 példányban (1 eredeti, "eredeti" megjelöléssel, 1 „másolat") kell benyújtani. A hatóságok és más 
szervek által nem magyar nyelven kiállított igazolásokat, nyilatkozatokat magyar nyelvű fordítást mellékelve kell 
benyújtani. A csomagoláson fel kell tüntetni az alábbi szöveget: Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat 
elkészítése - Ajánlat - 2009. október 28. napján 12.00 óra előtt felbontani tilos." 

4. Az ajánlatokat - ideértve a kért nyilatkozatokat is - cégszerűen kell aláírni. Az ajánlatokat az oldalszámokat is 
tartalmazó tartalomjegyzékkel és - az ajánlatot, illetve a mellékelt nyilatkozatok, valamint egyéb iratok szöveget, 
adatot tartalmazó oldalait - folyamatos oldalszámozással kell ellátni. Az ajánlat eredeti példányának minden -
szöveget, adatot tartalmazó (nem üres) oldalát, ideértve a kért nyilatkozatokat és egyéb mellékleteket is - az 
ajánlattevőnek szignálnia kell. A tartalomjegyzék pontosan határozza meg a felhívásban kért minden egyes 
dokumentum, nyilatkozat helyét. 

5. Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 70. § (2) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan. 

6. Ajánlattevőnek és a 10%-nál nagyobb mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak az ajánlatban nyilatkozni 
kell a Kbt. 70.§ (4) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatban. (Nemleges nyilatkozatot is csatolni kell az ajánlatban.) 

7. Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (5) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy amennyiben több ajánlattevő közösen nyújt 
be ajánlatot, a szerződés teljesítésére való alkalmassá minősítéséhez a pénzügyi, gazdasági alkalmassági 
követelményeket részben külön -külön, míg a műszaki, szakmai alkalmassági követelményeket együttesen 
teljesíthetik, továbbá más szervezet erőforrásaira is támaszkodhatnak, a Kbt. 4. § 3/E pontjának megfelelően. 

8. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 71. § (1) bekezdés a), b) és c) pontjában és a 71.§ (3) 
bekezdésben foglaltakra vonatkozóan. (Nemleges nyilatkozatot is csatolni kell az ajánlatban) 

9. Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók 
az ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi Cégkivonatát, és a cégjegyzésre jogosult(ak) részéről 
aláírási címpéldány másolatát is csatolni kell. 

10. Az ajánlatkérő a részenként a közbeszerzési eljárás nyertesével vagy annak visszalépése esetén a következő 
legkedvezőbb ajánlattevőnek minősített személlyel köti meg a szerződést, ha ezt a személyt az eredmény 
kihirdetésekor megjelölte. 

11. Az ajánlatban a Kbt. 20. § (3) bekezdése alapján az iratok egyszerű másolatban is benyújthatók. Ajánlatkérő az 
egyszerű másolatban (ami az 1952 évi III. törvény 196. §-ban meghatározottaknak megfelelően elkészített 
fénymásolat) benyújtható igazolásokkal kapcsolatban előírja az "eredetivel megegyező" szöveg feltüntetését, az 
igazoló aláírásával. Az eredeti, illetve hiteles másolati példányban benyújtott igazolásokon külön megjegyzést nem 
kell szerepeltetni. 

12. Ha ajánlatkérő ajánlatát postai úton küldi meg, úgy a postai kézbesítésből származó bizonytalanság (ajánlattételi 
határidő lejártát követő kézbesítés, a csomag sérülése) saját kockázatát terhelik 

13. Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. szabályai szerint kell eljárni. 

V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 
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2. sz. melléklet 

Az 1006/2009.(V.26.) sz. Bp.Föv.X.ker.Kőb.Onk. határozatával elfogadott 2009. évi Közbeszerzési 
terv a 38. sorra vonatkozóan: 

e Ft-ban 
Becsült 

Srsz. A beszerzés tárgya érték 
(bruttó 

eFt) 

Megjegyzés Forrás 

Egyszeri ü eljárások 
38. Településrendezési 50.000 Keretmegállapodásos Önkormányzati 

feladatok eljárásban a Főépítész 
részére 

költségvetés 

Az 1006/2009.(V.26.) sz. Bp.Föv.X.ker.Kőb.Onk. határozatával elfogadott 2009. évi Közbeszerzési 
terv módosításának javaslata a 38. sorra vonatkozóan: 

e Ft-ban 

Srsz. A beszerzés tárgya 

Becsült 
érték 

(bruttó 
eFt) 

Megjegyzés Forrás 

Esvszerű eljárások 
38. Településrendezési 

feladatok 
20.000 Ebből 20.000 Önkormányzati 

költségvetés 
38. Településrendezési 

feladatok 
20.000 

Keretmegállapodásos 
eljárásban a Főépítész részére 

Önkormányzati 
költségvetés 

Kerületi 
Városrendezési és 
Építési Szabályzat 
elkészítése 

30.000 Egyszerű közbeszerzési eljárás Önkormányzati 
költségvetés 


