Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem
(5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat:
b) a kérelem az Értesítıben történı hiánypótlást kezdeményezi;
c) az ajánlatkérı a Kbt. mely rendelkezése (§, bekezdés, pont) alapján tartozik annak a
hatálya alá [ideértve a Kbt. 2. §-ának (4) bekezdése szerinti önkéntes alkalmazásának esetét
is];
22.§ (1) bekezdés d) pont
d) az ajánlatkérı a Kbt. mely része, illetıleg fejezete szerinti eljárást alkalmazza;
Harmadik rész, VI. fejezet
e) a közbeszerzés (beszerzés) becsült értékét [szükség szerint utalást a Kbt. 245. §-ának (5)
bekezdésére vagy 274. §-ának (2) bekezdésére vagy 298. §-ának (3) bekezdésére];
nettó 25 millió Ft
f) ha a kérelmezı olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítıben, amelynek közzététele a
Kbt. szerint nem kötelezı, ezt a körülményt is;
Kötelezı
g)a kérelem és a hirdetmény feladásának napját.
2009/10/14
(6) Ha a hirdetmény közzétételét az ajánlatkérı által meghatározott személy vagy szervezet
kezdeményezi, e személynek vagy a szervezetnek a kérelemben nyilatkoznia kell képviseleti
jogosultságáról is. A képviseleti jogosultságról való nyilatkozat hiányában a Szerkesztıbizottság
a hiánypótlásra történı felhívást az ajánlatkérınek küldi meg.
Képviseleti jogosultság megléte [x]
Egyéb közlemény:
Az ajánlattételi felhívás ellenjegyzése megtörtént.
3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja
1024 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 EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
Építési beruházás

[x]

Árubeszerzés

[]

Szolgáltatás

[]

Építési koncesszió

[]

Szolgáltatási koncesszió

[]

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
Azonosító kód_______________________________________

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ
I.1) NÉV , CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos név:
Kiszombor Község Önkormányzata
Postai cím:
Nagyszentmiklósi u. 8.
Város/Község

Postai irányítószám:

Ország:

Kiszombor

6775

HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Telefon:
62/525-090

Címzett:
Szegvári Ernıné polgármester
E-mail:
phkiszombor@vnet.hu

Fax:
62/525-091

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérı általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következı címen szerezhetık be:
[ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
[x] Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következı címen szerezhetı be:
[ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
[x] Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következı címre kell benyújtani:
[ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
[x] Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) AZ AJÁNLATKÉRİ TÍPUSA
Központi szintő [ ]

Közszolgáltató [ ]

Regionális/helyi szintő [x]

Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont] [ ]

Közjogi szervezet [ ]

Egyéb [ ]

I.3.) AZ AJÁNLATKÉRİ TEVÉKENYSÉGI KÖRE
I.3.1) A KBT. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRİK ESETÉN
[x] Általános közszolgáltatások

[ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

[ ] Védelem

[ ] Szociális védelem

[ ] Közrend és biztonság

[ ] Szabadidı, kultúra és vallás

[ ] Környezetvédelem

[ ] Oktatás

[ ] Gazdasági és pénzügyek

[ ] Egyéb (nevezze meg):

[ ] Egészségügy

I.3.2) A KBT. VII. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRİK ESETÉN
[ ] Víz

[ ] Villamos energia

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont]

[ ] Gáz- és hıenergia termelése, szállítása és elosztása

[ ] Földgáz és kıolaj feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

[ ] Szén és más szilárd tüzelıanyagok feltárása és kitermelése

[ ] Vasúti szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

[ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz
szolgáltatások

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

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
[ ] Kikötıi tevékenységek

[ ] Postai szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]

I. 4.) Az ajánlatkérı más ajánlatkérık nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? igen [ ] nem [x]
II. SZAKASZ: A SZERZİDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1 ) Az ajánlatkérı által a szerzıdéshez rendelt elnevezés
Kiszombor, egészségügyi szolgáltatások fejlesztése, orvosi rendelık korszerősítése, felújítása
II.1.2) A szerzıdés típusa, valamint a teljesítés helye
( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a
szerzıdés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a) [x] Építési beruházás

b) [ ] Árubeszerzés

[x] Kivitelezés

[ ] Adásvétel

[ ] Tervezés és kivitelezés

[ ] Lízing

[ ] Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az
ajánlatkérı által meghatározott követelményeknek
megfelelıen

[ ] Bérlet

[ ] Építési koncesszió

c) [ ] Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási
kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4.
mellékletében)

[ ] Részletvétel
[ ] Ezek
kombinációja/Egyéb

[ ] Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye

A teljesítés helye

A teljesítés helye

Kiszombor

NUTS-kód

NUTS-kód

NUTS-kód HU333
II.1.3) A hirdetmény a következık valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása [x] Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása [ ]
Keretmegállapodás megkötése [ ]
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevıvel [ ]

Keretmegállapodás egy ajánlattevıvel [ ]

A tervezett keretmegállapodás résztvevıinek keretszáma VAGY, adott
esetben, maximális létszáma
A keretmegállapodás idıtartama: Idıtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban:

A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes idıtartama alatt (csak számokkal és pénznem):

A keretmegállapodás alapján megkötendı szerzıdések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerzıdés meghatározása/tárgya
Kiszombor, egészségügyi szolgáltatások fejlesztése, orvosi rendelık korszerősítése, felújítása átalányáras vállalkozási
szerzıdés keretében.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fı szószedet

Kiegészítı szószedet (adott esetben)

Fı tárgy 45215000-7
II.1.7) Részekre történı ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletbıl szükség
szerint több példány használható) igen [ ] nem [x]
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)? igen [ ] nem [x]
II. 2) SZERZİDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
Kiszombor, Szegedi u. 2. szám alatti orvosi rendelı felújítása, akadálymentesítéssel és főtéskorszerősítéssel 206,58 m2
alapterületen.
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen [ ] nem [ ]
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlıdı jellegő szerzıdések esetében kérjük
feltüntetni a további szerzıdések tervezett idejét:
hónapokban: vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)

II.3) A SZERZİDÉS IDİTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Az idıtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés 2010/05/31 (év/hó/nap)

III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZİDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
- Jótállás: Vállalkozó köteles a mőszaki átadás-átvétel befejezésétıl számított legalább 12 hónapra teljes körő,
mindennemő jótállást biztosítani.
- Bruttó 100.000,-/nap mértékő késedelmi kötbérfizetés vállalása.

- Az igazolt teljesítéssel nem fedezett nettó vállalkozási díj 20 %-ának megfelelı mértékő meghiúsulási kötbérfizetés
vállalása.
- A nettó vállalkozási díj 5 %-ának megfelelı mértékő teljesítési biztosíték (garancia) és jóteljesítési biztosíték (garancia)
vállalása, amelyek teljesíthetıek a Kbt. 53. § (6) bekezdés a) pontja alapján az elıírt pénzösszegnek az ajánlatkérıként
szerzıdı fél bankszámlájára történı befizetéssel, bankgarancia biztosításával, biztosítási szerzıdés alapján kiállított –
készfizetı kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
III.1.2) Fı finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérı 10 % elıleget biztosít. Az ajánlatkérı a munka ellenértékét az Európai Unióból származó forrásra tekintettel a
Kbt. 305. § (3) bekezdésének megfelelıen, a mőszaki ellenır által igazolt teljesítést követıen 30 napon belül átutalással
forintban, egyenlíti ki. Az nyertes ajánlattevı 3 db részszámla (a mőszaki és pénzügyi ütemterv szerint és a mőszaki
ellenır által igazolt) és 1 db végszámla benyújtására jogosult. A végszámla ellenértéke legalább a nettó vállalási ár 20 % a, benyújtásának feltétele a hiánymentes mőszaki átadás- átvétel.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)
Létrehozása nem követelmény. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolt dokumentációban megadott tartalmú
nyilatkozat csatolása szükséges többek között a vezetı cég és a munkamegosztás megjelölésérıl, illetve az egyetemleges
felelısségvállalásról.
III.1.4) Vonatkoznak-e a szerzıdés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) igen [ ] nem [x]
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevı személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és
cégnyilvántartásokba történı bejegyzésre vonatkozó elıírásokat is
Az ajánlatkérı által elıírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevı (közös ajánlattétel esetén egyik tag sem), alvállalkozó vagy erıforrást nyújtó
szervezet, akire nézve a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-h) pontjában, a Kbt. 61. § (1) bekezdése d) pontjában és (2)
bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevı (közös ajánlattétel
esetén egyik tag sem), a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó
vagy erıforrást nyújtó szervezet, akire nézve a Kbt. 61. § (1) bekezdése a)-c) pontjában meghatározott kizáró okok
bármelyike fennáll. Az eljárásból kizárásra kerül az az ajánlattevı, aki, illetıleg akinek a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy a számára erıforrást nyújtó szervezet esetében
a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.
A kizáró okok igazolására a Kbt. 249. § (3) bekezdés az irányadó.
Tekintettel arra, hogy a Kbt. 250.§ (1) bekezdés g) pontja alapján az eljárásra a 91. § is alkalmazandó, ajánlattevı, a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és az erıforrást nyújtó
szervezet jogosult már az ajánlatában a kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 63.§ és 63./A § szerint igazolni.
Amennyiben az ajánlatban nem kívánja igazolni, úgy nyertessége esetén az eredményhirdetést követı nyolc napon belül
kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, ha ezt az ajánlatban nem igazolta.
A kizáró okok igazolását a Kbt. 63.§ (1) bekezdés a) és b) pontja esetén is eredeti vagy hiteles másolatban kell benyújtani.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:
A pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására az alábbi
dokumentumokat az ajánlattevınek (közös ajánlattétel
esetén minden tagnak) és a teljesítésben a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó(i)nak külön-külön be kell csatolnia:
A P/1. ponthoz: a Kbt. 66. § (1) bek. a) pontja alapján
valamennyi számlavezetı pénzintézetétıl származó, az

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P/1. az ajánlattevı (közös ajánlattétel esetén a tagok) vagy
a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozók számlavezetı
pénzintézeteitıl származó, az ajánlat benyújtását megelızı
60 napnál nem régebbi nyilatkozat alapján bármely
számláján a nyilatkozat kiadását megelızı egy éven belül
45 napon túli sorban állás nem jelentkezett; és
számlavezetı pénzintézeteinél nincsen lejárt hiteltartozása.

ajánlat benyújtását megelızı 60 napnál nem régebbi
nyilatkozat (eredeti vagy hiteles másolati példány) az alábbi
tartalommal:
- a vezetett bankszámla száma,
- a számlavezetés kezdete,
- az ajánlattevı számláján a nyilatkozat kiadását megelızı
egy éven belül 45 napon túli sorban állás jelentkezett-e,
lejárt hiteltartozása van-e.
A P/2. ponthoz: a Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja alapján
az elmúlt három lezárt üzleti évre (2006., 2007., 2008.)
vonatkozó - a számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának egyszerő másolata.
A P/3. ponthoz: a Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontja alapján
az elmúlt 3 évre (2006., 2007., 2008.) vonatkozóan
cégszerően aláírt nyilatkozat a teljes árbevételérıl, és ezen
belül az építési, kivitelezési tevékenységbıl származó
értékesítési nettó árbevételrıl évenkénti bontásban.
Az alkalmasság igazolására a 65. § (3) bekezdése szerinti
szervezetek
(személyek), mint erıforrást biztosítók bevonására a Kbt. 4.
§ 3/E. pontjában
foglaltak szerint van lehetıség.

P/2. az elmúlt három lezárt üzleti évre vonatkozó (2006.,
2007., 2008.) beszámolója szerint az ajánlattevı (közös
ajánlattétel esetén a tagok) vagy a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozók mőködése nem volt veszteséges (mérleg
szerinti eredménye nem volt negatív).
P/3. az ajánlattevı (közös ajánlattétel esetén a tagok) és a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozók együttesen
rendelkeznek az elmúlt 3 évben (2006., 2007., 2008.) a 3
év átlagát tekintve átlagosan legalább 40 millió Ft éves
nettó árbevétellel, amelybıl a 3 év átlagát tekintve évi
legalább 25 millió Ft építési, kivitelezési tevékenységbıl
származik.
A pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelmények közül
a P/1 és P/2 pontban foglaltaknak ajánlattevınek (közös
Ajánlattétel esetén a tagoknak) és a közbeszerzés
értékének 10% -át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozójának külön – külön, a P/3 pontban
foglaltaknak együttesen kell megfelelniük.

III.2.3) Mőszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:
Az M/1 ponthoz: az ajánlati felhívás feladását megelızı 36
hónapban teljesített legjelentısebb magasépítési munkáinak
ismertetése (a teljesítés ideje, helye, szerzıdést kötı másik
fél megnevezése, kapcsolattartó megjelölése, elérhetısége,
munka helye, típusa, fıbb mőszaki mennyiségek, adatok, az
ellenszolgáltatás összege, vállalkozás típusa, mőszaki
átadás-átvételi igazolás helyzete, cég %-os részesedése a
projektben), továbbá a Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint
kiállított, az M/1. pontban foglalt alkalmassági feltételt
igazoló referencia-igazolások eredeti vagy hiteles másolatai.
A referenciaigazolásból egyértelmően megállapíthatónak
kell lennie a mőszaki alkalmasság (M/1)
minimumkövetelményének megvalósulása.
Az M/2 ponthoz: a Kbt. 67. § (2) bekezdés e) pontja alapján
a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereinek megnevezése,
képzettségük ismertetése, és a képzettség igazolásául
szolgáló okiratok egyszerő másolata, az elıírt érvényes
jogosultság meglétének igazolására a 244/2006. (XII.5.)
Korm. rendelet szerint a névjegyzékbe vételrıl szóló
határozat egyszerő másolata, szakmai önéletrajzuk eredeti,
aláírt példánya.
Az M/3 ponthoz: a Kbt. 67. § (2) bekezdés b) pontja alapján
a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések,
mőszaki felszereltség bemutatása, nem saját tulajdonú
gépek esetén a rendelkezésre állás formájának
megjelölésével.
Az M/4 ponthoz: a Kbt. 67. § (2) bekezdés d) pontja alapján
az elızı 3 évre (2006., 2007., 2008.) vonatkozó éves
statisztikai állományi létszám kimutatás csatolása.
Az alkalmasság igazolására a 65. § (3) bekezdése szerinti
szervezetek
(személyek), mint erıforrást biztosítók bevonására a Kbt. 4.
§ 3/E. pontjában
foglaltak szerint van lehetıség.

III.2.4) Fenntartott szerzıdések

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1 az ajánlattevı (közös ajánlattétel esetén a tagok) és a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozók együttesen az ajánlati
felhívás feladását megelızı 36 hónapban teljesítettek
legalább 1 db nettó 25 millió Ft értékő épület felújítást.
M/2 az ajánlattevı (közös ajánlattétel esetén a tagok) és a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozók által (együttesen) a
teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek között szerepel
legalább egy-egy fı, legalább 5 év szakmai gyakorlattal
rendelkezı
- építésvezetı,
valamint „A” kategóriás:
- magasépítı (MV-Ép/A),
- épületgépész (MV-Ép/ÉG),
- elektromos (MV-Ép/ÉV);
szakember, aki a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendeletben
foglaltaknak eleget tesz, vagy a fentiekkel egyenértékő, a
korábbi (51/2000. (VIII.9.) FVM-GM-KöViM együttes
rendelet) szabályozás szerinti, még érvényes felelıs
mőszaki vezetıi jogosultsággal rendelkezik.
M/3 az ajánlattevı (közös ajánlattétel esetén a tagok) és a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozók rendelkeznek legalább
1 db 100 literes betonkeverıvel és legalább 100 m2
állvánnyal.
M/4 az ajánlattevı (közös ajánlattétel esetén a tagok) és a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozók által (együttesen)
rendelkeznek az elmúlt 3 évre vonatkozóan (2006., 2007.,
2008.) legalább 6 fı éves statisztikai állományi
létszámmal.
A mőszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek
ajánlattevınek (közös Ajánlattétel esetén a tagoknak) és a
közbeszerzés értékének 10% -át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának együttesen kell
megfelelniük.

A szerzıdés védett foglalkoztatók számára fenntartott igen [ ] nem [x]

A szerzıdés a Kbt. 253. § szerint fenntartott igen [ ] nem [x]
III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZİDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? igen [ ] nem [ ]
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történı 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 megfelelıt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás [ ]
VAGY
Az összességében legelınyösebb ajánlat az alábbiak szerint [x]
[x] Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni)

Részszempont

Súlyszám

1. ajánlati ár (nettó)

85

2. jótállás idıtartama (hónapokban, min. 12 hónap)

10

3. teljesítési határidı (a szerzıdés aláírásától számítva, napokban) 5
IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? igen [ ] nem [x]
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésrıl (ha szükséges)

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.3.1) Az ajánlatkérı által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

IV.3.2) Az adott szerzıdésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen [ ] nem [x]
Igen válasz esetén
Elızetes 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: 2009/11/09 (év/hó/nap ) Idıpont: 9.00 óra
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen [x] nem [ ]
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 50.000 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció ára az Áfát nem tartalmazza. A dokumentáció árát a Csomiber Kft. ERSTE Banknál vezetett, 1160600205657300-06000006 számú számlájára kell átutalni. Csak azon ajánlattevı nyújthat be ajánlatot, aki a dokumentációt
megvásárolta, de közös ajánlattevıknek elegendı egy dokumentációt megvásárolnia. A dokumentáció árát az ajánlatkérı
csak a Kbt. 54.§ (6) bekezdés szerinti esetekben téríti vissza.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidı
Dátum: 2009/11/09 (év/hó/nap) Idıpont: 9.00 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 idıtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban: vagy napokban: 90 (az ajánlattételi határidı lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2009/11/09 (év/hó/nap) Idıpont: 9.00 óra
Helyszín : CSOMIBER Kft., 6720 Szeged, Arany János u. 7., 5. emelet.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80.§ (2) bekezdés szerint.

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTİ INFORMÁCIÓK
V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLİDİ JELLEGŐ-E? (adott esetben) igen [ ] nem [x]
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) A SZERZİDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
igen [x] nem [ ]
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot:
DAOP-2007-4.1.1, „Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése”

V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett idıpontja:
2009. 11. 17., 9.00 óra
V.3.2) A szerzıdéskötés tervezett idıpontja:
2009. 11. 25.
V.3. 3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérı által elıírt alapvetı szabályai, az elsı tárgyalás
idıpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben)
igen [x] nem [ ]
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
Az ajánlatkérési dokumentáció az A.II. mellékeltben megjelölt címen, az ott szereplı elérhetıségek valamelyikén történt
elızetes egyeztetést követıen, az ellenérték megfizetésének igazolását követıen, a IV.3.3) pontban foglalt határidın belül,
munkanapokon 8,00 és 12,00 óra között, az ajánlattételi határidı lejártának napján 8,00 és 9,00 óra között. Ajánlatkérı a
Kbt. 54. § (4) bekezdésében foglaltak szerint az ajánlati dokumentációt kérésre közvetlenül is megküldi ajánlattevık
részére, az ellenérték megfizetésének igazolását követıen. Az ajánlati dokumentáció megvásárlása az eljárásban való
részvétel feltétele. A dokumentáció másra nem ruházható át, nem tehetı közzé.
V.3.5.1) Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felsı határa:
1-10
V.3.5.2) Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek)
ismertetése, amellyel az ajánlatkérı megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Az egyes részszempontoknál az értékelést az egyenes arányosítás elvével végzi ajánlatkérı, azaz a legkedvezıbb
megajánlás kapja a maximális pontszámot, a többi megajánlás a vállalás alapján az ehhez képest arányosabb kevesebb
pontot kapja.
V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek elıírt igazolási módja a minısített ajánlattevık hivatalos
jegyzékébe történı felvétel feltételét képezı minısítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e?
igen [x] nem [ ]
V.7) Egyéb információk:
1. Az ajánlatokat cégszerően aláírva, 3 példányban (1 eredeti, 2 másolat), zárt csomagolásban, folyamatos lapszámozással,
tartalomjegyzékkel ellátva kell elkészíteni a dokumentációban részletezettek szerint. Az ajánlatokra vonatkozó egyéb
formai elıírásokat és a közbeszerzési mőszaki leírást az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza!
2. A teljes ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidı helyi idı szerint értendı.
3. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérı csak akkor tekinti határidın belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére
az ajánlattételi határidı lejártáig sor kerül. Az ajánlat beadási módjának megválasztási kockázatait az ajánlattevı köteles
viselni. Az ajánlattételi határidı után késve érkezett ajánlatok a Kbt. 88. § (1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelenek.
4. Az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevı, közös ajánlattevık és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult képviselıinek aláírási címpéldányainak
eredeti vagy hiteles másolatát is, az ajánlat meghatalmazott általi aláírása esetén a teljes bizonyító erejő magánokiratba
foglalt eredeti meghatalmazást, mely tartalmazza a meghatalmazott aláírását is. Az ajánlathoz csatolandó továbbá
ajánlattevı, közös ajánlattevık és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállakozók nyilatkozata arról, hogy mely pénzintézet(ek)nél vezet számlá(ka)t, valamint a Kbt. 71. § (1) bekezdés a)-c)
pontokra és a 70. § (2) bekezdésére vonatkozó nyilatkozatot.

5. Az ajánlatot az ajánlati felhívásban, illetıleg az ajánlati dokumentációban meghatározott tartalmi és formai
követelményeknek megfelelıen kell elkészíteni és benyújtani.
6. Ajánlatkérıtıl a benyújtott ajánlatok nem igényelhetık vissza, azokat ajánlatkérı bizalmasan kezeli és a Kbt. 7. § (2)
bekezdése alapján ırzi meg.
7. Ha az ajánlatkérı az eredményhirdetéskor a második legkedvezıbb ajánlatot tevıt is meghatározza, akkor az eljárás
nyertesének visszalépése esetén vagy az eljárás nyertesének a 60. § (1) bekezdésének, valamint - ha az ajánlatkérı azt
elıírta - a 61. § (1), illetıleg (2) bekezdésének hatálya alá nem tartozásával kapcsolatos hamis nyilatkozata vagy ezen
kizáró okokkal kapcsolatos igazolás(ok) benyújtásának elmulasztása esetében az ajánlatok értékelése során [81. § (4)
bekezdés] a következı legkedvezıbb ajánlatot tevınek minısített szervezettel
(személlyel) köti meg a szerzıdést. (Kbt. 91. § (2)).
8. Ajánlattevınek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertesként a Kbt. 306. § (2) bekezdése szerinti, biztosítótársasággal
kötött, érvényes tevékenységi felelısségbiztosítást köt (a biztosítás tartalmazzon harmadik személynek okozott dologi
károkra és személyi sérülésekre vonatkozó felelısségbiztosítást is), és annak hiteles másolatát a szerzıdéskötéskor
bemutatja, illetve amennyiben ilyennel rendelkezik, úgy azt nyertessége esetén jelen munkára vonatkozóan legkésıbb a
szerzıdéskötés idıpontjáig kiterjeszti. A biztosítási szerzıdés megléte a vállalkozási
szerzıdés megkötésének feltétele.
9. Az ajánlatkérı a Kbt. 48. § (3) bekezdésére hivatkozva ezúton tájékoztatja ajánlattevıket, hogy a tárgyi beruházás
megvalósítása érdekében pályázatot (támogatásra irányuló igényt) nyújtott be, továbbá felhívja ajánlattevık figyelmét a
Kbt. 48., § (4) bekezdése alapján, hogy a Kbt. 82. §-át, a 99./A § (1) bekezdését és a 303. §-t jelen közbeszerzési
eljárásban úgy kell alkalmazni, hogy az ott írt oknak, illetıleg körülménynek minısül a támogatásra irányuló igényének el
nem fogadása.
10. Ajánlatkérı ezúton hívja meg ajánlattevıket az eljárás eredményhirdetésére, melynek helyszíne a IV.3.7) pont alatti
helyszín!
11. Ajánlatkérı az ajánlattevık számára helyszíni bejárást biztosít. A helyszíni bejárás idıpontja: 2009. 10. 28., 13.00 óra,
találkozás: Kiszombor, Szegedi u. 2. szám.
12. Ajánlatkérı a hiánypótlás lehetıségét teljes körben biztosítja.
13. Minden egyéb információt az ajánlatkérési dokumentáció és a tervdokumentáció tartalmaz. A jelen ajánlati
felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. elıírásai a Közbeszerzések Tanácsa tájékoztatója szerint
kell eljárni.

V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2009/10/14 (év/hó/nap)
A. MELLÉKLET
TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK
I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZİ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETİK BE
Hivatalos név:
CSOMIBER Beruházás-szervezı és Szolgáltató Kft.
Postai cím:
Arany János u. 7.
Város/Község
Szeged

Postai irányítószám:
6720

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
Magyarország
Telefon:
62/557-764

Címzett:
Dr. Szıllısi Béla
E-mail:
csomiber@t-online.hu
Internetcím (URL):

II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ BESZEREZHETİ
Hivatalos név:
CSOMIBER Beruházás-szervezı és Szolgáltató Kft.
Postai cím:
Arany János u. 7.

Fax:
62/557-765

Város/Község
Szeged

Postai irányítószám:
6720

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
Magyarország
Telefon:
62/557-764

Címzett:
Dr. Szıllısi Béla
E-mail:
csomiber@t-online.hu

Fax:
62/557-765

Internetcím (URL):

III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVÁ AZ AJÁNLATOKAT KELL BENYÚJTANI
Hivatalos név:
CSOMIBER Beruházás-szervezı és Szolgáltató Kft.
Postai cím:
Arany János u. 7.
Város/Község
Szeged

Postai irányítószám:
6720

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
Magyarország
Telefon:
62/557-764

Címzett:
Dr. Szıllısi Béla
E-mail:
csomiber@t-online.hu

Fax:
62/557-765

Internetcím (URL):
B. MELLÉKLET
A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
A RÉSZ SZÁMA 1 MEGHATÁROZÁS
1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK

4) A SZERZİDÉS IDİTARTAMA VAGY ELTÉRİ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDİ FELTÜNTETÉSE
Az idıtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRİL

----------------------(E mellékletbıl a részek számának megfelelıen több példány használandó) ----------------------

