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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: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Alsó u. 1.
Város/Község: Érd
Postai irányítószám: 2030
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
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:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén



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
Béke tér 1. sz. alatti Kincses óvoda és bölcsőde területén csoportszoba és
tornaszoba és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló helyiségek kialakítása
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
Érd, Béke tér 1. Hrsz: 22552/8
NUTS-kód HU102
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 keretében Érd Megyei Jogú Városában Béke tér 1. sz.
alatti Kincses óvoda és bölcsőde területén csoportszoba és tornaszoba és a hozzá
kapcsolódó kiszolgáló helyiségek kialakítása.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214100-1
További
tárgyak:

45214000-0

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) nem
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre
valamennyi részre
II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör



II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
A meglévő óvoda külső területein, homlokzatán változás nem történik. A meglévő
I. emeleti szinten belső válaszfalak bontása és építése szükséges. Az átalakítások
után létre jön egy tornaszoba és egy csoportszoba. Ebben a két helyiségben
óvodások (kb. összesen 40 fő) lesznek elhelyezve. Ezen a szinten korábban is
felnőttek elhelyezésére szolgáló irodák, öltözők, egyéb kiszolgáló helyiségek voltak,
amelyek túlnyomó része a továbbiakban is megmarad. Az óvoda homlokzati hossza
33, m. Jelenleg egy lépcsőházzal rendelkezik ezen a szárnyon, és több lépcsőház
kialakítására nincs lehetőség. A liftek falai bontásra kerülnek, ott a födém pótlása
szükséges a statikus tervek szerint. Ezután kezdődhet a kialakítandó helyiségek
építése. A vizes helyiségeket használati víz ellen fokozottan szigetelni kell. Az
emeleti közlekedő folyosó megosztásra kerül, azonban csak egy rácsos ajtóval,
melynek beépítésével a folyosó továbbra is egy térnek tekinthető. A rácsos ajtó
zárkialakítása oly módon történik, hogy alapesetben számkódos tasztatúrával
nyitható, azonban, ezt a mágneszárat a tűzjelző kioldja, mivel a kiszolgáló területen
kerül kialakításra a két védett tér, menekítés esetére. Zsalus szellőzők beépítésével
a homlokzatról közvetlenül kerül bevezetésre a légutánpótlás a menekülési
útvonal hő és füstelvezetéséhez, oly módon, hogy a helyiség falai légzáró tűzgátló
gipszkarton fallal kerülnek lerekesztésre. A lépcsőház ablakain keresztül történik a
füstelvezetés, mely ablakokat szintén a tűzjelző vezérelte elektromágnes tartja az
ablakokat alap esetben zárva, mely elektromágnes tűzjelzésre kiold. A jogszabály
előírta védett teret az épület másik végében kell kialakítani. A menekítés az
öltözőn keresztül szükséges biztosítani, az öltöző előtti földszinti bejáratot fedő
könnyűszerkezetes előtető helyett vasbeton előtető épül, amin keresztül a menekítés
biztosított. Az emeleti területen tűzjelző rendszer kiépítése történik.
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)
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 2009/10/30 (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)
Késedelmi kötbér: bírálati részszempontként értékelésre kerül (Ft/nap).
Meghiúsulási kötbér: a vállalkozó hibájából történő meghiúsulás esetén a nettó
vállalkozói díj 30%-a.
Jótállás: bírálati részszempontként értékelésre kerül (hónap).
Teljesítési biztosíték: a nettó vállalkozói díj 3%-a a műszaki átadás-átvétel
időpontjáig tartó érvényességgel (szerződéskötéstől számítva) a Kbt. 53.§ (6) a)
szerint választva.



III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
Az ajánlatkérő előleget semmilyen jogcímen nem fizet. Számlák kifizetése a Kbt.
305. § (3) szerint történik, a szerződésszerű teljesítéstől számított 30 naptári
napon belül, banki átutalással kerül kiegyenlítésre. Számlázás: benyújtható 1 db
végszámla. A pénzügyi teljesítés feltétele az Art. 36/A. §-ban foglaltak teljesülése és
a szakhatósági használatbavételi engedélyek megléte is. A fizetési határidő bírálati
részszempont.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
Nem követelmény, de közös ajánlattétel esetén a vezető céget meg kell jelölni és a
közös ajánlattevőknek korlátlan és egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.
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 vagy alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó
szervezet, akivel szemben a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv.
(a továbbiakban: Kbt.) 60. § (1) bekezdés a)-h) pontjában foglalt kizáró okok
valamelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy
erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-d)
pontokban felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet
ajánlattevő vagy alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akire vonatkozóan
a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában, illetőleg a Kbt. 61. § (2) bekezdésében
foglalt kizáró ok fennáll. Kizárásra kerül az eljárásból az az ajánlattevő aki, illetőleg
akinek a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozója vagy erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 62. § (1) bekezdésben
meghatározott kizáró okok hatálya alá esik.
A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 249. § (3) bekezdése szerint kell igazolni.
A 250. § (3) bekezdés h) pontjára tekintettel a Kbt. 96. § (3) bekezdése alapján az
eredményhirdetésen az ajánlatkérő felhívja a nyertes ajánlattevőt a Kbt. 63. § (2) és
(3) bekezdése szerinti igazolások nyolc napon belül történő benyújtására.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó az alábbi módon kell, hogy igazolja gazdasági és pénzügyi
alkalmasságát:
P/1. Az elmúlt kettő lezárt üzleti évre vonatkozó, számviteli jogszabályoknak
(elsősorban a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény) megfelelően összeállított
cégbírósági érkeztető bélyegzővel ellátott (vagy az IRM Céginformációs Szolgálata
által kibocsátott) éves beszámolójának egyszerű másolati példányának becsatolása
szükséges, kiegészítő mellékletek nélkül.
P/2. Nyilatkozzon a 2006., 2007., 2008. naptári év magasépítési tevékenységéből
származó nettó árbevételéről évenkénti bontásban.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):



Alkalmatlan az ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó:
P/1. ha a mérleg szerinti eredménye az elmúlt kettő lezárt üzleti év bármelyikében
negatív volt.
(külön-külön megfelelés)
P/2. Akinek az elmúlt három naptári év (2006., 2007., 2008.) átlagában a
magasépítési tevékenységből származó nettó árbevétele nem éri el a 20.000.000
Ft-ot.
(együttes megfelelés)
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó
M/1.-M/2. nyilatkozat formájában ismertesse az ajánlattételi határidőt megelőző 3
év (2006., 2007., 2008.) legjelentősebb magasépítési beruházásait a Kbt. 68. § (2)
bekezdésében meghatározott módon igazolva.
M/3. cégszerűen aláírt nyilatkozatával mutassa be a teljesítésbe bevonni kívánt
felelős műszaki vezetőit, továbbá csatolja a szakemberek által aláírt eredeti szakmai
önéletrajzokat, végzettségüket, képzettségüket igazoló okleveleket, okiratokat és
a névjegyzékbe vételükről szóló határozatokat eredetiben vagy egyszerű másolati
példányban.
M/4. A Kbt. 67. § (2) bekezdés f) pontja alapján az előírt környezetirányítási
rendszerek bemutatásával, azoknak bármely nemzeti rendszerben történő
akkreditálását igazoló tanúsítványok másolati példányának csatolásával, illetve
egyenértékű környezetvédelmi vezetési szabványokon alapuló intézkedések egyéb
bizonyítékainak benyújtásával.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az az ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó
M/1. ha az ajánlattételi határidőt megelőző 3 év (2006., 2007., 2008.)
vonatkozásában nem rendelkezik évente egy db középületnek minősülő
magasépítési referenciával, melyek együttes nettó értéke meghaladja a 20.000.000,-
Ft-ot.
M/2. Aki az ajánlattételi határidőt megelőző 3 év (2006., 2007., 2008.)
vonatkozásában nem rendelkezik összesen 1 db nettó 20.000.000 Ft értékű,
befejezett magasépítési beruházásból származó referenciával, amely óvoda vagy
alapfokú oktatási intézmény magasépítésére (felújítás/bővítés/átalakítás) vonatkozik.
(Az M/1.-M/2. alkalmassági feltételek között felsorolt referenciák esetében az
átfedés megengedett.)
M/3. Aki nem rendelkezik az építési beruházás teljesítéséért felelős vezető
tisztségviselőkkel illetve a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi szakemberekkel:
- 1 fő „A” kategóriás felelős műszaki vezető (244/2006. (XII.05.) Korm. rendelet
MV-Ép/A),
- 1 fő „ÉG” kategóriás felelős műszaki vezető (244/2006. (XII.05.) Korm. rendelet
MV-Ép/ÉG),
- 1 fő „ÉV” kategóriás felelős műszaki vezető (244/2006. (XII.05.) Korm. rendelet
MV-Ép/ÉV).



M/4. Aki nem rendelkezik ISO 14001 (környezetvédelem) vagy ezzel egyenértékű
környezetirányítási tanúsítvánnyal (környezetvédelmi intézkedéseknek a leírásával),
illetve a Kbt. 68.§ (5) bek.-ben előírt, a vonatkozó európai szabványsorozaton
alapuló környezetvédelmi vezetési szabványokon alapuló intézkedések egyéb
bizonyítékaival.
A környezetirányítási tanúsítványoknak (leírásoknak) a szerződéskötés
időpontjában érvényesnek kell lenniük, valamint a szerződés egész időtartama alatt
gondoskodni kell a tanúsítvány (leírások) meghosszabbításáról, érvényesítéséről.
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
Egyösszegű átalányár (Ft) 70
Késedelmi kötbér (Ft/nap) 10
Számla kifizetés határidő (naptári nap) 10
Jótállás időtartama (hónap) 10
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: 2009/09/23 (év/hó/nap ) Időpont: 10.00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 100.000,- Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
Ajánlattevő a dokumentáció bruttó 100.000 Ft-os ellenértékét az ÉSZ-KER Kft.
közreműködő szervezet OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11702036-29905272 számú
számlájára történő átutalásáról (befizetésről) szóló igazolás bemutatása és arról
készült másolat átadása (megküldése) ellenében veheti át/kérheti a közreműködőtől.
Az átutalás közlemény rovatába az „Ajánlattételi dokumentáció – Érd: Béke téri
óvoda-bölcsőde átalakítás” hivatkozást szükséges feltüntetni. Készpénzes fizetés
nem lehetséges!
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2009/09/23 (év/hó/nap) Időpont: 10.00
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: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától
számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2009/09/23 (év/hó/nap) Időpont: 10.00
Helyszín : ÉSZ-KER Kft. közreműködő szervezet tárgyaló helyisége. Cím: 1026
Budapest, Torockó u. 9. I. em. 4.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
Kbt. 80.§ (2) 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?
nem
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb hivatkozási alapot:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2009. október 07. 10.00 óra
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2009. október 16. 10.00 óra
V.3. 3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető
szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel
feltétele? (adott esetben)



igen
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további
információk: (adott esetben)
A dokumentáció átvehető az ÉSZ-KER Kft. (1026 Budapest, Torockó u. 9.)
közreműködő szervezet titkárságán munkanapokon előre (a 06-30-698-21-66
számon) egyeztetett időpontban 10.00 – 14.00 között, valamint az ajánlattételi
határidő lejártának napján 9.00-10.00 óráig; illetve a Kbt. 54. § (4) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően (ajánlatkérő a dokumentációt elektronikus úton is
rendelkezésre bocsátja!). Az átvételkor a befizetést igazoló dokumentum
bemutatása és egy arról készült másolat átadása szükséges, megküldésének
kérése esetén a kérelemhez a befizetést igazoló dokumentumot másolatban
csatolni kell. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásához az alábbi adatokat
szükséges – dokumentáció átvételekor személyesen, vagy e-mailen, postai úton
történő megküldés esetén az erre vonatkozó írásbeli kérelem részeként – megadnia
az ajánlatkérő rendelkezésére: a dokumentációt átvevő cég neve és székhelye,
adószáma, a cég nevében kapcsolattartásra kijelölt személy neve, telefon- és fax
száma.
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:
0-10-ig, mely minden részszempont esetén azonos.
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:
Ajánlatkérő az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás elvét alkalmazza
az alábbiak szerint: Az ajánlatkérő az ajánlati ár vonatkozásában a legalacsonyabb
érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális
pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb
tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.
Ajánlatkérő a 2., 3., 4. részszempont esetében az egyenes arányosítás elvét
alkalmazza az alábbiak szerint:
A napi kötbér, fizetési határidő, a jótállás időtartama mértékének vonatkozásában
az ajánlatkérő számára a legkedvezőbb a legmagasabb mértékű vállalás lesz, az
ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár)
adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez
viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.
V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező
minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e?
igen
V.7) Egyéb információk:
1. Az ajánlathoz csatolni kell:
- az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó és az erőforrást nyújtó szervezet ajánlattételi határidőt
megelőző 30 napnál nem régebbi cégkivonatát eredetiben vagy hiteles másolati
példányban,
- az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó és az erőforrást nyújtó szervezet cégjegyzésre



jogosult képviselő aláírási címpéldányának (aláírás mintájának) eredeti példányát
vagy hiteles másolatát. Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által
felhatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a meghatalmazásnak tartalmaznia
kell a meghatalmazott aláírás mintáját is.
- Amennyiben ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy az erőforrást nyújtó szervezet cégadataiban
30 napnál nem régebbi cégkivonat alapján változásbejegyzés van folyamatban,
abban az esetben csatolni kell az erre vonatkozó változásbejegyzési nyomtatvány
eredeti vagy egyszerű másolati példányát
2. Az ajánlattal kapcsolatos formai és tartalmi előírások az ajánlattételi
dokumentációban kerülnek meghatározásra.
3. Ajánlatkérő a dokumentációt és a kiegészítő tájékoztatást elektronikus úton is
rendelkezésre bocsátja [Kbt. 251. § (1)-(2) bekezdés].
4. Az ajánlat részeként csatolni kell a Kbt. 70. § (2) bekezdés, 71. § (1) bekezdés
és a 71. § (3) bekezdés és 72. § szerinti nyilatkozatokat. Nemleges tartalmú
nyilatkozatok is csatolandóak.
5. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83. §-nak megfelelően biztosítja.
6. A Kbt. 20. § (3) bekezdése alapján az ajánlatkérő a jelen felhívásban, illetve
dokumentációban előírt igazolások eredeti vagy egyszerű másolatban történő
benyújtását írja elő, kivéve, ahol felhívásban vagy dokumentációban ettől eltérően
rendelkezett.
7. Amennyiben az eredményhirdetésen nyertesnek minősített ajánlattevő visszalép,
úgy az ajánlatkérő a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a
szerződést.
8. Az idegen nyelven benyújtott iratok közül a kizáró okok, valamint az alkalmassági
követelmények igazolására szolgáló iratok esetében, az idegen nyelvű irattal (annak
eredeti vagy hiteles másolati példányával) együtt az irat magyar nyelvű hiteles
fordítását kell benyújtani. Minden más iratot, dokumentumot elegendő szöveghű
magyar fordításban csatolni.
9. Ajánlatkérőtől a benyújtott ajánlatok, egyéb dokumentumok nem igényelhetők
vissza, azokat ajánlatkérő bizalmasan kezeli és a Kbt. 7. §-ának (2) bekezdése
alapján őrzi meg.
10. Kivitelezés helyszínének megtekintésére előzetes egyeztetés alapján lehetőség
van.
11. A teljesítés során a kivitelezőnek vagy az általa a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak (elegendő, ha
az egyik) rendelkeznie és alkalmaznia kell a beruházás tárgyára vonatkozó ISO
9001:2000 szerinti bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezet
által tanúsított minőségbiztosítási rendszert, vagy a fenti minőségbiztosítási
előírások maradéktalan betartására vonatkozó az ajánlattevő által működtetett
fenti minőségbiztosítási rendszer részletes, tartalmilag a fenti szabványok
előírásainak mindenben megfelelő leírást. Ajánlattevő és az általa a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó az
ajánlatához köteles becsatolni ezen minőségbiztosítási rendszerek meglétét igazoló
dokumentumot. Fenti dokumentum benyújtása az ajánlat érvényességi feltétele.
V.8) E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/09/03 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok



I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: ÉSZ-KER Kft.
Postai cím: Torockó u. 9. I. em. 4.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Suhajda-Molnár Anikó
Telefon: 0617888931
E-mail: suhajdam@ceuconsulting.eu
Fax: 0617896943
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név: ÉSZ-KER Kft.
Postai cím: Torockó u. 9. I. em. 4.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Zelenay Krisztina
Telefon: 0617888931
E-mail: titkarsag@ceuconsulting.eu
Fax: 0617896943
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név: ÉSZ-KER Kft.
Postai cím: Torockó u. 9. I. em. 4.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Zelenay Krisztina
Telefon: 0617888931
E-mail: titkarsag@ceuconsulting.eu
Fax: 0617896943
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) ----------------------


