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AJÁNLATI FELHÍVÁS
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Alsó u. 1.
Város/Község: Érd
Postai irányítószám: 2030
Ország: HU
Címzett: Máté Béla közbeszerzési szakértő
Telefon: 23/522-377
E-mail: bmate@erd.hu
Fax: 23/522-384
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket 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 és fő tevékenysége vagy tevékenységei
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális és
helyi szerveik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
xRegionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi szervezet
Európai intézmény/hatóság vagy nemzetközi szervezet
Egyéb
(nevezze meg):
xÁltalános közszolgáltatások
Védelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás



Oktatás
Egyéb
(nevezze meg):
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Vállalkozási szerződés az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Magyarországi
Operatív Program és az Európai Unió támogatásával megvalósuló Érdi Emeltszintű
Kistérségi Járóbeteg-szakellátó Központ Kialakítására - KMOP-4.3.2.-2008-0003
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak egy kategóriát
válasszon – árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a
szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a) Építési beruházás x
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés x
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
A teljesítés helye
Érd, Felső utca 39-41.
NUTS-kód HU102
b) Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c) Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a 2004/18/EK irányelv II. mellékletében)
A teljesítés helye
NUTS-kód
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 résztvevőineklétszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:
vagy hónap(ok)ban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a megállapodás időtartama meghaladja a
négy évet:



A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke (csak számokkal):
Becsült érték ÁFA nélkül:
Pénznem:
VAGY:
és között
Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága
(amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Érdi emeltszintű kistérségi járóbeteg–szakellátó központ kialakítása
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45215100-8
További
tárgyak:

71356400-2

II.1.7)
A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? igen
II.1.8) 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.1.9)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve)
Kiviteli tervdokumentáció elkészítése
Szakrendelő működésének folyamatos biztosítása érdekében szükséges
közműkiváltások, provizóriumok biztosítása
Földszint + 2 emelet + tetőszintes új épület építése – cca. 2250 bruttó m2
A „C”, „D” és „E” épületek teljes egésze valamint az „A” épület bejárati fejépülete
elbontása – cca. bruttó 2000 m2
Meglévő kazánház felújítása, gépészeti berendezések cseréje
Az új épület és az „A” épület kétszintes nyaktaggal való összekötése
Komplex környezetrendezés
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):
Pénznem:
VAGY:
és között
Pénznem:
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: hónapokban:



vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
vagy:
és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy 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 2009/09/03 (nap/hó/év)
befejezés 2010/12/20 (nap/hó/év)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozófeltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Késedelmi kötbér, meghiúsulási biztosíték, teljesítési biztosíték, jótállás, jótállási
biztosíték a dokumentáció részét képező szerződéstervezetben meghatározottak
szerint.
A biztosíték Ajánlattevő választása szerint teljesíthető a megfelelő pénzösszegnek
az Ajánlatkérő bankszámlájára történő befizetéssel, bankgarancia nyújtásával vagy
biztosítási szerződés alapján kiállított, az Ajánlatkérő mint kedvezményezett nevére
szóló – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a
vonatkozójogszabályirendelkezésekre
Három teljesítményarányos összegű részszámla benyújtására van lehetőség, a
dokumentációban részletezettek szerint, a pályázatban foglalt ütemezésnek és az
elszámolási szabályoknak megfelelően.
Ajánlatkérő a számla szerinti ellenértéket – az EU támogatási szerződésre
tekintettel – közreműködő szervezeten keresztül / STRAPI / szállítói finanszírozás
szerint teljesíti a Kbt. 305.§ (3) szerint.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság,
illetve jogi személy (adott esetben)
Ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg gazdasági társaság
létrehozását, de együttes ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek egyetemleges
kötelezettséget és felelősséget kell vállalniuk. Az ajánlatban meg kell jelölni, hogy
képviselőként melyik ajánlattevő jár el, az erre vonatkozó meghatalmazást az
ajánlathoz csatolni kell.
III.1.4)
Vonatkozónak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? nem (adott
esetben)
Ha igen, akülönleges feltételek meghatározása
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
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt
igazolási mód:



Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
- nem lehet az eljárásban ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrás nyújtó szervezet
aki esetében a Kbt. 60.§ (1) bekezdée szerinti körülmények valamelyike fennáll;
- az eljárásból kizárásra kerül az az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10
%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrás
nyújtó szervezet, aki esetében a Kbt. 62.§ (1) bekezdésben foglalt körülmények
valamelyike fennáll,
Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást
nyújtó szervezetnek
- az ajánlatban írásban nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a 60. § (1)
bekezdésének hatálya alá, illetőleg jogosult ezt igazolni,
- az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén ajánlattevők) nyertessége esetén az
eredményhirdetést követő nyolc napon belül a Kbt. 63.§ (2)–(5) bekezdés és a 63/A.
§ (1) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdésének
hatálya alá, ha ezt az ajánlatban nem igazolta.
A kizáró okok hiányát a Közbeszerzések Tanácsa módosított tájékoztatója (K. É. 23.
szám; 2007. február 23.) szerint kell igazolni.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevő és közbeszerzés értékének 10 %-ot meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó:
Valamennyi számlavezető bankjától származó nyilatkozat az alábbi tartalommal:
= mióta vezeti a számláját,
= számláján 2007. január 1.-től az ajánlati felhívás feladásának napjáig volt-e
sorban állás-
Nyilatkozat a közbeszerzés tárgya (magasépítés) szerinti 2007. és 2008. évi
forgalmáról.
A 2007. és 2008. évi beszámoló bemutatását.
A felelősségbiztosítási kötvénye bemutatását
Az ajánlattevő számlavezető pénzintézetétől származó , az ajánlattétel napjától
számítva 30 napnál nem régebbi nyilatkozat, mely tartalmazza, hogy milyen szabad
hitelkerettel vagy likvid eszközzel (pénzeszközök, értékpapírok) rendelkezik
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben):
Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-ot meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha
- 2007. január 1.-től az ajánlati felhívás feladásának időpontjáig bármelyik számláján
sorban állás volt
- a közbeszerzés tárgyának (magasépítés) megfelelő forgalma 2007. és 2008. évek
bármelyikében nem érte el a nettó 1,2 milliárd forintot
- a mérleg szerinti eredménye 2007. vagy 2008. évek bármelyikében negativ
- nem rendelkezik legalább 100 millió Ft/év és legalább 50 millió Ft/káresemény
értékű építés-szerelési felelősségbiztosítással.
-nem rendelkezik 100 millió Ft összegű szabad hitelkerettel, vagy likvid eszközzel
-2008. évben a saját tőke nem érte el a 600 millió Ft-ot



- az előző két (2007, 2008) lezárt üzleti év bármelyikében a tevékenysége árbevétel
arányos nyeresége
(üzemi eredmény/értékesítés nettó árbevétele) kisebb mint 2 %.
Az alkalmassági minimumkövetelményeknek az ajánlattevőnek és az
alvállalkozónak az 1. és 3. bekezdés esetében önállóan, a 2. bekezdés esetében
együttesen kell megfelelniük, a 4., 5., 6. és 7. alkalmassági minimumkövetelményt
ajánlatkérő a 10 %-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó
vonatkozásában nem vizsgálja.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-ot meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó műszaki, illetve szakmai alkalmassága igazolására a
következőket kéri ajánlatkérő:
- a közbeszerzés tárgyának területén a 2004 - 2008. években végzett építési
beruházás tárgyú munkái ismertetését (legalább az ellenszolgáltatás összege,
a munka tárgya és volumene, a teljesítés ideje, a megrendelő megnevezése és
a képviselője neve, elérhetősége magadását), a Kbt. 68.§ (2) szerinti igazolások
bemutatását.
- a teljesítésbe bevonni kívánt felelős műszaki vezetők bemutatását, a
névjegyzékbe vételről szóló határozat, saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz, a
felsőfokú végzettség igazolása, a projektben való részvételi szándékról szóló saját
kezűleg aláírt nyilatkozat csatolását.
A közbeszerzési eljárás tárgya szerinti tevékenységre vonatkozó ISO 14001, vagy
azzal egyenértékű szabvány szerinti, bármely nemzeti rendszer ben akkreditált
kötnyezetirányítási rendszer meglétét igazoló tanúsítvány csatolását, vagy a Kbt.
67.§(2) bekezdés f) pontja szerinti környezetvédelmi intézkedések leírását.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben):
Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-ot meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó alkalmatlan, ha együtt nincsen 2004. – 2008. években
teljesített, összesen legalább 2 db működő egészségügyi épület rekonstrukcióra
vagy bővítésére vonatkozó referencia munkája, melyből az egyik értéke legalább
nettó 600 millió Ft
Az ajánlattevő alkalmatlan, ha nem tud a teljesítésbe bevonni az ajánlattevővel
tagsági, alkalmazotti vagy megbízotti jogviszonyban álló, felsőfokú végzettséggel
rendelkező, szakágankénti – magasépítés, , épületgépészet, épületvillamosság
–szakterületen regisztrált, legalább 1-1 fő, külön-külön legalább 5 év szakmai
gyakorlattal rendelkező felelős műszaki vezetőt.
Az ajánlattevő alkalmatlan, ha az éves beszámolói alapján az átlagos statisztikai
állományi létszáma 2007. és 2008. évek bármelyikében nem érte el a 80 főt.
Az ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik ISO 14001, vagy azzal egyenértékű,
bármely nemzeti rendszerben akkreditált magasépítési és mélyépítési tevékenységi
körre érvényes környezetirányítási rendszerrel, vagy a Kbt. 67.§(2) bekezdés
f) pontja szerinti, a fenti szabvány által előírtaknak mindenben megfelelő
környezetvédelmi intézkedések leírásával.
A felelős műszaki vezetőkre, a létszámra és a környezetvédelemre vonatkozó
minimumkövetelményt ajánlatkérő a 10 %-ot meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó vonatkozásában nem vizsgálja.
III.2.4)



Fenntartott szerződések (adott esetben) nem
A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
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:
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 fejtája
Nyílt x
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
Tárgyalásos
Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése?
Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3.,
További információk rovatban kell megadni
Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása:
Versenypárbeszéd
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy
keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd esetén)
Létszám
VAGY: minimum
és, adott esetben, maximum
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a
versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok
számát?
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 (a részszempontokat súlyozással vagy –
ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell
megadni)
a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban
illetve az ismertetőben meghatározott szempontok



Szempont Súlyszám
Ajánlati ár (Ft) 95
Jótállási idő (hónap, minimum: 24,
maximum: 72)

2

Biztosíték (%, minimum: 5, maximum: 20) 3
IV.2.2)
Elektronikus árverést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árverésről (ha szükséges)
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1)
Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) Az
Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Magyarországi Operatív Program
és az Európai Unió támogatásával megvalósuló Érdi Emeltszintű Kistérségi
Járóbeteg-szakellátó Központ Kialakítása KMOP-4.3.2.-2008-0003
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a HL-ben: /S
-
(nap/hó/év)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a HL-ben: /S
-
(nap/hó/év)
Hirdetmény száma a HL-ben: /S
-
(nap/hó/év)
IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők
(versenypárbeszéd esetében) beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2009/08/03 (nap/hó/év)
Időpont: 10:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (számokkal): 250000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
Az ajánlattevők a dokumentáció díját az ajánlatkérőnek a Raiffeisen Bank Zrt-nél
vezetett 12001008-00209494-02600002 sz. bankszámlájára a közlemény rovatban
„Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Magyarországi Operatív Program
és az Európai Unió támogatásával megvalósuló Érdi Emeltszintű Kistérségi
Járóbeteg-szakellátó Központ Kialakítása KMOP-4.3.2.-2008-0003 projekt –
dokumentáció díja” megjelölést feltüntetve átutalással fizethetik meg
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
Dátum: 2009/08/03 (nap/hó/év)
Időpont: 10:00



IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha
ismert) (m eghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: (nap/hó/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén)
-ig (nap/hó/év)
VAGY hónap(ok)ban:
vagy nap(ok)ban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2009/08/03 (nap/hó/év )
Időpont: 10:00
Hely (adott esetben): Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri
Hivatala, Közbeszerzési Iroda, 2030 Érd, Alsó utca 1.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben) igen
Kbt. 80.§ (2) szerint
VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.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 használható hivatkozási alapot:
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Magyarországi Operatív Program
és az Európai Unió támogatásával megvalósuló Érdi Emeltszintű Kistérségi
Járóbeteg-szakellátó Központ Kialakítása
KMOP-4.3.2.-2008-0003
VI.3) További információk (adott esetben)
1. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart.
A bejárás időpontja: 2009. július 24. 10:00 óra.
Találkozási pont: Érd, Felső utca 39.
2. Az eredményhirdetés időpontja: 2009. augusztus 19. 10:00 óra.
3. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2009. szeptember 3.
4. A dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele.
5. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja:
munkanapokon, 10.00-14.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján
9:00-10:00 között,a befizetést igazoló bizonylat bemutatását követően átvehető
személyesen az I.1. pontban megadott címen, vagy megküldése igényelhető postai
úton a Kbt 54. § (4) bekezdésében meghatározott módon
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 szigorúbbak.
7. Az Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti.
Az ajánlati biztosíték összege: 5.000.000 Ft.



Az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot köteles az Ajánlatkérő Raiffeisen Bank
Zrt-nél vezetett 12001008-00209494-02600002 sz. bankszámlájára a közlemény
rovatban „Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Magyarországi Operatív
Program és az Európai Unió támogatásával megvalósuló Érdi Emeltszintű Kistérségi
Járóbeteg-szakellátó Központ Kialakítása KMOP-4.3.2.-2008-0003 projekt – ajánlati
biztosíték” megjelölést feltüntetve befizetni, vagy az ajánlati kötöttség időtartamára
érvényes, az Ajánlatkérő mint kedvezményezett nevére szóló bankgarancia vagy
biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó –
kötelezvény biztosításával teljesíteni.
Az átutalás tényét a pályázat benyújtásakor igazolni kell az átutaló bank által
kiállított bankkivonattal, vagy a bankgarancia illetve a kötelezvény eredeti
példányának az ajánlattal együtt történő beadásával.
8. Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell 60 napnál nem régebbi cégkivonatot
és az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányá(ai)t.
9. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, mely pénzintézeteknél vezet számlát.
10. A kivitelezési tevékenységet olyan felelős műszaki vezető irányíthatja, aki a
kivitelezési tevékenységet végzők felett közvetlen irányítási joggal rendelkezik.
Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt felelős
műszaki vezetőkkel kapcsolatos erre vonatkozó nyilatkozatát.
11. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevői nyilatkozatot arról, hogy
az ajánlattétel során figyelembe vette-e a munkavállalók védelmére és a
munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket.
12. Ajánlattevőnek az ajánlatot és mellékleteit magyar nyelven kell beadni, minden
nyilatkozatot, igazolást, dokumentumot magyar nyelven kell az ajánlatához csatolni.
A nem magyar nyelvű dokumentumok mindegyikéről csatolni kell az Országos
Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (1062 Budapest, Bajza utca 52. ) által hitelesített
magyar fordítást is.
13. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során
adható pontszám
felső határa: 5
alsó határa: 0.
A ponthatárok közötti pontszám számítás módszere:
- az 1. értékelési szempont esetében: fordított arányosítás
- a 2. és 3. értékelési szempont esetében: egyenes arányosítás
14. Ha az Ajánlatkérő az eredményhirdetéskor megjelöli a második legkedvezőbb
ajánlattevőt is, akkor a nyertes visszalépése esetén az eljárás második
helyezettjével köt szerződést.
15. Az alkalmassággal és a kizáró okokkal kapcsolatos igazolások egyszerű
másolatban is benyújthatóak.
16. Az ajánlatot papíron 4 példányban (1 eredeti, 3 másolat), valamennyi oldalát
folyamatos sorszámozással, tartalomjegyzékkel ellátva, a szükséges helyeken
cégszerűen aláírva, vagy olyan személy(ek) aláírásával ellátva, aki(k) jogosultak(ak)
arra, hogy a szerződést az ajánlattevő számára kötelező érvényűvé tegye(ék),
közös, zárt csomagolásban, bekötve vagy fűzve kell elkészíteni és benyújtani az
alábbi szöveg feltüntetésével:
” Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Magyarországi Operatív Program
és az Európai Unió támogatásával megvalósuló Érdi Emeltszintű Kistérségi
Járóbeteg-szakellátó Központ Kialakítása KMOP-4.3.2.-2008-0003 projekt - ajánlat”,



„Csak a közbeszerzési eljárás során, az ajánlattételi határidő lejártakor bontható
fel!”.
A másolati példánynak az eredetivel mindenben megegyezőnek kell lennie.
A példányok fedőlapját el kell látni az „eredeti”, illetve a „másolat” szóval is.
Amennyiben az eredeti és a másolati példány között eltérés van, abban az esetben
az eredeti példány tekintendő irányadónak.
A teljes ajánlatot CD vagy DVD adathordozón Pdf formában is be kell nyújtani.
Az adathordozóra fel kell tenni az a kitöltött Ajánlati nyilatkozatot, Információs
lapokat, Költségvetési főösszesítőt és a beárazott költségvetést írható formában is!
17. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül
benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül•
18. A teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson az
Ajánlatkérő területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik félnek átadható
felhasználási jogot szerez.
Ajánlatkérő részéről ez a szerződéskötés feltétele
19. A teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson az
Ajánlatkérő jogot szerez az alkotás átdolgozására.
Ajánlatkérő részéről ez a szerződéskötés feltétele.
20. Az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő OHSAS 18001 (MSZ 28001), vagy azzal
egyenértékű, magasépítési és mélyépítési tevékenységre vonatkozó, bármely
nemzeti rendszerben akkreditált munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási
rendszer meglétét igazoló tanúsítványát, vagy a fent jelzett előírások maradéktalan
betartására vonatkozó az ajánlattevő által működtetett munkahelyi egészségvédelmi
és biztonságirányítási rendszer részletes tartalmilag a fenti szabvány által
előírtaknak mindenben megfelelő leírását.
21. Az ajánlatkérő teljeskörűen biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
22. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 70.§ (2) és a 71.§ (1) szerinti
nyilatkozatokat.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Margit körút 85.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Telefon: 36-1-3367776
E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Fax: 36-1-3367778
Internetcím (URL):
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:



Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.4.2. rovatot VAGY
szükség esetén a VI.4.3. rovatot)
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 323.§ (2)-(4) bekezdései
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő
szervtől szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.5)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/06/15 (nap/hó/év)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő
iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is)
beszerezhetők
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket
kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:



Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
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
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):
Pénznem:
VAGY: és
között
Pénznem:
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott
esetben)
Az időtartam hónapban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (nap/hó/év)
Befejezés (nap/hó/év)
5) További információ a részekről


