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
Építési beruházás
x
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
Azonosító kód_______________________________________
Árubeszerzés
Szolgáltatás
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Bélapátfalva Város Önkormányzat
Postai cím: IV. Béla u. 1.
Város/Község: Bélapátfalva
Postai irányítószám: 3346
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Ferencz Péter polgármester
Telefon: +36-36-554-302
E-mail: bfalvapol@t-online.hu
Fax: +36-36-554-300
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
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:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha 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

xÁltalános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
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
Bélapátfalvai egészségház épület II. ütemének megvalósítása
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) xÉpítési beruházás
xKivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye

Bélapátfalva
NUTS-kód HU312
b) Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c) Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása xDinamikus 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
Vállalkozási szerződés – Bélapátfalvai egészségház épület II. ütemének
megvalósítása
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45210000-2

További
45300000-0
tárgyak:
45350000-5
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)

Vállalkozási szerződés – Bélapátfalvai egészségház épület II. ütemének
megvalósítása:
- emeleti szakrendelők és a mentőállomás emeleten elhelyezett kiszolgáló
egységének kialakítása összesen 466,7 m2-en
- mentőállomás építése bruttó 120 m2-en
- 6 db parkolóhely kialakítása
A feladat részletes leírását a dokumentáció tartalmazza.
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 2010/04/30 (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)
- előlegvisszafizetési garancia
- késedelmi kötbér ajánlattevő ajánlata szerint
- meghiúsulási kötbér (Szerződés elfogadott végösszege 25 %-a)
- teljesítési biztosíték (a Szerződés elfogadott végösszege 7 %-a) a Kbt. 53. § (6)
bekezdése a) pontja szerint a dokumentációban foglaltaknak megfelelően
- jótállás ajánlattevő ajánlata szerint, de minimum 3 év
- jóteljesítési biztosíték (a Szerződés elfogadott végösszege 5 %-a) a Kbt. 53. § (6)
bekezdése a) pontja szerint a dokumentációban foglaltaknak megfelelően
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
Az ajánlatkérő az ÉMOP-4.1.1/A-2008-0045 számú program számára biztosított
vissza nem térítendő támogatásból és saját erőből kívánja az ellenszolgáltatást
fedezni.
Az ajánlatkérés, szerződéskötés és kifizetések pénzneme: FT.
Az építési és számlázási ütemtervet az ajánlattevőknek kell megadniuk
ajánlatukban, a dokumentáció rendelkezéseivel összhangban, az alábbiak
figyelembevételével:
- 1 előlegszámla bocsátható ki előlegvisszafizetési garancia ellenében. Az előleg
elszámolása 50-50 %-ban történik a 2 teljesítési számlában.
- 1 részszámla nyújtható be a vállalkozási díj 50 %-a mértékben a szerkezetépítési
és alapszerelési munkák elkészültét követően (kötbérköteles részhatáridő),
- 1 végszámla nyújtható be a sikeres műszaki átadás-átvételt követően –
kötbérköteles határidő: legkésőbb 2010.04.30.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

Kifizetéseket - a Kbt. 305. § (3) bekezdésével összhangban – teljesítésigazolással
ellátott számla ellenében teljesít Ajánlatkérő a szerződésben meghatározott módon
és tartalommal való teljesítéstől számított 30 napon belül a számla értékének 10
%-át; 90 %-ot a támogatás finanszírozási rendszerén keresztül 60 napon belül.
Vonatkozó jogszabályok:
281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
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:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös Ajánlattétel esetén egyik tag sem),
alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-h)
pontjai, a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontja, vagy a 61. § (2) bekezdés hatálya alá
esik.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel
szemben a 61. § (1) bekezdés a)-c) pontokban, vagy a 62. § (1) bekezdésében
meghatározott kizáró okok fennállnak.
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén minden tagnak), a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak,
és az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek a kizáró okok fenn nem
állásáról nyilatkozniuk kell.
Ajánlattevőnek írásban nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a kizáró okok
hatálya alá tartozó alvállalkozót.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek (P.1, P.2) és a teljesítésben a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának (P.1) a pénzügyi és
gazdasági alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia.
P.1. a számviteli jogszabályok szerinti éves beszámoló az elmúlt három lezárt üzleti
évre (Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pont); egyszerű másolatban.
P.2. nyilatkozat az utolsó 3 lezárt üzleti év forgalmáról (értékesítés nettó
árbevételéről) és a közbeszerzés tárgya szerinti forgalmáról (nettó árbevételről) (Kbt.
66.§ (1) bekezdés c) pont).
Amennyiben Ajánlattevő más szervezet erőforrásaira támaszkodik a
minimumkövetelmény igazolására, az ajánlatban az erőforrást nyújtó szervezetnek
igazolnia kell az előírt alkalmassági feltétel meglétét, illetve a Kbt. 65. § (4)
bekezdése szerinti igazolással köteles igazolni, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások a szerződés teljesítésének teljes időtartam alatt
rendelkezésre állnak majd.
A Kbt. 4.§ 3.E. pontja alapján nem minősülhet erőforrásnak a 66. § (1) a)-c) pontja
szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között
a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az Ajánlattevő (közös Ajánlattétel esetén a tagok), ha:
P.1. a (közös) Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója üzemi (üzleti) tevékenység
eredménye az utolsó 3 lezárt üzleti év során bármely évben negatív. (Mind a közös
ajánlattevőknek, mind az ajánlattevőnek, valamint a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak ezen alkalmassági
követelménynek külön-külön kell megfelelniük.)
P.2. a (közös) Ajánlattevő utolsó 3 lezárt üzleti év forgalmának (értékesítés nettó
árbevételének) átlaga nem éri el a 130.000.000 Ft összeget, és a közbeszerzés
tárgya szerinti forgalom (magasépítés vagy külső nyílászárók, határoló szerkezeti
elemek, gépészet-fűtésrendszer bővítés, -rekonstrukció) átlaga nem éri el a nettó
85.000.000 Ft összeget. (Közös ajánlattevőknek ezen alkalmassági követelménynek
együttesen kell megfelelniük.)
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek (M.1., M.2, M.3, M.4) és a teljesítésben a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak (M.1, M.3, M.4)
a műszaki illetve szakmai alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell
becsatolnia.
M.1. jelen ajánlattételi felhívás feladásának napjától számított elmúlt 5 év
legjelentősebb magasépítési referenciák ismertetése a Kbt. 68.§ (2) bekezdés
szerinti formában és tartalommal. A referencia igazolásokból ki kell, hogy derüljön az
M.1 pontban előírt műszaki és egyéb feltételek megléte. (Kbt. 67.§ (2) bekezdés a)
pontja szerint)
M.2. Nyilatkozat a 2006-2008 évekre vonatkozó éves átlagos statisztikai állományi
létszámról, és fizikai dolgozók létszámáról. (Kbt. 67.§ (2) bekezdés d) pont)
M.3. A vezető tisztségviselői végzettségének és képzettségének ismertetése, és
különösen azon személyek végzettségének és képzettségének ismertetése, akik
az építési beruházás teljesítéséért felelősek, szakmai önéletrajzuk csatolásával,
diplomamásolatuk és felelős műszaki vezetői névjegyzékbe való felvétel egyszerű
másolatának igazolásával. (Kbt. 67.§ (2) bekezdés c) pont).
M.4 A teljesítéshez rendelkezésre álló – saját tulajdonban lévő, vagy szerződéssel
vagy előszerződéssel lekötött – eszközök, berendezések, illetőleg műszaki
felszereltség leírása (Kbt. 67.§ (2) bekezdés b) pont)
Amennyiben Ajánlattevő más szervezet erőforrásaira támaszkodik a
minimumkövetelmény igazolására, az ajánlatban az erőforrást nyújtó szervezetnek
igazolnia kell az előírt alkalmassági feltétel meglétét, illetve a Kbt. 65. § (4)
bekezdése szerinti igazolással köteles igazolni, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások a szerződés teljesítésének teljes időtartam alatt
rendelkezésre állnak majd.
A Kbt. 4.§ 3.E. pontja alapján nem minősülhet erőforrásnak a 67. § (2) a), d) és f)
pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet
között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az Ajánlattevő alkalmatlan, ha
M/1/1. ha a (közös) Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók együttesen nem rendelkeznek jelen
ajánlattételi felhívás feladásának napjától számított elmúlt 5 évben teljesített,

eredményes műszaki átadás-átvétellel lezárult legalább 1 db legalább nettó 90 millió
forint értékű magasépítési referenciával.
M/1/2. ha a (közös) Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók együttesen nem rendelkeznek
jelen ajánlattételi felhívás feladásának napjától számított elmúlt 5 évben
teljesített, eredményes műszaki átadás-átvétellel lezárult összesen legalább 1 db
középületépítési vagy -bővítési referenciával, ahol a kivitelezéssel érintett bruttó
alapterület meghaladta az 580 m2-t.
Ugyanazon referencia több minimumfeltételnek is megfelelhet.
M.2 ha a (közös) Ajánlattevő nem rendelkezik 2006-2008 évek vonatkozásában
évente átlagosan, saját állományukban legalább 10 fő dolgozóval, melyből fizikai
dolgozó legalább 7 fő.
M.3 a (közös) ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók együttesen nem rendelkeznek
legalább 1-1 fő, felsőfokú műszaki végzettséggel és a 244/2006. (XII. 5.) Korm.
rendeletben meghatározott Felelős Műszaki Vezetői Névjegyzék szerint az alábbi
jogosultságokkal rendelkező szakemberekkel:
- 1 fő MV-Ép/A
- 1 fő MV-Ép/ÉG
- 1 fő MV-Ép/ÉV
A szakembereknek külön-külön legalább 2 éves szakmai tapasztalattal kell
rendelkezniük.
M.4. a (közös) ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók együttesen nem rendelkeznek
saját tulajdonban lévő, vagy szerződéssel vagy előszerződéssel lekötött, a
munkák megvalósításához szükséges üzemképes állapotú legalább 1-1 db alábbi
kisgépekkel: légkalapács, ütvefúró-gép, sarokcsiszoló-gép, flex, fúrógép.
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?
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
Nettó ajánlati ár (Ft)

10

Késedelmi kötbér napi mértéke (Ft/nap)

2

Igényelt előleg mértéke (%)

3

Vállalt jótállási időszak (hónap)

1

Környezet megóvása érdekében
1
intézkedésekvállalása
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? 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: 2009/10/30 (év/hó/nap ) Időpont: 11:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 125.000 Pénznem: Ft
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció árát az ajánlatkérő 11739009-15379274 számú számlájára kell
befizetni. (Jogcím: ÉMOP - Egészségház dokumentáció)
Dokumentáció átvétele: befizetés igazolásával ajánlatkérő nevében eljáró
Procura Consulting Kft. címén előzetes faxon történő igénylést követően. A
dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele. Ha az ajánlattevő
a dokumentáció megküldését kéri, az eljárásra a Kbt. 54. § (4) bekezdése irányadó.
A dokumentáció fent megadott ára bruttó összegben értendő.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2009/10/30 (év/hó/nap) Időpont: 11:00
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: 90 (az ajánlattételi határidő lejártától
számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum: 2009/10/30 (év/hó/nap) Időpont: 11:00
Helyszín : Bélapátfalva Város Önkormányzata, 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80. § (2) bekezdés 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:
ÉMOP-4.1.1/A-2008-0045
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2009.11.09, 15:30 óra
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2009.11.17
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)
Az ajánlatkérő nevében eljáró Procura Consulting Kft. a dokumentáció telefonon,
telefaxon vagy e-mailen történő igénylését követően bocsátja rendelkezésre
a dokumentációt. A dokumentáció átvételére vonatkozó kérelmet és a díj
befizetésének igazolását a Procura Consulting Kft. címére kell megküldeni faxon,
vagy bemutatni. A dokumentáció átvehető munkanapokon 09:00-15:00 óra között,
az ajánlattételi határidő lejártának napján 09:00-11:00 óra között.
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:
1-100
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:
A részszempontok értékelése az alábbi módszerrel történik:
1. Nettó ajánlati ár: a legkedvezőbb Ajánlat az adható maximális 100 pontot kapja.
Az összes további Ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva
arányosítással kerül kiszámításra, az alábbi képlet szerint:
(Legalacsonyabb ajánlati ár/ Ajánlattevő ajánlati ára) × 99 + 1
2. Késedelmi kötbér napi mértéke: Ajánlattevőnek minimum 200.000 Ft/nap mértékű
kötbért vállalnia kell. A 200.000 Ft/nap kötbért vállaló Ajánlattevő 1 pontot kap; a
800.000 Ft/nap vagy annál több napi kötbért vállaló a maximális 100 pontot kapja.
A 200.000 Ft/nap és 800.000 Ft/nap közötti kötbér vállalásokért a pontok kiosztása
arányosítással történik az alábbi képlet szerint:

(Ajánlattevő által 200.000 Ft/napon felül, de 800.000 Ft/nap alatt vállalt kötbér
mértéke/600.000) × 99 + 1.
3. Igényelt előleg mértéke (%): Ajánlatkérő max. 30 % előleget fizet. 30 % előleget
igénylő Ajánlattevő 1 pontot kap; a 10% előleget igénylő Ajánlattevő a maximális
100 pontot kapja. A 10% és 30 % közötti előleg igénylése esetén a pontok kiosztása
arányosítással történik az alábbi képlet szerint:
((30% - ajánlattevő által igényelt előleg mértéke) / (30% - 10 %)) × 99 + 1.
4. Vállalt jótállási időszak (hónap): A 36 hónapot vállaló Ajánlattevő 1 pontot kap;
a 60 vagy annál több hónapot vállaló Ajánlattevő a maximális 100 pontot kapja. A
36 és 60 hónap közötti vállalásokért a pontok kiosztása arányosítással történik az
alábbi képlet szerint:
(Ajánlattevő által 36 hónapon felül, de 60 hónap alatt vállalt hónapok száma/24) ×
99 + 1
5. Környezet megóvása érdekében intézkedések vállalása részszempont értékelése
abszolút értékelési módszer, diszkrét hasznossági függvény alkalmazásával történik
(részletesen lásd a dokumentációban).
P: a vizsgált ajánlat pontszáma az adott részszempont vonatkozásában
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. Hiánypótlás: Az Ajánlatkérő – az ajánlati biztosíték kivételével – teljes körben
biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. Az ajánlati biztosíték jelen eljárásban sem
formai, sem tartalmi hiányosság esetén nem pótolható.
2. Az ajánlatkérő az ajánlattételt biztosíték nyújtásához köti, melynek összege
900.000 Ft, azaz kilencszázezer forint. Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei:
Kbt. 59. § (2) bekezdése értelmében az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az
ajánlatkérő 11739009-15379274 számú bankszámlájára történő befizetéssel vagy
átutalással (jogcím: „Ajánlati biztosíték – Egészségház”), illetőleg az ajánlatkérő,
mint kedvezményezett nevére szóló visszavonhatatlan bankgarancia biztosításával,
vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó
– kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség ideje alatt érvényben
kell maradnia. Az Ajánlati biztosítékot eredeti vagy hiteles másolati példányban,
nem magyar nyelvű kiállítása esetén hiteles magyar fordításban kell benyújtani.
Amennyiben az Ajánlati Biztosíték a fenti időpontig nem érvényes, vagy nem
a dokumentációban előírt tartalommal és formában kerül benyújtásra, úgy az
Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja. (Hiánypótlás során az ajánlati
biztosíték jelen eljárásban sem formai, sem tartalmi hiányosság miatt nem
pótolható.)
3. A konzultáció és helyszíni bejárás időpontja: 2009. október 15., 13:00 óra. A
konzultáció helyszíne: Bélapátfalva Város Önkormányzata, 3346 Bélapátfalva, IV.
Béla u. 1.
4. Az ajánlatokat írásban és zártan, ajánlatkérő címére közvetlenül vagy postai úton
kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig 1 eredeti és 2 másolati példányban,
valamint a tételes költségvetést CD-n is. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő
csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az

ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai
küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbi okmányok eredeti vagy hiteles másolati
példányát az ajánlattevő, a közös ajánlattevő, valamint a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóra, és erőforrást
biztosító szervezetre vonatkozóan:
- az ajánlattételi felhívás feladásának napjánál nem régebbi, a cégbíróság,
vagy a Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálat által kiadott (közhiteles)
cégkivonat(a)
- az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre
jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya(i)
- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre
jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott
aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás .
Fenti iratok az ajánlat aláírási jogosultságának vizsgálatára szolgálnak.
6. Az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban
meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát
elkészítenie és benyújtania. (Kbt. 70.§ (1) bekezdés)
7. Ajánlattételi nyilatkozat: Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 70. §
(2) bekezdés szerinti nyilatkozatát.
8. Az ajánlatban meg kell jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót
vesz igénybe,
b) az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint
a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítésében a megjelölt
alvállalkozók közreműködnek, továbbá
c) az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezetet.
9. Igazolások formája: A Kbt. 20. § (3) bekezdésére tekintettel, az ajánlatban
benyújtandó minden iratot - amennyiben erre kimondottan egyéb utalás nincs a
felhívásban vagy dokumentációban - egyszerű másolatban kell benyújtani.
10. Az eljárás nyertese: Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő
által az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek
alapján, valamint a meghatározott bírálati szempont szerint a legkedvezőbb
érvényes ajánlatot tette. Az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 91. § (2) bekezdését.
11. Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő
átszámításánál az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívás feladásának napján
érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell
alkalmaznia.
12. Irányadó Jog: A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések
vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai szerint
kell eljárni. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a
Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni (Kbt. 306/A. § (3) bekezdés).
13. Fordítás: Amennyiben bármely, ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat,
stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az Ajánlattevő egyszerű magyar
nyelvű fordításban is köteles becsatolni.

14. Irányadó idő: A teljes ajánlattételi felhívásban és dokumentációban valamennyi
órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
15. Támogatás felhasználása:
Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 48. § (3)-(4) pontjában foglaltakra azzal,
hogy a Támogatási Szerződés megkötésre került.
16. Az érvényes ajánlat feltétele, hogy
- (közös) ajánlattevő ajánlatához csatoljon a (nettó) ajánlati ár 7 %-ának
megfelelő összegű Teljesítési Biztosíték nyújtására vonatkozó, pénzintézet vagy
biztosítótársaság által kiállított ígérvényt eredeti vagy hiteles másolati példányban,
vagy ajánlattevő eredeti nyilatkozatát, hogy nyertessége esetén a szerződéskötés
feltételeként a teljesítési biztosíték összegét Ajánlatkérő 11739009-15379274 számú
bankszámlájára átutalja.
- (közös) ajánlattevő ajánlatához csatoljon legalább 80.000.000 Ft/káresemény
mértékű felelősségbiztosítás megkötésére vonatkozó, biztosítótársaság által kiadott,
kifejezetten jelen szerződésre vonatkozó szándéknyilatkozatot eredeti vagy hiteles
másolati példányban.
(Közös ajánlattevőknek ezen érvényességi követelményeknek együttesen kell
megfelelniük).
17. A rendelkezésre álló pénzügyi fedezet: nettó 88.769.454 Ft.
18. Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a 162/2004. (V.21.)
Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése alapján a benyújtott ajánlatok ajánlati árának
átlagától való 20 %-os, vagy azt meghaladó mértékű negatív irányú eltérést kirívóan
alacsony értékű ellenszolgáltatásnak ítéli, és a Kbt. 86. §-ának megfelelően jár el.
19. A nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során figyelembe kell vennie
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapjáról letölthető (www.nfu.hu) "Útmutató a
fenntartható fejlődés érvényesítéséhez" és a "Esélyegyenlőségi Útmutató előírásait."
20. Ajánlattevőnek a Kbt. 55. § alapján tájékozódnia kell a környezetvédelemre,
a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan
kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során
meg kell felelni.
21. A Kbt. 253.§ (1) bekezdésében előírtakat az ajánlattevő a 2008. év értékesítés
nettó árbevétele alapján vizsgálja.
V.8) E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/10/05 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: Procura Consulting Kft.
Postai cím: Batthyány u. 54. III/5.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Gál Erzsébet
Telefon: +36-1-392-0024
E-mail: procura@t-online.hu
Fax: +36-1-392-0023
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető

Hivatalos név: Procura Consulting Kft.
Postai cím: Batthyány u. 54. III/5.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Gál Erzsébet
Telefon: +36-1-392-0024
E-mail: procura@t-online.hu
Fax: +36-1-392-0023
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
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) ----------------------

