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RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Lenti Város Önkormányzata
Postai cím: Zrínyi u. 4.
Város/Község: Lenti
Postai irányítószám: 8960
Ország: Magyarország
Címzett: Szabóné Gáspár Marianna, Aljegyző, önkormányzati és városfejlesztési
osztályvezető
Telefon: 92/553-938
E-mail: -
Fax: 92/553-957
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 és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket 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 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):
Általános közszolgáltatások
Védelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem



Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
xEgyéb
(nevezze meg): Fenti tevékenységek a védelem, közrend, biztonság és vallás
kivételével az önkormányzat tevékenységi körébe tartoznak
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 Az emeltszintű járóbeteg
szakellátás fejlesztése a Lenti Kistérségben a Dr. Hetés Ferenc Rendelőintézet
revitalizációjával – építési beruházás
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 x
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
A teljesítés helye 8960 Lenti, Kossuth u. 10.
NUTS-kód HU223
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 Az emeltszintű járóbeteg szakellátás fejlesztése
a Lenti Kistérségben a Dr. Hetés Ferenc Rendelőintézet revitalizációjával – építési
beruházás vállalkozási szerződés keretében
II.1.6)
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

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

45262700-8
45111100-9
45262650-2
45310000-3
45421100-5
45223300-9
45233227-6
45443000-4
45261400-8
45261213-0
45421146-9
45321000-3
45350000-5
45343200-5
45331200-8
45262690-4
45313100-5

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) Az építmény
megnevezése: Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet
Az építmény műszaki adatai: helyszínrajzi száma: 992; alapterülete: 1.525 m2;
telek területe: 6.078 m2; övezeti besorolás: TV-017; tervezett beépítettség: 29,77 %;
tervezett zöldfelületi fedettség: 43,8 %; tervezett építmény magasság: nem változik;
bruttó szintterületi mutató: nem változik.
Az építési tevékenységet befolyásoló, átlagostól eltérő körülmények, illetve
környezeti tényezők:
A kivitelezés a Rendelőintézet működésétől időben nem különül el, ezért a felújítási
munkák a Rendelőintézet folyamatos működését nem zavarhatják/akadályozhatják.
Az épület felújítása három szakaszban valósul meg:I. új épület + nyaktag
tetőszerkezeteII. régi épület keleti (jobb) oldalaIII. nyaktag földszintje és a régi
épület nyugati (bal) oldalaA folyamatos működés miatt különös tekintettel kell lenni
a Rendelőintézet dolgozóinak és a szolgáltatások igénybe vevőinek biztonságára
és egészségére. Az átalakítással érintett közművek esetén (áram, víz, gáz, fűtés)
a folyamatos használhatóságot biztosítani kell. Az épületből a víz- és villamos
energia-vételi lehetőség a kivitelezés ideje alatt biztosított, azonban a kivitelezési
munkák miatt felmerülő költségek a kivitelezőt terhelik.A nyertes ajánlattevő
feladata a projekt keretében beszerzésre kerülő eszközök (orvostechnológia, bútor,
informatika, stb.) beépítésének összehangolása, melynek keretében a nyertes
ajánlattevőnek együtt kell működnie az eszközök beszállítójával az Ajánlatkérővel
egyeztetett módon.
A nyertes ajánlattevő a régi épület keleti (jobb) oldala kivitelezése során
„A fogyatékkal élők nappali ellátása a Lenti Kistérségben” című a NYDOP
-5.1.1/A-2008-0020 számú pályázat keretében megvalósuló építési beruházás
nyertes ajánlattevőjével, kivitelezőjével köteles összehangolni a kiviteli munkákat
Ajánlatkérő igényei és utasításai szerint, illetve Ajánlatkérővel egyeztetett módon.Az
ajánlati dokumentációban és a jogerős engedélyezési tervdokumentációban,
valamint a kiviteli tervdokumentációban részletezettek szerint.
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): 190.750.000
Pénznem: HUF
VAGY:
és között
Pénznem:
II.2.2)
Vételi jog (opció) (adott esetben)
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 (nap/hó/év)
befejezés 2010/09/30 (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) Meghiúsulási kötbér
a nettó ajánlati ár 20% -a. Késedelmi kötbér, melynek 30 napra számított mértéke
a nettó ajánlati ár 15%-a. Az ajánlatkérő kötelezően előírja 5 év jótállási idő
és a kötelező alkalmassági idő, mint szavatossági idő jogszabályban rögzített
minimumának vállalását. Jólteljesítési biztosíték a nettó ajánlati ár 5%-a. A jótállás
idejére szóló biztosíték mértéke: a nettó ajánlati ár 10%-a. A biztosítékok az
ajánlattevő választása szerint vagy ilyen összegű készpénz befizetésével az
ajánlatkérő bankszámlájára, vagy ilyen értékű bankgarancia nyújtásával, vagy
biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó
kötelezvénnyel teljesíthetők a Kbt. 53.§ (6) bekezdés a) pontjában foglaltak és
az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint. A mellékkötelezettségek
vállalásáról, és a biztosítékok nyújtásának módjáról, nyújtásának formájáról az
ajánlatban kell nyilatkoznia.
III.1.2)
Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a
vonatkozójogszabályirendelkezésekre
A fizetés az ajánlattevőnek a szerződésben meghatározott módon és tartalommal
való teljesítésétől számított 60 napos határidővel átutalással történik. Részszámla
benyújtására az ajánlattevőnek az alábbiak szerint van lehetősége:
- az I. ütemhez kapcsolódó épületrész felújításával kapcsolatos első részszámla
40 %-os teljesítését követően, a második részszámla 100%-os teljesítést követően
nyújtható be.
- a II. ütemhez kapcsolódó épületrész felújításával kapcsolatos részszámla 100%-os
teljesítést követően nyújtható be.A III. ütemhez kapcsolódó épületrész 100%-os
teljesítését követően, azaz a teljes kivitelezés befejezésekor az ajánlattevő jogosult
a végszámlát benyújtani.
Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az általános forgalmi adóról
szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142.§ (1) bekezdésének a) és b) pontja értelmében
az általános forgalmi adót az Ajánlatkérő, mint a szolgáltatás igénybevevője fizeti.
A részszámlák vállalkozót megillető nettó összege – a támogatási szerződésnek
megfelelően – akként kerül kifizetésre, hogy az ajánlatkérő a számla értékének
16,67%-át közvetlenül teljesíti a vállalkozó felé, a fennmaradó 83,33% teljesítése
érdekében Lenti Város Önkormányzata, mint Kezdeményezett a folyósító hatóságtól
szállítói kifizetést kér, mely értelmében a Közreműködő Szervezet (folyósító hatóság)
a jogosult támogatást közvetlenül a számla kiállítójának bankszámlájára fizeti
ki.Ajánlatkérő előleget nem fizet.
III.1.3)
A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi
személy (adott esetben)
Nem követelmény.
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: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet jelentkező, vagy alvállalkozó, vagy a Kbt. 65. § (3)
bekezdése szerinti szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében,
valamint a 61.§ (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.Az eljárásban nem
lehet jelentkező vagy alvállalkozó, vagy a Kbt. 65.§ (3) bekezdése szerinti szervezet,
akivel szemben a Kbt. 61.§ (1) bekezdésének d) pontjában foglaltak fenn állnak.Az
eljárásban nem lehet jelentkező vagy a Kbt. 105. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
alvállalkozó, vagy a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti szervezet, aki a Kbt. 61. §
(1) bekezdésének a)-c) pontjainak vagy a Kbt. 62. § (1) bekezdésének hatálya alá
tartozik.
Igazolási mód:A Kbt. 63. § (1) bekezdésének megfelelően, a kizáró okok fenn nem
állásáról a jelentkezőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint a jelentkező részére
a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell.A
jelentkező (közös jelentkezés / ajánlattétel esetén jelentkezők / ajánlattevők)
nyertessége esetén az ajánlattételi szakasz eredményhirdetését követő nyolc napon
belül a 63.§ (2)-(5) bekezdés és a 63/A. § (1) bekezdése szerint kell igazolnia,
hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdésének, valamint a 61. § (1)bekezdés a)-d)
pontjainak, illetőleg (2) bekezdésének hatálya alá, ha ezt a jelentkezésben /
ajánlatban nem igazolta.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
1./ A jelentkezőnek csatolnia kell (valamint ha van, úgy a 10% feletti alvállalkozónak
is) valamennyi számlájáról, a számlát vezető banktól származó, a számlaszámokat
is tartalmazó, a részvételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi nyilatkozatot
az alábbi kötelező tartalommal:
- mióta vezeti az adott számlá(ka)t,
- volt –e sorban álló tétele a hirdetmény megjelenését megelőző két évben a
számlá(i)n.
2./ A jelentkező(k) és ha van, úgy a 10% feletti alvállalkozó csatolja az elmúlt két
lezárt gazdasági év számviteli jogszabályok szerinti, „A számvitelről” szóló 2000.
évi C. törvénynek megfelelő módon elkészített beszámolóját, (ha a jelentkező és a
10% feletti alvállalkozó letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). 3./ A
jelentkező(k)nek nyilatkozniuk kell, hogy 2006., 2007. és 2008. években mekkora
volt a közbeszerzés tárgyából (magasépítés) származó nettó forgalma.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): 1./ Alkalmatlan a
jelentkező, (közös jelentkezés esetén a jelentkezők, valamint a 10% feletti
alvállalkozó külön- külön) ha a hirdetmény megjelenését megelőző két évben
bármelyik pénzforgalmi számláján volt sorban álló tétel.



2./ Alkalmatlan a jelentkező (közös jelentkezés esetén a jelentkezők, valamint
a 10% feletti alvállalkozó külön- külön), ha az elmúlt két lezárt gazdasági év
jogszabályok szerinti beszámolója alapján bármelyik évben a mérleg szerinti
eredménye negatív.
3./ Alkalmatlan a jelentkező, ha a közbeszerzés tárgyából (magasépítés) származó
forgalma az előző három évben összesen nem éri el a nettó 400 millió forintot.
Közös jelentkezés tekintetében a pénzügyi alkalmasság minimumkövetelményei
közül a 1-2. pontra vonatkozóan külön-külön, a pénzügyi alkalmasság
minimumkövetelményei közül 3. pont tekintetében együttesen kell megfelelni. A
10% feletti alvállalkozónak a pénzügyi alkalmasság minimumkövetelményei közül az
1-2. pontban írtaknak külön kell megfelelnie, a 3. pont tekintetében az alvállalkozók
alkalmasságát nem vizsgálja Ajánlatkérő.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
1./ A jelentkező a Kbt. 68.§ (2) bekezdése alapján csatoljon a Kbt. 67.§ (2) bekezdés
a) pontja szerinti referenciaigazolást az előző három évben befejezett teljesítéseire
vonatkozóan. A jelentkező csatoljon referencianyilatkozatot is, amelynek a
jogszabályi minimumon túl tartalmaznia kell a kezdési és befejezési határidő pontos
megjelölését (nap, hó, év), továbbá meg kell jelölni, a felvilágosítást adó személy
nevét és telefonszámát, ki kell emelni azt, hogy konzorciális teljesítésről volt szó,
továbbá a munkavégzés pontos helyét, az építmény jellegét és a főbb műszaki
paramétereit olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmasság megítélhető
legyen.
A bemutatásnál elég kitérni az alkalmasság igazolásához szükséges számú
referenciára. Amennyiben a műszaki szakmai alkalmasság körében előírt
alkalmassági feltételeket olyan referenciával kívánja igazolni, amely konzorciumi
teljesítésre vonatkozik, Ajánlatkérő azt a referenciát fogadja el, amely konzorciumi
tagként saját hányadban kielégíti az előírt feltételt (kérjük nyilatkozataikat ennek
figyelembevételével tegyék meg, hogy ez a bírálat során egyértelműen eldönthető
legyen). 2./ A jelentkező mutassa be az alkalmassági feltételnek való megfelelését
azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, képzettségük
ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, különösen azok bemutatásával,
akik a minőség-ellenőrzésért felelősek. A bevont szakemberek, szervezetek
tekintetében csatolni kell a szakemberek szakmai önéletrajzait és végzettségüket
igazoló okiratokat, valamint hatósági nyilvántartásba vételt igazoló érvényes
okiratukat is.
3./ A jelentkező a Kbt. 67. § (2) bekezdés d) pontja alapján kimutatással igazolja az
előző évi (2008.) átlagos statisztikai állományi létszámát.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): 1./ Alkalmatlan a
jelentkező, ha nem rendelkezik a hirdetmény feladását megelőző három évben
befejezett közbeszerzés tárgyára (magasépítés) vonatkozóan összesen legalább 3
db referenciával, melyek közül
- az egyik értéke legalább nettó 150 millió Ft,
- az egyik referencia egészségügyi intézmény felújítására, átalakítására, építésére
vonatkozik, ahol a beruházás során az orvos - technológia eszközök beszerzése
is megvalósult, (ahol a jelentkezőnek, ha nem is ő szállította a berendezéseket, de
legalább együtt kellett működni az eszközök beszállítójával).



2./ Alkalmatlan a jelentkező, ha nem rendelkezik legalább munkaviszonyban vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban
- legalább két fő („A” kategóriás) magasépítési szakterületen nyilvántartásba vett
felelős műszaki vezetővel,
- legalább kettő fő „ÉG” kategóriás felelős műszaki vezetővel,
- legalább egy fő „ÉV” kategóriás felelős műszaki vezetővel,akik a névjegyzékben
szerepelnek a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint.
- legalább 1 fő, felsőfokú végzettséggel rendelkező olyan szakemberrel
(szervezettel), aki a minőség-ellenőrzésért felelős.
3./ Alkalmatlan a jelentkező, ha az előző évi (2008.) éves átlagos statisztikai
állományi létszáma nem éri el a 30 főt.
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
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
Tárgyalásos x
Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése? nem
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? nem



IV. 2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás x
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
az 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
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) 7888/2009
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: 2009/08/24 (nap/hó/év)
Időpont: 12.00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (számokkal): 50.000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ellenértékét (40.000,-
Ft + Áfa) az ajánlatkérő nevében eljáró, Budapest Banknál vezetett
10102952-54346800-01000007 számú számlájára átutalással lehet rendezni.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
Dátum: 2009/08/24 (nap/hó/év)



Időpont: 12.00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha
ismert) (m eghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: 2009/09/16 (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: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (nap/hó/év ) Időpont:
Hely (adott esetben):
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben)
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 emeltszintű járóbeteg szakellátás
fejlesztése a Lenti Kistérségben a Dr. Hetés Ferenc Rendelőintézet revitalizációjával”
című NYDOP-5.2.1/B-2008-0002 számú pályázat
VI.3) További információk (adott esetben)
VI.3.1) A részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 24/08/2009 (nap/hó/év) Időpont: 12.00 óra
Hely (adott esetben): Deák Ügyvédi Iroda, 7100 Szekszárd, Jókai u. 22. fszt. 2.
A jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek: Kbt. 110.§ (2) bekezdés
szerint.
VI.3.2) A részvételi szakaszt eredményhirdetésének tervezett időpontja:A részvételi
határidő lejárát követő 20. nap 11.00 óra. (Amennyiben ez a nap nem munkanap,
akkor az azt követő első munkanap 11.00 óra.) Helyszín: Deák Ügyvédi Iroda, 7100
Szekszárd, Jókai u. 22. fszt. 2.
Az ajánlatkérő az eredményhirdetésre ezennel meghívja a jelentkezőket, további
értesítést már nem küld.
VI.3. 3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető
szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli) Az
ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártát követő 20. napon (amennyiben ez a
nap nem munkanap, akkor az azt követő első munkanapon) 10.00 órától folytatja
le a tárgyalást, ABC sorrendben az érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevőkkel
60-60 perces időtartamban. Helye: Lenti Város Polgármesteri Hivatala, Zrínyi
M. u. 4. sz. I. emeleti Tanácsterem. Az ajánlatkérő előreláthatólag csak egy
tárgyalási fordulót kíván tartani, amennyiben szükségesnek tartja, az első tárgyalás
végén dönt újabb tárgyalási forduló tartásáról. A tárgyalásos eljárásban a felek



a szerződéses feltételekről tárgyalnak, mivel nem áll fenn az ajánlattevőnek,
illetőleg az ajánlatkérőnek az ajánlati kötöttsége. A tárgyalás végén az ajánlattevők
cégszerűen aláírt ajánlati adatlapon nyújtják be végleges ajánlatukat, mely alapján
az ajánlatkérő értékeli az ajánlatokat. A tárgyalásról a tárgyalás befejeztével
jegyzőkönyv készül, melyet az ajánlattevők jelenlévő képviselői is aláírnak, és a
tárgyalási jegyzőkönyv 1 eredeti példányát a tárgyalás befejezésekor valamennyi
ajánlattevő megkapja. Az ajánlatkérő az utolsó tárgyalás befejezését követően
két munkanapon belül minden ajánlattevővel egyidejűleg ismerteti az ajánlatok
azon számszerűsíthető adatait, amelyek a bírálati részszempontok alapján
értékelésre kerülnek. A tárgyalás befejezésével ajánlati kötöttség jön létre. Miután az
ajánlatkérő az eljárás eredményét kihirdette, a szerződést a felhívásnak, illetőleg a
dokumentációnak és az ajánlatnak a tárgyalás befejezésekori tartalma szerint fogja
megkötni.
VI.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel
feltétele? (adott esetben) igen [x] nem [ ]
VI.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további
információk: (adott esetben) A dokumentáció a felhívás megjelenése napjától az
ajánlatkérő nevében eljárónál rendelkezésre áll, és megigényelhető. A dokumentáció
megvásárlása az érvényes jelentkezés feltétele. A dokumentáció megvásárlásának
feltétele az írásos igénylés személyes leadása vagy telefaxon történő megküldése
az ajánlatkérő nevében eljáró részére. Amennyiben telefaxon kívánja a jelentkező
megkérni a dokumentációt, úgy az eredeti okmánynak az ajánlatkérő nevében
eljáró postacímre történő megküldését is előírja az ajánlatkérő, ennek elmaradása
esetén a jelentkező nem hivatkozhat arra, hogy nem, vagy nem megfelelő
időben kapta kézhez a dokumentációt. Az igénylés tartalmazza az igénylő cég
megnevezését, székhelyét (számla kiállítási címet), a kapcsolattartó személy nevét,
telefonszámát, fax számát, email címét, és postai megkérés esetén postacímét,
ahová az ajánlatkérő nevében eljáró postai küldeményként a dokumentációt
megküldheti, továbbá a dokumentáció ellenértékének megfizetését igazoló okmányt.
A dokumentáció megvásárolható a részvételi határidőig, személyesen is az átutalás
banki kivonattal történő igazolásával az ajánlatkérő nevében eljáró személynél,
telefonon történő előzetes egyeztetést követően, munkanapokon naponta 9- 12
óráig, a részvételi határidő lejártának napján 12.00 óráig. VI.5) 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 [x] nem [ ]
VI.6) Egyéb információk:
1.) Az ajánlatkérő a szerződéskötésnek az ajánlattevő érdekkörében felmerült
okból történő meghiúsulása miatt az eljárásban (ajánlattételi szakaszban) való
részvételt 1.000.000,- Ft ajánlati biztosíték nyújtásához köti. Az ajánlati biztosíték
nyújtásának formája lehet készpénz befizetése (átutalása) az ajánlatkérő nevében
eljáró személy Budapest Banknál vezetett 10102952-54346800-02000000 számú
számlájára, vagy teljesíthető bankgaranciával, vagy teljesíthető biztosítási szerződés
alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel. Az
ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség időtartama alatt (a szerződéskötés
tervezett időpontjáig) kell az ajánlatkérő rendelkezésére állnia, érvényesnek lennie.
A bankgaranciának a lejáratig visszavonhatatlannak és a létrejöttét meghatározó
jogviszonytól függetlennek kell lennie. A bankgarancia összege nem csökkenthető,



az egy összegben hívható le. Az ajánlati biztosíték nyújtását igazoló eredeti okiratot
az ajánlathoz csatolni kell. Az ajánlati biztosítékot legkésőbb az ajánlattételi határidő
lejártának a napjáig beérkezőleg kell rendelkezésre bocsátani. Az ajánlatkérő
kijelenti, hogy az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet. Az ajánlatkérő az
eredményhirdetést követő 10 (tíz) napon belül intézkedik az ajánlati biztosíték
visszautalásáról, illetve felszabadításáról, a nyertes és a második legjobb ajánlattevő
kivételével. A második helyezett és a nyertes ajánlattevő ajánlati biztosítékának
felszabadítására, ill. visszafizetésére a nyertes ajánlattevővel való szerződéskötést
követő 10 (tíz) napon belül kerül sor.
2.) A jelentkező - a Kbt. 4.§ 3/E. pontjában meghatározott körben - a szerződés
teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet
(szervezetek) erőforrására is támaszkodhat. Ebben az esetben köteles igazolni azt,
hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a
szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az igénybe vett erőforrások tekintetében
a rendelkezésre állást a Kbt. 65.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint kell igazolni.
Más szervezet erőforrásainak bevonása esetén az adott alkalmassági feltételnek
való megfelelést is igazolni kell az adott alkalmassági feltételnél előírtak szerint!
A jelentkező ajánlatában külön nyilatkozatban pontosan jelölje meg, hogy mely
alkalmassági feltételek tekintetében kíván erőforrásra támaszkodni.
3.) A jelentkező csatoljon összefoglaló táblázatot és/vagy nyilatkozatot, arról
hogy az alkalmassági feltételek mely pontjának mely bemutatott elemmel
(dokumentummal) felel meg a dokumentációban meghatározott táblázat szerint.
4.) Az ajánlatkérő a Kbt. 91.§ (2) bekezdésének megfelelően a szerződést az
eljárás nyertesével vagy – visszalépése esetén, illetve az eljárás nyertesének a 60.
§ (1) bekezdésének, valamint a 61. § (1), illetőleg (2) bekezdésének hatálya alá nem
tartozásával kapcsolatos hamis nyilatkozata vagy ezen kizáró okokkal kapcsolatos
igazolás(ok) benyújtásának elmulasztása esetében – az eljárás eredményének
kihirdetésekor a második legalacsonyabb összegű érvényes ajánlatot tevőnek
minősített szervezettel köti meg.
5.) Az ajánlatkérő kiköti, hogy személyesen jelentkezéseket leadni csak
munkanapokon 9.00–14.00 óráig lehetséges előzetes, telefonon történő egyeztetés
alapján, azzal, hogy a részvételi határidő lejártának napján a jelentkezéseknek
12.00 óráig be kell érkeznie. A jelentkezés postai megküldése esetén az ajánlatkérő
felhívja a jelentkezők figyelmét arra, hogy a jelentkezéseknek a részvételi határidő
lejártának napján 12.00 óráig be kell érkeznie. A jelentkezés beadási módja
megválasztásának minden következményét a jelentkező köteles viselni!
6.) A jelentkezésben bemutatott referenciamunkák esetében – esetlegesen - a
különböző devizák forintra, illetve euróra történő átszámításánál a jelentkezőnek
a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott
devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar
Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára a jelentkező saját központi bankja által
a teljesítés napján érvényes árfolyam az irányadó. A jelentkezőnek az alkalmazott
átszámítási árfolyamot meg kell adnia a jelentkezésben akként, hogy feltünteti az
általa irányadónak tartott értéket és devizanemet, majd ezt követően feltünteti az
átszámításnak megfelelő értéket és devizát.
7.) Azon szakemberek esetében, akiket nem saját állományú munkaviszonyban
alkalmaznak, a jelentkezésnek tartalmaznia kell olyan szerződést, vagy
szándéknyilatkozatot, amelyben nevezett szakember kötelezettséget vállal,



hogy a jelentkező / ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében
közreműködik.
8.) Az ajánlatkérő tájékoztatja a jelentkezőket, hogy a nyertes ajánlattevőnek a Kbt.
306.§ szerinti felelősségbiztosítással kell rendelkeznie a szerződés teljesítése során.
9.) Közös jelentkezés esetében a jelentkezéshez csatolni kell az egyetemleges
felelősségvállalásról szóló megállapodást (konzorciális szerződést) legalább az
alábbiak szerint: tartalmazza a jelentkezők között, a közbeszerzési eljárással
kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon jelentkezőt, aki a konzorciumot
az eljárás során kizárólagosan képviseli és a közös jelentkezők nevében hatályos
jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös
jelentkezők / ajánlattevők nyertessége esetén a szerződésben vállalt valamennyi
kötelezettség teljesítéséért a jelentkezők / ajánlattevők egyetemleges felelősséget
vállalnak.
10.) A jelen felhívás III.2.2. pont 2. pontjában foglaltak esetén, amennyiben a
jelentkező, a Kbt. 105. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója letelepedése
szerinti ország joga nem írja elő a számviteli jogszabályoknak megfelelően
elkészített beszámoló közzétételét, akkor a jelentkező, és a Kbt. 105. § (1) bekezdés
b) pontja szerinti alvállalkozója nyilatkozzon erre vonatkozóan.
11.) Az ajánlatkérő a III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 2. pontjában
található „az elmúlt két lezárt gazdasági év jogszabályok szerinti beszámolója”
alatt a jelentkező (105.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó) személyes
joga szerint irányadó számviteli jogszabályok szerint így meghatározott utolsó két
lezárt üzleti évet, és az arra vonatkozó, számviteli jogszabályok szerint elkészített
beszámolót érti.
12.). Az ajánlatkérő a műszaki-szakmai alkalmasság körében előírt feltételeknél
elfogadja, ha egy referencia több alkalmassági feltételnek is megfelel.
13.) A tárgyalásos eljárás jogcímének megjelölése: A Kbt. 124. § (2) bekezdésének
b) pontja alapján az ajánlatkérő hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
eljárást alkalmaz tekintettel arra, hogy az építési beruházás természete és az ehhez
kapcsolódó kockázatok nem teszik lehetővé az ellenszolgáltatás előzetes átfogó
(mindenre kiterjedő) meghatározását, melynek jelentőségét az is indokolja, hogy a
beruházás támogatásból valósul meg. Tekintettel arra, hogy az építési beruházást
legkésőbb 2010. szeptember 30. napjára be kell fejezni, az ajánlattevőknek olyan
műszaki megvalósítási ütemterv szerint kell a kivitelezési munkálatokat elvégezniük,
amely során fokozott hangsúly kerül a párhuzamos munkavégzésre, ami jelentős
munkaszervezési feladatokat ró az ajánlattevőkre. Az ellenszolgáltatás előzetes
átfogó (mindenre kiterjedő) meghatározását nehezíti továbbá azon körülmény, illetve
kockázat is, hogy az építési beruházás az intézmény működése közben valósul
meg, a kivitelezés a Rendelőintézet működésétől időben nem különül el, ezért a
felújítási munkák a Rendelőintézet folyamatos működését nem akadályozhatják.
14.) Ajánlatkérő a Kbt. 20. § (3) bekezdésének utolsó kitételére hivatkozással
előírja, hogy a jelentkezők a jelentkezésben becsatolandó igazolásokat legalább
hiteles másolatban nyújtsák be. Kivételt képez ezen szabály alól, ahol ajánlatkérő
kifejezetten előírja az egyszerű másolati formában történő csatolás lehetőségét.
A Kbt. szövegezésére hivatkozással az ajánlatkérő igazolás alatt a kizáró okok
fenn nem állása (III.2.1.) és az alkalmassági feltételeknek (III.2.2. és III.2.3.) való
megfelelés tekintetében becsatolandó dokumentumokat érti.



15.) A jelentkezést magyar nyelven kell beadni, az eljárás során mindennemű
levelezés és kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik. Joghatás kiváltására csak
a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. Abban az esetben amennyiben
a nyilatkozat vagy okirat egészben vagy részben nem magyar nyelven kiállított,
a jelentkező által készített vagy készíttetett fordítást kell csatolni közvetlenül a
nyilatkozat vagy okirat elé vagy után, melynek egyezőségét (teljes szöveghűségét)
cégszerű aláírással kell igazolni.
16.) Az I. ütem teljesítésének részhatárideje: 2010.04.30.; a II. ütem teljesítésének
részhatárideje: 2010.07.31.; a III. ütem teljesítésének részhatárideje, azaz
véghatáridő: 2010.09.30.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Margit krt. 85.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
Telefon: 06-1-336-7776
E-mail: kapcsolat@kozbeszerzesek.tanacsa.hu
Fax: 06-1-336-7778
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Margit krt. 85.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
Telefon: 06-1-336-7776
E-mail: kapcsolat@kozbeszerzesek.tanacsa.hu
Fax: 06-1-336-7778
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
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.§
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő
szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Margit krt. 85.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
Telefon: 06-1-336-7776
E-mail: kapcsolat@kozbeszerzesek.tanacsa.hu
Fax: 06-1-336-7778
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2007/07/22 (nap/hó/év)



A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: Deák Ügyvédi Iroda
Postai cím: Jókai u. 22. fszt. 1-2.
Város/Község: Szekszárd
Postai irányítószám: 7100
Ország: HU
Címzett: dr. Bakó Zoltán
Telefon: 06/74/411-124
E-mail: chris.deak@t-online.hu
Fax: 06/74/510-224
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: Deák Ügyvédi Iroda
Postai cím: Jókai u. 22. fszt. 1-2.
Város/Község: Szekszárd
Postai irányítószám: 7100
Ország: HU
Címzett: dr. Bakó Zoltán
Telefon: 06/74/411-124
E-mail: chris.deak@t-online.hu
Fax: 06/74/510-224
Internetcím (URL): *
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket
kell benyújtani
Hivatalos név: Deák Ügyvédi Iroda
Postai cím: Jókai u. 22. fszt. 1-2.
Város/Község: Szekszárd
Postai irányítószám: 7100
Ország: HU
Címzett: dr. Bakó Zoltán
Telefon: 06/74/411-124
E-mail: chris.deak@t-online.hu
Fax: 06/74/510-224
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


