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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:202431-2010:TEXT:HU:HTML

HU-Vác: Magasépítési munka
2010/S 132-202431
AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS
Építési beruházás
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1)
NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Vác Város Önkormányzata
Március 15. tér 11.
Kapcsolattartó: dr. Grmela Judit
2600 Vác
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 27513410
E-mail: kozbeszerzes@varoshaza.vac.hu
Fax +36 27513410
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe www.vac.hu
További információk a következő címen szerezhetők be:
Kortex Mérnöki Iroda Kft.
Lövőház u. 24.
Kapcsolattartó: ügyvezető igazgató
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 12125508
E-mail: kortex@kortex.hu
Fax +36 13163682
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Kortex Mérnöki Iroda Kft.
Lövőház u. 24.
Kapcsolattartó: ügyvezető igazgató
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 13163682
E-mail: kortex@kortex.hu
Fax +36 12125508
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Jávorszky Ödön Kórház Projektmenedzsment
Argenti Döme tér 1-3.
Kapcsolattartó: projektmenedzser
2600 Vác
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MAGYARORSZÁG
Tel. +36 303503304
E-mail: pm@javorszky.hu
Internet: www.javorszky.hu
I.2)

AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI
Regionális vagy helyi hatóság
Egyéb Helyi önkormányzat
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést Nem

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1)
MEGHATÁROZÁS
II.1.1)

Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Jávorszky Ödön Kórház bővítéses korszerűsítésének kivitelezési munkái a KMOP-4.3.1/A-2009-0002 projekt
keretében.

II.1.2)

A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
Építési beruházás
Kivitelezés
A teljesítés helye MAGYARORSZÁG 2600 Vác Argenti Döme tér 1-3.
NUTS-kód HU102

II.1.3)

A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása

II.1.4)

Keretmegállapodásra vonatkozó információk

II.1.5)

A szerződés meghatározása/tárgya
Vállalkozási szerződés a Jávorszky Ödön Kórház bővítéses korszerűsítésének kivitelezési munkáira.
Meglevő épület felújítása, átalakítása 8 890 m², új épületrész ( emelet ráépítés ) 1 092 m², 3 db felvonó
telepítése, 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, tájékoztató feliratok
szállítása, elhelyezése.

II.1.6)

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
45210000, 45215100, 45310000, 45330000, 45350000, 45421000

II.1.7)

A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?
Igen

II.1.8)

Részekre történő ajánlattétel
Nem

II.1.9)

Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
Nem

II.2)

SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR

II.2.1)

Teljes mennyiség
Meglevő épület felújítása, átalakítása 8 890 m², új építés 1 092 m²,
A jelű épület -8 szint- felújítása, F épület emeletráépítés és tetőtér beépítés, G és H épületekre magastető
építése, 3 db felvonó telepítése F-G-H épületekben,
Telekhatáron belüli külső vízvezeték rendszer felújítása, a vízellátó hálózat fejlesztéses rekonstrukciója, külső
elektromos hálózat fejlesztéses rekonstrukciója, konténer aggregátor telepítése,
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C épület épületrész ablakcseréi 71 db, épületfelügyeleti rendszer továbbfejlesztése, az Intézmény
hőellátásának fejlesztéses rekonstrukciója,
Beépített bútorzat szállítása és szerelése, tájékoztató táblák és helyiségfeliratozás elkészítése a dokumentáció
részét képező kiviteli terv szerint.
Áfa nélkül 1 356 000 000 HUF
II.2.2)

Vételi jog (opció)
Nem

II.3)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
kezdés 11.10.2010. befejezés 30.6.2011

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1)
A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1)

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek
1., Késedelmi kötbér és hibás teljesítési kötbér egyenként napi 1 000 000 HUF (azaz egymillió Forint), de
maximum a nettó szerződéses érték 5 %-ig terjedhet,
2., Meghiúsulási kötbér: a nettó szerződéses érték 4 %-a
3. Biztosíték a Kbt. 53. § (6) bek. a) pont szerint,
Teljesítési biztosíték 3 % és.
Jóteljesítési biztosíték 2 %.
4. Jótállás: a részleges és végleges használatbavétel napjától számított minimum 24 hónap, ajánlattevő
vállalása szerint.
5. Előleg-visszafizetési biztosíték az igénybe venni kívánt előleg teljes összegére.

III.1.2)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérő előleget fizet részben saját forrásból, részben az igénybe vett támogatási összeg terhére. Az
igénybe vehető előleg mértéke legfeljebb a bruttó szerződéses érték 15 %-a lehet. Az ellenszolgáltatás
összegét ajánlatkérő részben saját forrásból részben támogatásból biztosítja a támogatási szerződés feltételei
szerint. A finanszírozás formája szállítói finanszírozás, a beruházás önrészét ajánlatkérő az igazolt teljesítéstől
számított 60 napon belül, banki átutalással egyenlíti ki, a támogatás részét a Közreműködő Szervezet utalja át
a 281/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet továbbá a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet vonatkozó
előírásai szerint. Ajánlattevő legfeljebb 3 db rész-számla és 1 db végszámla benyújtására jogosult. A számlák
kifizetése a kivitelezés műszaki készültségének megfelelően a műszaki-pénzügyi ütemterv tartalma szerint
történik. A számla benyújtásánál az adózás rendéről szóló 2003. évi XCII.tv 36/A. §-át alkalmazni kell, valamint
figyelemmel kell lenni a 2007. évi CXXVII. Tv. előírásaira is, továbbá figyelemmel kell lenni a Fedezetkezelő
közreműködésére vonatkozóan az 1997. évi LXXVIII. törvény és a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben
foglaltakra, valamint a 255/2006. (XII.8) Korm. rendeletre a közbeszerzési eljárás támogatási forrásaira
tekintettel.

III.1.3)

A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
Nem követelmény.

III.1.4)

Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?
Igen
A felújítás alá nem tartozó Kórházi osztályok üzemszerű működéséhez az infrastrukturális feltételek folyamatos
biztosítása a rekonstrukció ideje alatt, az ajánlati dokumentációban meghatározott feltételek szerint.

III.2)

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

III.2.1)

Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
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Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az előírások
teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, illetve erőforrást nyújtó szervezet aki a Kbt. 60. § (1)
bekezdésének hatálya alá esik, vagy akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés d), 61. § (2) bekezdés pontjában
meghatározott kizáró okok fennállnak, illetve.
Nem lehet ajánlattevő, közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó, illetve erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban foglalt
kizáró okok fennállnak.
Az eljárásból kizárásra kerül azon ajánlattevő, akivel, illetőleg akinek a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójával vagy erőforrást nyújtó szervezetével szemben a
Kbt. 62. §(1) bekezdés a)-b) pontokban felsorolt kizáró okok fennállnak.
A megkövetelt igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 63. § (1) bekezdése továbbá a Közbeszerzések Tanácsának a
Közbeszerzési Értesítőben közzétett és a honlapján is elérhető vonatkozó hatályos útmutatók rendelkezései
szerint kell igazolni.
III.2.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P.1/ ajánlattevő és a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának cégjegyzékben
szereplő valamennyi számlavezető pénzintézettől származó, az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 30
napnál nem régebbi eredeti vagy közjegyző által hitelesített nyilatkozata csatolásával, az alábbi tartalommal:
— mióta vezeti a bankszámlát,
— számláján 1.1.2008.-at követően volt-e sorban állás, ha igen milyen időtartammal és hány alkalommal.
P.2/ ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójának elmúlt három lezárt üzleti évre vonatkozóan a számviteli jogszabályok szerinti beszámolója
egyszerű másolatának csatolásával - ha letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét - attól függően,
hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét
P.3/ az ajánlati felhívás megjelenésének napjánál nem régebbi pénzintézeti nyilatkozat vagy taggyűlési
határozat (vagy azzal egyenértékű dokumentum) eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példányának
benyújtásával igazolni, amely szerint a legnagyobb értékű részteljesítés - beleértve az anyagköltséget,
munkadíjat és gépköltséget is - forrása ajánlattevő rendelkezésre áll vagy rendelkezésre fog állni.
P.4/ Ajánlattevő nyilatkozata az ajánlatadás időpontjában fennálló hosszúlejáratú (egy évet meghaladó )
hitelállományának összegéről és az ezek éves törlesztésére fordítandó összegről.
Amennyiben ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más,
erőforrást nyújtó szervezet (szervezetek) erőforrására is (a Kbt. 4. § 3/E. pontjának megfelelően) támaszkodik, a
Kbt. 65. § (4) bekezdése szerint köteles igazolni azt is, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az erőforrást nyújtó szervezet az alkalmasságát az adott alkalmassági feltétel tekintetében az ajánlattevőre
ezen pontban előírttal azonos módon igazolni köteles.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) Pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmas az ajánlattevő és a
Kbt. 71. § (1) b) pontja szerinti alvállalkozója, ha:
P.1/ ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója
számlavezető pénzintézeteinek nyilatkozatai alapján bankszámlája ellen 1.1.2008. óta 15 napot meghaladó
sorban állás nem fordult elő,
P.2/1 az ajánlattevő, és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójának mérleg szerinti eredménye az elmúlt 3 lezárt üzleti évből legalább egy évben nem volt negatív,
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P.2/2 a mérlegbeszámolók adatai szerint ajánlattevő és a teljesítésbe 10 % mérték felett igénybe venni kívánt
alvállalkozójának saját tőkéje az elmúlt 3 lezárt üzleti év egyikében sem kisebb mint a jegyzett tőkéje
P.2/3 az ajánlattevő mérlegadatai szerinti nettó árbevétele az elmúlt 3 lezárt üzleti évből legalább 2 évben,
évente érje el legalább az 1 200 000 000 HUF-ot,
P.2/4 az ajánlattevő mérlegadatai szerinti
— saját tőkéje az elmúlt 3 lezárt üzleti évből legalább 2 évben évente érje el legalább a 600 000 HUF-ot, és,
— jegyzett tőkéje évente érje el legalább a 300.000 000 HUF-ot.
P.3/ ha pénzintézeti nyilatkozattal vagy taggyűlési határozat (vagy azzal egyenértékű dokumentum) - melyben
a tagok pótbefizetési kötelezettséget vállalnak, ha az a finanszírozáshoz szükséges - benyújtásával igazolja,
hogy a - Ajánlatkérő által előírt 400 000 000 HUF legnagyobb értékű részteljesítés - anyagköltség és munkadíj
és gépköltség - forrása ajánlattevő rendelkezésére áll, vagy rendelkezésre fog állni.
P.4/ajánlattevő hosszúlejáratú ( egy évet meghaladó ) hitelállományának éves törlesztési összege ne érje el a
legutolsó üzleti év árbevételének 15 %-át.
III.2.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek és/vagy a Kbt. 71. § (1) b) pontja szerinti alvállalkozójának az ajánlathoz csatolnia kell.
M.1/ Az ajánlatban megjelölt, a teljesítésben részt vevő felelős műszaki vezetőinek ismertetése, cégszerűen
aláírt nyilatkozattal, továbbá
— a felsőfokú műszaki szakmai végzettség igazolása a diploma egyszerű másolatának csatolásával,
— a jogosultság igazolása az illetékes kamara vagy a Közigazgatási Hivatal által kiadott igazolás/határozat
egyszerű másolatának csatolásával,
— a szakmai gyakorlat/tapasztalat igazolása a szakmai önéletrajz eredeti vagy közjegyző által hitelesített
példányának benyújtásával igazolandó.
M.2/ A teljesítésben résztvevő szakemberek létszámadatainak ismertetése végzettség illetve képzettség szerinti
bontásban, a képzettségre vonatkozó okiratok másolatának csatolásával.
M.3/ az előző 5 év legjelentősebb építési kivitelezési munkáinak ismertetése (a szerződés tárgya,
az ellenszolgáltatás összege, a teljesítés ideje és helye megjelölésével, a szerződést kötő másik fél
megnevezésével, az információt nyújtó személy neve és telefonszáma megadásával ), mely beruházások
teljesítésére vonatkozóan a Kbt. 68. § (2) bekezdésében meghatározott igazolást kell csatolni az ott
meghatározott tartalommal.
A kivitelezési munkákat bemutató nyilatkozatot eredeti példányban cégszerű aláírással, a Kbt. 68. § (2) szerinti
igazolásokat eredeti vagy közjegyző által hitelesített példányban kell benyújtani.
M.4/ Ajánlattevő az ajánlathoz csatolja:
— azoknak a környezetvédelmi intézkedéseknek a leírását melyeket a teljesítés során alkalmazni fog, továbbá,
— a környezetvédelmi vezetési rendszerre vonatkozó, független szervezet által kiállított tanúsítványát, vagy a
Kbt. 68. § (5) bekezdése szerinti, ezzel egyenértékű dokumentumot egyszerű másolatban.
M.5/ A teljesítéshez Ajánlatkérő által szükségesnek ítélt eszközök, berendezések bemutatása, a Kbt. 67. § (2)
bekezdés b) pontja szerint, ajánlattevő és/vagy Kbt. 71. § (1) b) pontja szerinti alvállalkozója által cégszerűen
aláírt nyilatkozattal, darabszám, műszaki paraméter feltüntetésével.
Amennyiben ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más,
erőforrást nyújtó szervezet (szervezetek) erőforrására is (a Kbt. 4. § 3/E. pontjának megfelelően) támaszkodik, a
Kbt. 65. § (4) bekezdése szerint köteles igazolni azt is, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az erőforrást nyújtó szervezet az alkalmasságát az adott alkalmassági feltétel tekintetében az ajánlattevőre
ezen pontban előírttal azonos módon igazolni köteles.
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Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
Műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) b) pontja szerinti
alvállalkozója, ha.
M.1./ajánlattevő és a teljesítésbe 10 %-ot meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozója a Kbt. 67. § (2)
bekezdés e) pont szerint együttesen rendelkezik 1-1 fő felsőfokú végzettségű szakemberrel az alábbiak szerint
1 fő, korlátozás nélküli jogosultságú felelős műszaki vezetőként 5 éves gyakorlattal rendelkező felelős műszaki
vezetővel magasépítési szakterületen,
1-1 fő korlátozás nélküli jogosultságú, épületgépész- és épületvillamossági felelős műszaki vezetővel, akik
a szakterületükön legalább 5 éves szakmai gyakorlatot szereztek, a 244/2006. ( XII.5.) Korm. rendeletben
meghatározott feltételeknek megfelelően
M.2./ajánlattevő és a teljesítésbe 10 %-ot meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozója együttesen
rendelkezik az alábbiakban meghatározott képzettségű szakmunkásokkal:
10 fő épületgépész, 15 fő kőműves, 10 fő burkoló, 10 fő villanyszerelő, 5 fő ács
M.3./ ajánlattevő és a teljesítésbe 10 %-ot meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozója Kbt. 67. §
(2) bekezdés a) pont szerint együttesen rendelkezzen az ajánlati felhívás megjelenését megelőző 5 évben
összesen teljesített (befejezett) alábbi referencia munkával:
— 1 db minimum nettó 500 000 000 HUF értékű intézményi (a 9006/1999. KSH közleménnyel közzétett
építményjegyzékbe 121; 122. és 126. osztályba sorolt nem lakóépületnek minősülő) épület építésére vagy
rekonstrukciójára, belső kialakítására vonatkozó referenciával, amely minimum 5 épületszintet érintett és az
építés vagy felújítás minimum 8 000 m² alapterületen történt meg,
— legalább 1 db olyan építési referenciával, amelyben min. 300 kVA teljesítményű konténer aggregátor vagy
generátoros áramforrás telepítésére került sor.
Egy referencia munka bemutatása több alkalmassági követelmény teljesítésére is vonatkozhat.
M.4./ Ajánlattevő ismerteti a teljesítés során alkalmazni kívánt környezetvédelmi intézkedéseknek a leírását és
Rendelkezik az ISO 14001 szerint tanúsított környezetvédelmi vezetési rendszerrel, vagy a Kbt. 68. § (5)
bekezdése szerinti, egyenértékű dokumentummal.
M.5/ ajánlattevő és/vagy Kbt. 71. § (1) b) pontja szerinti alvállalkozója a Kbt. 67. § (2) bekezdés b) pontja szerint
nyilatkozata szerint a saját tulajdonú, bérelt vagy egyéb használatra irányuló jogviszony alapján a kivitelezéshez
legalább az alábbi eszközök rendelkezésre állnak vagy rendelkezésre fognak állni:
— 1 db építési felvonó, min. 250kg teherbírás,
— 1 db vésőgép, 1200W,
— 1 db bontókalapács, 1200W.
III.2.4)

Fenntartott szerződések
Nem

III.3)

SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
FELTÉTELEK

III.3.1)

A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?

III.3.2)

A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
nevét és képzettségét?

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1)
AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1)

Az eljárás fajtája
Nyílt

IV.1.2)

Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
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IV.1.3)

Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során

IV.2)

BÍRÁLATI SZEMPONTOK

IV.2.1)

Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok
1., A kért ellenszolgáltatás összege (ajánlati ár, HUF). Súlyszám 10
2., Ajánlattevők által vállalt jótállási idő hossza (hónapokban). Súlyszám 3
3., Ajánlattevők által vállalt korábbi teljesítés időtartama (napokban). Súlyszám 3

IV.2.2)

Elektronikus árverést alkalmaznak-e?
Nem

IV.3)

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.3.1)

Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
Jávorszky Ödön Kórház korszerűsítése - KMOP-4.3.1A-2009-0002

IV.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?
Egyéb korábbi közzététel
Hirdetmény száma a HL-ben: 2010/S 67-100762 , 7.4.2010
Hirdetmény száma a HL-ben: 2010/S 85-126928 , 1.5.2010

IV.3.3)

A dokumentáció és egyéb iratok
A dokumentáció beszerzésének határideje 27.8.2010 - 10:00
Kell-e fizetni a dokumentációért?
Ár 100 000 HUF
A fizetés feltételei és módja: A fizetés feltételei és módja: Banki átutalással a KORTEX Kft. Banco Popolare
Hungary Bank Zrt.-nél vezetett 14700002-00101886-21011014 számú számlájára.

IV.3.4)

Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
27.8.2010 - 10:00

IV.3.5)

Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére

IV.3.6)

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

IV.3.7)

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Időtartam napokban 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8)

Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 27.8.2010 - 10:00
Hely
Jávorszky Ödön Kórház, MAGYARORSZÁG 2600 VÁC, Argenti Döme tér 1-3. A épület Fszt. könyvtárterem.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? Igen
Ajánlatkérő illetve a nevében eljáró szervezet képviselői, ajánlattevők képviselői valamint a támogatást nyújtó
szervezet képviselői a Kbt. 80. § (2) bekezdése szerint, melyre ajánlatkérő az érintetteket, köztük STRAPI és az
EKKE képviselőit is ezennel meghívja.

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1)
A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E?
Nem
VI.2)

A SZERZŐDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL
KAPCSOLATOS?
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Igen
kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb használható hivatkozási alapot:
Jávorszky Ödön Kórház bővítéses korszerűsítése, KMOP-4.3.1/A-2009-0002 azonosító számú projekt.
VI.3)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
1.) Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83. § szerint biztosítja.
2.) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: személyes átvétellel, a dokumentáció ellenértékének
átutalását igazoló bankszámla kivonat másolatának bemutatásával, a KORTEX Kft. irodájában
MAGYARORSZÁG 1024 Budapest, Lövőház u. 24. mfszt. 5., naponta 10:00-14:00 óráig az ajánlati felhívás
megjelenése napjától az ajánlattételi határidő lejártáig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00 -10:00
óráig, vagy a Kbt. 54. § (4) bekezdésében meghatározottak szerinti módon. A dokumentáció megvásárlása az
érvényes ajánlattétel feltétele, másra nem ruházható át.
3.) Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart, melynek időpontja az ajánlati felhívás Európai Unió Hivatalos Lapjában
történő megjelenését követő első naptól számított 10. napon 9:00 órakor, amennyiben ez nem munkanap akkor
azt azt követő első munkanapon 9:00 órakor. Találkozás a Kórház A épület Fszt-i könyvtártermében.
4.) Az ajánlatkérő a Kbt. 59. § (1) és (2) bekezdésének értelmében, az eljárásban való részvételt ajánlati
biztosíték adásához köti. Az ajánlattevők 3 000 000 HUF, azaz hárommillió forint összegben ajánlati biztosítékot
kötelesek nyújtani.
Az ajánlati biztosíték teljesíthető az előírt pénzösszegnek az Ajánlatkérő K&H Bank Zrt.
10403246-49575454-57541201 számú - 2010. 08. 01. napjától megnyíló- bankszámlájára történő befizetéssel;
az Ajánlatkérő nevére kiállított bankgaranciával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető
kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
A készpénzbefizetés tényét az ajánlattevő az ajánlatban köteles a befizetési bizonylat, (banki átutalás )
másolatával igazolni. Az ajánlattevőnek ajánlatában igazolnia kell, hogy a biztosítékot rendelkezésére
bocsátotta. Az ajánlati biztosíték bankgaranciával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető
kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel történő teljesítését a nevezett dokumentumok eredeti
példányának ajánlatba való csatolásával kell igazolni.
Az ajánlati biztosítékot legkésőbb az ajánlattételi határidőig kell rendelkezésre bocsátani és az ajánlati kötöttség
ideje alatt érvényben kell maradnia.
5.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó
valamint az erőforrást biztosító szervezet esetében az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi
keltezésű eredeti vagy hitelesített cégkivonatot, valamint a kötelezettségvállalásra jogosult személyek aláírási
címpéldányát eredeti vagy hitelesített másolati példányban. Amennyiben cégügyben el nem bírált módosítás
van folyamatban, akkor mellékelni kell a változás bejegyzési kérelem másolatát is.
6.) Ajánlatkérő - a Kbt. 70. § (2) bekezdése alapján - előírja a dokumentációban megadott minta szerinti
nyilatkozat megtételét az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra,
valamint arra vonatkozóan, hogy a nyertessége esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés
teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseiben saját magára vonatkozó kötelezettségként vállalja a
305. § (1)-(3) bekezdése és a 306/A. § (1) és (2) bekezdése szerinti előírások érvényesítését.
7.) Ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell a Kbt. 71. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban és a Kbt. 71. § (3) bekezdésére
foglaltakra vonatkozóan.
8.) Az ajánlathoz a Kbt. 71. § (4) bekezdésének megfelelően a 71. § (1) b) pontja szerinti alvállalkozókra
vonatkozó igazolásokat, nyilatkozatokat csatolni kell.
9.) A Kbt. 55. § (3) bekezdésére tekintettel az ajánlattevő köteles tájékozódni a munkavállalók védelmére és a
munkafeltételekre vonatkozó olyan feltételekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során
meg kell felelni. Az ajánlatban a Kbt. 72. §-nak megfelelően erre vonatkozóan nyilatkozni szükséges.
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10.) Ajánlatkérő a minősített ajánlattevők kiválasztására irányuló felhívásnál a gazdasági és pénzügyi, valamint
a műszaki, szakmai alkalmasság szempontjából szigorúbb feltéteket határozott meg.
11.) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 306. § (2) bekezdésének alkalmazására, azaz a
nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles építés-szerelési felelősségbiztosítási szerződést kötni a következő
minimálisan előírt biztosítási limitfeltételekkel: 100 000 000 HUF/év és 10 000 000 HUF/ kár
12.) Ajánlatkérő az eljárás nyertesével vagy a Kbt. 91. § (2) bekezdése a) b) pontjaiban foglaltak esetében a
következő legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést.
13.) Az ajánlattevő a dokumentációval kapcsolatos tájékoztatást a Kbt. 56. §-ban foglaltak alapján kérhet, illetve
kaphat. A válaszokat tartalmazó dokumentum az ajánlati dokumentáció részévé válik.
14.) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos összes költség az ajánlattevőt terheli.
15.) Az ajánlatokat 1 eredeti és 3 másolati példányban kell benyújtani.
Az ajánlattevők által költségvetéskészítő programmal készített árazott költségvetést 2 példányban optikai
adathordozón is (CD/DVD) be kell nyújtani. A költségvetés készítésénél ajánlattevők a TERC programot
kötelesek használni. Az ajánlatok benyújtásával kapcsolatos további tartalmi és formai követelményeket az
ajánlati dokumentáció tartalmazza.
16.) A dokumentáció részét képező kiviteli tervek tájékoztatásul tartalmazzák az újonnan beszerzendő
orvostechnológiai műszereket, berendezéseket melyekre ezen eljárásban nem kell ajánlatot tenni.
17.) A eredményhirdetés időpontja: 20.9.2010 (10:00). Helye a Jávorszky Ödön Kórház, MAGYARORSZÁG
2600 VÁC, Argenti Döme tér 1-3. A épület fszt. könyvtárterem, melyre Ajánlatkérő ezennel meghívja az
eljárásban résztvevőket, a támogatást nyújtó szervezetek és az EKKE képviselőit.
18.) A szerződéskötés tervezett időpontja: 11.10.2010 (10:00). Helye Vác Város Polgármesteri Hivatal 101.
terem.
19.) Az eljárással kapcsolatosan valamennyi határidőre vonatkozóan a közép-európai idő értendő.
20.) Az ajánlati elemek értékelését és pontszámítást ajánlatkérő a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004 számú
módosított ajánlásának
— III.1.ba) - az 1. rész-szempont esetében, a,
— III.1.bb) - a 2. rész-szempont esetében- és,
— III. 1.a) - a 3. rész-szempont esetében.
Pontjai alapján végzi, a dokumentációban részletezettek szerint.
Az értékelés során adható pontszám 1-100.
21.) Az érvényes ajánlattétel feltétele, hogy ajánlattevő rendelkezzen magasépítésre és generálkivitelezésre
is vonatkozó ISO 9001 minőségbiztosítási-, és MSZ 28001 munkabiztonsági és egészségvédelmi rendszer
alkalmazását igazoló tanúsítvánnyal (vagy ezzel egyenértékű dokumentumokkal) melyek egyszerű másolatát az
ajánlathoz csatolni kell.
22.) A III.2.2.) P.3/ pontban előírt minimum feltételként Ajánlatkérő - a becsült érték és a teljesítés szakaszolása
figyelembe vételével - a 162/2004. (V.21.) Kr. alapján a legnagyobb részteljesítés összegét 400 000 000 HUFban határozza meg.
23.) Az építtetői fedezetkezelés az építtető és a fővállalkozó kivitelező között létrejött építési szerződés mindkét
fél általi teljesítését segíti elő. Annak érdekében, hogy az építőipari kivitelezési tevékenység fedezete célhoz
kötötten kerüljön felhasználásra, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15. ) Korm.
rendelet( Rendelet ) 17. §-ának előírásai szerint a Magyar Államkincstár építtetői fedezetkezelői feladatokat
lát el a 2003. évi CXXIX. tv. hatálya alá tartózó 90 000 000 HUF értékhatárt elérő vagy azt meghaladó értékű
( az építési koncesszió és a köz és magánszféra együttműködése keretében megvalósuló, PPP beruházás
kivételével ) építőipari kivitelezési tevékenység megvalósítása esetén ( Rendelet 17. § (2) bek a) pont szerinti
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építőipari kivitelezési tevékenység.) Amennyiben a 17. § (2) bekezdésének megfelelően építtetői fedezetkezelő
közreműködésére kerül sor, az építési szerződés vonatkozásában a 4. § rendelkezéseit alkalmazni kell.
VI.4)

JOGORVOSLATI ELJÁRÁS

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzések Tanácsa, Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Tel. +36 13367776
Internet: www.kozbeszerzes.hu
Fax +36 13367778

VI.4.2)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 323. §-a szerint a
kérelem a jogsértés megtörténtétől számított tizenöt napon belül nyújtható be.

VI.4.3)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzések Tanácsa, Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Tel. +36 13367777
Internet: www.kozbeszerzes.hu
Fax +36 13367778

VI.5)

E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
8.7.2010
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