
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
Megbízási szerződés műszaki ellenőrzésre a KMOP-4.3.1/A-2009-0002 projektben.
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 12
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Jávorszky Ödön Kórház,
2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3.
NUTS-kód 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 bővítéses korszerűsítése kivitelezési munkáinak
teljeskörű műszaki ellenőrzése a KMOP-4.3.1/A-2009-0002 projekt keretében.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71631000-0
További
tárgyak:

71356100-9

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)
A váci Jávorszky Ödön Kórház bővítéses korszerűsítése alábbi kivitelezési munkái
teljeskörű műszaki ellenőrzési feladatainak ellátására a KMOP-4.3.1/A-2009-0002
projekt keretében, az alábbi munkák tekintetében:
Meglevő épület felújítása, átalakítása 8.890 m2 területen (A épület, E,F,G,H
pavilonok, kórházi fekvőbeteg osztályok, Patológia felújítása, DSA diagnosztikai
részleg kialakítása), új épületrész ( emelet ráépítés) 1092 m2 építése, 3 db új
felvonó építése, telekhatáron belüli vízellátó hálózat fejlesztéses rekonstrukciója,
külső elektromos hálózat fejlesztéses rekonstrukciója, konténer aggregátor
telepítése, C épület részleges ablakcseréi, épületfelügyeleti rendszer tovább
fejlesztése, hőellátás fejlesztéses rekonstrukciója, beépített bútorzat szállítása,
szerelése, belső árnyékolás, tájékoztató feliratok elhelyezése.
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:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés 2011/06/30 (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)
- teljesítési biztosíték 1.000.000.- Ft, azaz egymillió forint , melynek a
szerződéskötéstől számítva a teljesítési véghatáridőt követő 30 napig kell
rendelkezésre állnia a Kbt. 53.§ (6) a) pontja szerint
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő havi egy darab számla benyújtását teszi
lehetővé. A kiállított számla ellenértékét a teljesítéstől számított 60 napon belül,
átutalással egyenlíti ki a Kbt. 305.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján. A számla
benyújtásánál és ellenértékének kifizetésénél az 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. Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell: közös
ajánlattevők cégszerűen aláírt megállapodását, eredeti példányban, mely
tartalmazza, hogy a szerződés teljesítéséért, az esetlegesen okozott károkért
egyetemlegesen felelősek, a
közös ajánlattevők szerződésben való részvételi arányának rögzítését, a feladatok
közös ajánlattevők közötti megosztását, a közös ajánlattevők kijelölt képviselője
megnevezését és a képviseletre vonatkozó teljes körű meghatalmazást.
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) bekezdésében, a 61 § (1) d) pontjában és a. 61. § (2) bekezdésében
meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll,
- Nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a
Kbt. 61. § (1) a)-c) pontjaiban meghatározott kizáró okok fennállnak
- Az eljárásból kizárásra kerül az az ajánlattevő, aki, illetőleg akinek a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladóan igénybe venni kívánt alvállalkozója, vagy számára
erőforrást nyújtó szervezet vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdése szerinti
kizáró okok fennállnak.
A kizáró okok igazolásának módja:
Az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának, és 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 ajánlathoz csatolnia kell:
P1) A Kbt. 66.§ (1) bekezdés a) pontja alapján benyújtott, valamennyi számlavezető
pénzintézetétől származó, az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 napnál nem
régebbi, eredeti nyilatkozat vagy hiteles másolat a következő tartalommal:
- mióta vezeti az ajánlattevő bankszámláját,
- a nyilatkozat kiállítását megelőző 1 évben fizetési kötelezettségeinek rendben
eleget tett-e,
- a nyilatkozat kiállítását megelőző 1 évben volt-e bankszámláján sorban állás,
- számlája ellen jelenleg van–e folyamatban bírósági végrehajtás
P2) a Kbt. 66.§ (1) bekezdés b) pontja alapján az előző három (2006-2008. évek),
lezárt üzleti évre vonatkozó jogszabály szerinti mérlegbeszámolójának egyszerű
másolatát,



P3) a Kbt. 66.§ (1) bekezdés c) pontja alapján az előző háromévi teljes forgalmáról
és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyának forgalmáról szóló nyilatkozatát,
P4) a Kbt. 66.§ (1) bekezdés a) pontja alapján Ajánlattevő csatolja a
felelősségbiztosítási szerződésének másolatát vagy nyilatkozzon, hogy nyertessége
esetén a felelősségbiztosításra vonatkozó szerződést megköti illetőleg kiterjeszti a
megjelölt feltételekkel.
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.
A kötelezettségvállaló nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a szervezet milyen
alkalmassági igazolással kapcsolatban kerül bevonásra és, hogy az eljárásba
történő bevonásáról tudomása van.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozója alkalmatlan, ha
P1) bármely számlavezető pénzintézetnél vezetett bankszámláján – pénzintézet
nyilatkozata alapján – a nyilatkozat kiállítását megelőző 1 évben
- fedezethiány miatt sorban állás volt, vagy
- számlája ellen bírósági végrehajtás van folyamatban, vagy
- fizetési kötelezettségeinek nem tett eleget,
P2) mérleg szerinti eredménye az előző három lezárt üzleti év bármelyikében
(2006., 2007., és 2008. évek) negatív volt,
P3) éves átlagos, ÁFA nélküli árbevétele az előző 3 évben (2007-2009. évek
átlagában) nem érte el a 30 millió Ft-ot, és a beszerzés tárgya szerinti műszaki
ellenőrzési tevékenységének előző 3 évi, évenkénti átlagos, ÁFA nélküli forgalma
nem érte el a 19 millió Ft-ot.
P4) Ajánlattevő nem rendelkezik a beszerzés tárgyára vonatkozó
felelősségbiztosítási szerződéssel (minimum 10 millió Ft/év és 2 millió Ft/kár) vagy
nyilatkozatában nem vállalja, hogy az előzőek szerinti értékű felelősség biztosítási
szerződést köt illetőleg a meglevő felelősségbiztosítását jelen feladatokra kiterjeszti.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igény-
be 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 egyszerű
másolatának csatolásával.
M2/ Azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) illetőleg a vezetőknek a
megnevezésével, képzettségük ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe,
különösen azok bemutatásával, akik a minőség-ellenőrzésért felelősek, a Kbt. 67. §
(3) bekezdés d) pontja szerint.
Az ajánlathoz csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt a szakemberek
végzettségét, képzettségét és műszaki ellenőri jogosultságát igazoló bizonyítványok,
dokumentumok egyszerű másolatát, szakmai önéletrajzuk sajátkezű, eredeti
aláírással ellátott vagy közjegyző által hitelesített másolatú példányát.



M3/ a Kbt. 67. § (3) bekezdés f) pontja alapján a minőség biztosítása érdekében
tett intézkedéseinek leírását, az ezt igazoló dokumentumok egyszerű másolatban
történő csatolásával,
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozója alkalmatlan, amennyiben együttesen nem
rendelkeznek az alábbiakkal:
M11) az előző 3 évben (2007.-2009.) nem rendelkeznek összesen legalább 1 db,
befejezett, legalább nettó 15 millió Ft szerződéses értékű, egészségügyi intézmény
építéséhez és/vagy rekonstrukciójához kapcsolódó, műszaki ellenőrzésre vonatkozó
referenciával, amely nettó 900 millió Ft kivitelezési értéket elérő, magasépítési
beruházás volt, mely Európai Uniós támogatásból valósult meg.
M21) nem rendelkeznek 1-1 fő felsőfokú végzettségű, műszaki ellenőri
névjegyzékben szereplő, korlátozás nélküli ( I. kategóriás ) műszaki ellenőr
szakemberrel az alábbi szakterületeken:
- legalább 1 fő magasépítés (ME-É-I.),
- legalább 1 fő építmény- és épületgépészet (ME-G-I.),
- legalább 1 fő építmény- és épületvillamosság (ME-V-I.)
a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet szerinti jogosultsággal és legalább 5 éves
műszaki ellenőri szakmai tapasztalattal.
M31) nem rendelkeznek elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító
szervezettől származó ISO 9001:2000 vagy azzal egyenértékű minőségirányítási
/minőségbiztosítási/ rendszer bevezetését és alkalmazását igazoló tanúsítvánnyal,
vagy a minőségbiztosítás érdekében tett egyenértékű intézkedéssel.
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott nem
III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges
feltételek
III.3.1)
A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
igen
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
Az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési
dokumentáció tartalmáról szóló 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet Az építési műszaki
ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes
szabályairól szóló 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet
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 x



VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással
kell megadni)

Szempont Súlyszám
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)
J.Ö.K. Műszaki ellenőrzés – KMOP-4.3.1/A-2009-0002
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem
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)
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2010/06/08 (év/hó/nap )
Időpont: 10 óra
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 25000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció ára 20.000,- Ft + 25%ÁFA, melyet ajánlatkérő a KORTEX Kft.
Banco Popolare Hungary Bank Zrt.–nél vezetett 14700002-00101886-21011014
számú számlaszámra történő átutalással kell teljesíteni.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/06/08 (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: 2010/06/08 (év/hó/nap)
Időpont: 10 óra
Helyszín : Jávorszky Ödön Kórház, A épület, 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek



Az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek továbbá a
támogatást nyújtó szervezetek képviselői, a Kbt. 80.§ (2) bek. szerint.
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:
A váci Jávorszky Ödön Kórház bővítéses korszerűsítése, KMOP-4.3.1/A-2009-0002
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2010.07.05. 10 óra
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2010.07.26. 10 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 a KORTEX Kft. 1024 Budapest, Lövőház u. 24. mfszt.
5. számú irodájában, személyesen, vagy a Kbt. 54.§ (4) bekezdésében megjelölt
módon, az ellenérték megfizetésének igazolása mellett, munkanapokon 9-14 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:
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:
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, Főigazgatói titkárság,
2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3. A épület. Fszt.
2.) A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása:
Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét teljes körben biztosítja a Kbt. 83.§ szerint
3.) Az eredményhirdetés helye:
Jávorszky Ödön Kórház, 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3. A épület fszt.
Könyvtárterem. Ajánlatkérő meghívja az eredményhirdetésre az ajánlattevőket, a



külön jogszabályban meghatározott szervek képviselőit, köztük a STRAPI-t és az
EKKE-t is.
4.) A szerződéskötés tervezett helyszíne:
Jávorszky Ödön Kórház Projektmenedzsment,
2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3. A épület. Fszt 17.
5.) Az ajánlatokat, zárt és sértetlen borítékban/csomagban, 4 példányban (egy
eredeti és három másolat) a felhívásban meghatározott határidőig és címre
kell eljuttatni. A csomagolásra rá kell írni: „ J.Ö.K. MŰSZAKI ELLENŐRZÉS”
- KMOP-4.3.1/A-2009-0002 projekt. Az ajánlattételi határidő lejárta előtt tilos
felbontani!”
6. Az ajánlatot folyamatos lapszámozással kell ellátni. Az ajánlat minden lapját
ajánlattevő képviselőjének szignálnia kell. Az ajánlatokat úgy kell bekötni, hogy
abban a lapok ne legyenek sérülés nélkül megbonthatók, cserélhetők vagy
kivehetők.
7.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója valamint az erőforrást
nyújtó szervezet, ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi közhiteles
cégkivonatának eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolatú, valamint a cég
képviseletére jogosult, az ajánlatot aláíró személyek aláírási címpéldányának vagy
ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának egyszerű másolati példányát.
Amennyiben a cég adataira vonatkozóan változásbejegyzési kérelem került
benyújtásra, úgy a benyújtott kérelem egyszerű másolatát valamint az elektronikus
rendszer által a benyújtásra vonatkozóan küldött visszaigazoló dokumentum
másolatát is csatolni kell.
A cégnyilvántartásba vételi kötelezettséggel nem érintett ajánlattevők a rájuk
vonatkozó, jogszabályokon alapuló nyilvántartásba vételt igazoló dokumentumot
csatolják ajánlatukhoz.
8.) A fedlapot követő első oldal a dokumentáció melléklete szerinti „ajánlati
felolvasólap”. Ezt követően Ajánlattevő tegyen nyilatkozatot az ajánlattételi felhívás
feltételeire, a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra a Kbt. 70. § (2)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
9.) Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 71. § (1) bekezdés a), b)
és c) pontjaira, adott esetben nemleges tartalommal is.
10.) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes
költség az ajánlattevőt terheli. Az ajánlati dokumentáció megvásárlása az eljárásban
való részvétel feltétele. A dokumentáció másra át nem ruházható.
11.) Az ajánlatkérő rendelkezésre bocsátja a nyertes ajánlattevővel megkötendő
szerződés tervezetét, melyet ajánlattevőknek kitöltetlenül, minden oldalán szignálva
az ajánlathoz csatolniuk kell.
12.) Amennyiben az ajánlattevő postai úton nyújtja be ajánlatát, úgy a küldemény
késedelmes, sérült, hiányos megérkezéséből eredő hátrányos következményt viselni
köteles.
13.) 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.
14.) Ajánlattevőknek az ajánlatban nyilatkozatot kell tenniük, hogy az ajánlat
benyújtásának időpontjában mely pénzintézeteknél vezetnek számlát és ezen
pénzintézetek által kibocsátott nyilatkozatokat az ajánlathoz csatolták.



15.) Ajánlatkérő az eljárás során alkalmazza a Kbt. 91.§ (2) bekezdését.
16.) Ajánlatkérő az eljárásban történő részvételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti.
Az ajánlati biztosíték összege 300.000,- Ft azaz háromszázezer Forint. Az ajánlati
biztosíték a Kbt. 59.§ (2) bekezdése szerint teljesíthető. Az ajánlati biztosítéknak
az ajánlati kötöttség végéig – az ajánlattételi határidő napjától számított 60. nap 14.
óráig - rendelkezésre kell állnia.
Ajánlatkérő számlaszáma, melyre a biztosíték befizethető: OTP Bank Nyrt.
11742094-15395429, a közlemény rovatba „J.Ö.K. - Műszaki ellenőrzés, ajánlati
biztosíték” írandó. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló
dokumentumot az ajánlat eredeti példányához - külön borítékban elhelyezve, a
felolvasó lap mögé - csatolni kell.
17.) Az ajánlati árat magyar forintban (HUF) kell megadni. Minden más fizetőeszköz
esetében a megadott ár átszámítása az ajánlattételi felhívás KÉ-ben történő
megjelenésének napján érvényes, MNB által megadott deviza közép árfolyamon
történik.
18.) Ajánlatkérő előírja, hogy az Ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók
védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a
teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
19.) Ajánlatkérő a pályázattal kapcsolatos támogatási szerződést megkötötte, a
fedezet rendelkezésre áll.
20.) Ajánlatkérő az ajánlattevők számára kiköti, hogy – tekintettel a jelen
közbeszerzés támogatásból történő megvalósítására – kötelesek a támogató
által tett valamennyi előírást a maguk számára kötelező érvényűként elfogadni és
vállalják ezeknek a kötelezettségeknek a teljesítését.
21.) Nyertes ajánlattevőnek a szerződés megkötésekor hiteles másolatban
át kell adnia a jelen beszerzés tárgyára vonatkozó – vagy arra kiterjesztett -
felelősségbiztosítási szerződés kötvényét.
22.) Az eredményhirdetésen Ajánlatkérő felkéri nyertes ajánlattevőt a Kbt. 63.§
(2),(3) bek. szerinti igazolások 8 napon belüli benyújtására.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/05/12 (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 Kft.
Postai cím: Lövőház u. 24.



Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyar
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Nagy Gábor
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) ----------------------


