3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés:
http://www.kozbeszerzes.hu
AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________
Azonosító kód____________________
Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatás x
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Vác Város Önkormányzata
Postai cím: Március 15. tér 11.
Város/Község: Vác
Postai irányítószám: 2600
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Grmela Judit
Telefon: 06 27 513 410
E-mail: kozbeszerzes@varoshaza.vac.hu
Fax: 06 27 513 410
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vac.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Általános közszolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
xEgyéb (nevezze meg): helyi önkormányzat
Egészségügy
I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]
I.4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást?
nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
A váci Jávorszky Ödön Kórház korszerűsítése során a nyilvánosság biztosításához
szükséges marketing- és kommunikációs feladatok ellátása
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát
válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább
megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió

A teljesítés helye
NUTS-kód
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
xSzolgáltatás
Szolgáltatási kategória 13
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3.
NUTS-kód HU1, HU102
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása x
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:
VAGY hónap(ok)ban:
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak
számokkal és pénznem):
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága
(amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
A váci Jávorszky Ödön Kórház korszerűsítése során a nyilvánosság biztosításához
szükséges marketing- és kommunikációs feladatok ellátása
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

79340000-9

További
tárgyak:

79311000-7
79416000-3
79413000-2
79960000-1

II.1.7)
Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) nem

Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre
valamennyi részre
II.1.8.)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
1)Sajtóközlemények kiadása, sajtómegjelenések összegyűjtése 2 alkalom
2)Információs központ működtetéséhez tanácsadás 16 hó
3)Közvélemény kutatás, kommunikációs kutatás1 alkalom
4 Fotódokumentáció készítés 3 alkalom
5)Projektarculat terv készítés 1 db
6)Meglevő honlap módosítása 1 alkalom
7)Honlap frissítés 6 alkalom
8) Médiatréning 1 alkalom, 6 fő
9)"A” jelű ismertető tábla tervezése, nyomdai előkészítése, kihelyezése 1 db
10) „A” jelű ismertető tábla gyártása 1 db
11)Kórházi belső elektronikus hírlevél tervezés, kiadás 8 alkalom
12)Szakmai DM levél tervezése, nyomdai előkészítése 1 alkalom
13) Szakmai DM levél gyártása, kiküldése 1 alkalom
14) Lakossági tájékoztató brosúra tervezése, nyomdai előkészítése, kihelyezése 4
alkalom, 2.500 db/alkalom
15)Lakossági tájékoztató brosúra gyártása, 4 alkalom, 2.500 db/alkalom
16)TV tájékoztató 4 alkalom
17)Kis értékű szóró-ajándék gyártása 500 egység
18)Nyílt nap szervezése, lebonyolítása orvosok részére 1 alkalom,kb. 140 fő,
19) „A” épület átadó ünnepség lebonyolítása 1 alkalom, 300 fő
20)Projekt záró ünnepség, 1 alkalom, 300 fő
21)„D” jelű emlékeztető tábla tervezése, nyomdai előkészítése, elhelyezése 1
alkalom
22)„D” jelű emlékeztető tábla gyártása, 4 db
23)Kommunikációs terv készítése 1 db
II.2.2)
Vételi jog (opció) (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
VAGY: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő
jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett
idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az időtartam hónap(ok)ban: 16
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)

ÉS/VAGY
befejezés (év/hó/nap)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
- késedelmi kötbér: 100.000 Ft/nap, mely maximum a bruttó szerződéses érték
15%-áig terjedhet,
- meghiúsulási kötbér: a nettó szerződéses érték 15%-a a dokumentációban
rögzítettek szerint.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlatkérő az igazolt részteljesítést követően,
a vállalkozó számlázási-pénzügyi ütemtervének megfelelően kiállított részszámla
ellenértékét a teljesítéstől számított 60 napon belül, átutalással egyenlíti ki, kivéve ha
a Felek ettől eltérő fizetési határidőben állapodnak meg a Kbt. 305.§ (3) bekezdése
alapján.
A számla benyújtásánál az egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. évi
CXXVI. törvény 185. §-ával módosított adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII törvény
36/A § alkalmazása kötelező.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
Nem követelmény.
III.1.4)
Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott
esetben) nem Ha igen, a különleges feltételek meghatározása
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, alvállalkozó illetve erőforrást nyújtó szervezet aki a
Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-h) pontjaiban, illetőleg a Kbt. 61. § (2) bekezdésében
meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll,
- Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, erőforrást nyújtó szervezet aki a Kbt. 61. §
(1) bekezdés d) pontjaiban, valamint ajánlattevő, közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, erőforrást nyújtó szervezet
a Kbt. 62.§ (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
A kizáró okok igazolásának módja:
Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára
erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 249. § (3) bekezdése szerint a kizáró okok
fenn nem állásáról nyilatkoznia kell. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 71. § (3)
bekezdése szerint is.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozójának az elmúlt két lezárt üzleti évre vonatkozó, a számviteli
jogszabályok szerint előírt beszámolójának egyszerű másolata a Kbt. 66.§ (1)
bekezdés b) pontja szerint.

Ajánlattevő más szervezet erőforrására is támaszkodhat a Kbt. 4. § 3/E pontja
figyelembevételével a Kbt. 65. § (3) bekezdése alapján azzal, hogy a rendelkezésre
állás igazolását a Kbt. 65. § (4) bekezdése figyelembevételével kell teljesíteni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozója alkalmatlan, ha a számviteli jogszabályok szerinti éves
beszámolók alapján a mérleg szerinti eredménye az elmúlt két lezárt üzleti év
bármelyikében negatív.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vonatkozásában az alábbiak szerint kell a műszaki
illetve szakmai alkalmasságot igazolni:
M1/ előző három évben (2007–2009. években) végzett, a beszerzés tárgya szerinti
jelentősebb szolgáltatásainak ismertetése Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pontja szerinti
adatok feltüntetésével, a Kbt. 68. § (1) bekezdése szerinti igazolás csatolásával.
M2/ Azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) illetőleg a vezetőknek a
megnevezésével, képzettségük ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe,
a Kbt. 67. § (3) bekezdés d) pontja szerint.
Az ajánlathoz csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt a szakemberek
végzettségét igazoló bizonyítványok egyszerű másolatát, szakmai önéletrajzuk
eredeti aláírással ellátott vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1/ Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozója alkalmatlan, amennyiben a 2007–2009.
években összesen, együttesen nem rendelkeznek az alábbi referencia munkák
mindegyikével:
= Legalább 2 db public relations kampány lebonyolítására vonatkozó referenciával,
ahol az ajánlattevők által ismertetett 2 db referencia munka értéke együttesen eléri a
nettó 3 millió Ft-ot.
M2/ Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozója alkalmatlan, amennyiben együttesen nem
rendelkezik az alábbi szakemberrel:
= 1 fő stratégiai vezetői vagy projektvezetői feladatokat ellátó, felsőfokú
egyetemi vagy főiskolai végzettséggel, legalább 5 éves PR szakmai gyakorlattal,
egészségügyi PR tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott igen
III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges
feltételek
III.3.1)
A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
nem
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás típusa
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti

Tárgyalás nélküli x
Tárgyalásos
IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x
xAz alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat
súlyozással kell megadni)
Szempont
Súlyszám
Ellenszolgáltatás összege ( bruttó HUF ) 75
Szakmai tartalom minőségi szintje

20

Fizetési határidő
5
IV.2.2)
Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) x
Hirdetmény száma a KÉ-ben: 20563 / 2009 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2009/10/09 (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2010/04/27 (év/hó/nap )
Időpont: 10 óra
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 36000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció ára 36.000,- Ft (ÁFA-val) melyet a KORTEX Kft. Banco Popolare
Hungary Bank Zrt.-nél vezetett 14700002-00101886-21011014 számlaszámra
történő átutalással kell teljesíteni.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/04/27 (év/hó/nap) Időpont: 10 óra
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU

Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/04/27 (év/hó/nap)
Időpont: 10 óra
Helyszín : Jávorszky Ödön Kórház, 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3, A épület fszt.
Könyvtárterem
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
Az ajánlatok felbontásánál ajánlatkérő, ajánlattevők, valamint az általuk meghívott
személyek, továbbá a támogatást nyújtó szervezetek képviselői lehetnek jelen.
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2)
A szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos?
igen
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb hivatkozási alapot:
KMOP-4.3.1/A-2009-0002 „Közép-magyarországi régió fekvőbeteg-szakellátási
Intézményrendszerének fejlesztése” című konstrukció a „Kiemelt ellátást biztosító
egészségügyi intézmények korszerűsítése” című komponens.
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2010. 05. 14. 10 óra
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2010. 06. 04. 9 óra
V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető
szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
V.3.4.1)
A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele?
(adott esetben) igen
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további
információk: (adott esetben)
A dokumentáció beszerezhető KORTEX Mérnöki Iroda Kft. irodájában 1024
Budapest, Lövőház u. 24. mfszt. 5. személyesen, vagy a Kbt. 54.§ (4) bekezdésében
megjelölt módon, az ellenérték megfizetésének igazolása mellett, munkanapokon
10-14 óra között, az ajánlattétel napján 9 órától az ajánlattételi határidő lejártának
időpontjáig.
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:
A rész- és alszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során összesen
adható pontszám alsó és felső határa 1 – 100, ahol 1 pont a legrosszabb, 100 pont a
legjobb érték.

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:
- az 1) bírálati rész-szempont esetében a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú
módosított ajánlásának III. 1. ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével,
- a 3) bírálati rész-szempont esetében a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú
módosított ajánlásának III. 1. bb) pontja szerinti egyenes arányosítás módszerével,
- a 2) bírálati rész- és alszempontjai esetében szakmai zsűri végzi az értékelést, az
egyes ajánlati elemekre adandó pontszámot értékelési skála alapján, pontozással
határozza meg.
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
V.7) Egyéb információk:
1. Az ajánlat benyújtásának címe: Jávorszky Ödön Kórház Projektmenedzsment,
2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3. A épület, Fszt. Főigazgatói Titkárság
2. A hiánypótlási lehetőséget Ajánlatkérő teljes körben biztosítja a Kbt. 83.§ (1),(2)
bek. szerint.
3. Az eredményhirdetés helye: Jávorszky Ödön Kórház
2600. Vác, Argenti D. tér 1-3., A épület, fszt. könyvtárterem
4. A szerződéskötés tervezett helyszíne: Jávorszky Ödön Kórház
2600. Vác, Argenti D. tér 1-3., A épület, fszt. könyvtárterem
5. A bírálat során az alábbi részszempontok alábbi alszempontjai kerülnek
elbírálásra:
1) A kért ellenszolgáltatás összege ( HUF ), súlyszám 75
1.1) kommunikációs anyagok gyártási ára 35
1.2) ügynökségi díjazás 40
2) Az ajánlat szakmai tartalmának minőségi szintje , súlyszám 20
2.1) lakossági tájékoztató brosúra grafikai terve 10
2.2) kiemelt rendezvény ( a teljes projektet lezáró ünnepség )
szakmai tartalmának minőségi szintje 10
az ajánlati dokumentációban részletezett értékelési skála szerint.
3) A 3. értékelési rész-szempont esetében Ajánlatkérő a 60-120 nap közötti fizetési
határidőre vonatkozó megajánlásokat várja el ajánlattevőktől, ezért az értékelés
során a 120 napos fizetési határidőt meghaladó vállalásokra is csak a maximális
pontszámot adja.
6. Az ajánlattevő az ajánlatát, egy zárt és sértetlen borítékban/csomagban, 5
példányban (1 eredeti és 4 másolat) a felhívásban meghatározott határidőig
és címre juttassa el. A borítékra rá kell írni: „A váci Jávorszky Ödön Kórház
korszerűsítése” során a nyilvánosság biztosításához szükséges marketingés kommunikációs feladatok ellátása Az ajánlattételi határidő lejárta előtt tilos
felbontani!”
7. Az ajánlat lapszámozása folyamatos legyen. Az ajánlat minden lapját szignálni
kell. Az ajánlattevő ajánlatát úgy kösse be, hogy abban a lapok ne legyenek sérülés
nélkül cserélhetők vagy kivehetők.
8. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója valamint a számára

erőforrást biztosító szervezet ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi
cégkivonatának valamint a cég képviseletére jogosult, az ajánlatot aláíró személyek
aláírási címpéldányának eredeti vagy másolati példányát.
9. A tartalomjegyzéket követő kezdő oldal a dokumentáció melléklete szerinti
„ajánlati felolvasólap” legyen. Az ezt követő oldalon a dokumentáció melléklete
szerint tegyen nyilatkozatot az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés
teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra a Kbt. 70. § (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően. Mindkét oldalt cégszerű aláírással kell ellátni.
10. Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 71. § (1) bekezdés a),
b) és c) pontjaira.
11. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes
költség az ajánlattevőt terheli.
12. Az ajánlatkérő rendelkezésre bocsátja a nyertes ajánlattevővel megkötendő
szerződés tervezetét, melyet ajánlattevőknek kitöltetlenül, minden oldalán szignálva
az ajánlathoz csatolniuk kell.
13. Ha ajánlattevő postai úton juttatja el ajánlatát, úgy a küldemény késedelmes,
vagy sérült, hiányos megérkezéséből eredő hátrányos következményt ő köteles
viselni.
14. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a vállalkozása milyen (mikro-, kis-,
vagy közép) vállalkozásnak minősül a 2004. évi XXXIV. tv. alapján, a Kbt. 70.§ (2)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
15. Ajánlatkérő az eljárás során alkalmazza a Kbt. 91.§ (2) bekezdését, így az
eljárás nyertesével vagy a Kbt. 91. § (2) bekezdése a) b) pontjaiban foglaltak
esetében a következő legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést.
16.) Az ajánlathoz a Kbt. 71. § (4) bekezdésének megfelelően a 71. § (1) b) pontja
szerinti alvállalkozókra vonatkozó igazolásokat, nyilatkozatokat csatolni kell.
17.) Eredményhirdetésen ajánlatkérő felhívja a nyertes ajánlattevőt a Kbt. 63. §
(2),(3) bekezdése szerinti igazolások nyolc napon belül történő benyújtására.
18.) Ajánlatkérő az utolsó két lezárt üzleti évet vizsgálja a felhívás III.2.4. pontjával
kapcsolatban, a Kbt. 253.§ (1) bek.-re tekintettel, a III.2.2. pont szerinti beszámolók
alapján.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/03/31 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: KORTEX Mérnöki Iroda Kft.
Postai cím: Lövőház u. 24.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyar
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Nagy Gábor ügyvezető igazgató
Telefon: +36 1 212-5508
E-mail: kortex@kortex.hu
Fax: +36 1 316-3682
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető

Hivatalos név: KORTEX Mérnöki Iroda
Postai cím: Lövőház u. 24.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyar
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Nagy Gábor ügyvezető igazgató
Telefon: 36 1 212-5508
E-mail: kortex@kortex.hu
Fax: +36 1 316-3682
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név: Jávorszky Ödön Kórház Projektmenedzsment
Postai cím: Argenti Döme tér 1-3.
Város/Község: Vác
Postai irányítószám: 2600
Ország: Magyar
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Vogel István projektmenedzser
Telefon: +36 30 463 0578
E-mail: pm@javorszky.hu
Fax:
Internetcím (URL):
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1
meghatározás
1) A rész meghatározása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------

