3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés:
http://www.kozbeszerzes.hu
AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________
Azonosító kód____________________
Építési beruházás x
Árubeszerzés
Szolgáltatás
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata
Postai cím: Hősök tere 1
Város/Község: Hajdúszoboszló
Postai irányítószám: 4200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Sóvágó László polgármester
Telefon: +36 52/ 557-300
E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu
Fax: +36 52/ 557-301;
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hajduszoboszlo.hu
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
Hajdúszoboszló Járóbeteg-ellátó Centrum - a kistérségi egészségügyi alappillér
fenntartható korszerűsítése című (ÉAOP-4.1.2/B-2008-0005 sz.) pályázat keretében
építési munkák kivitelezése
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
4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja 1-3. (Járóbeteg – Ellátó Centrum)
NUTS-kód HU321
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 x
Dinamikus 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
A szerződés meghatározása: befejezési határidőre prognosztizált átalányáras
vállalkozási szerződés.
Tárgya: Hajdúszoboszló Járóbeteg-ellátó Centrum - a kistérségi egészségügyi
alappillér fenntartható korszerűsítése című (ÉAOP-4.1.2/B-2008-0005 sz.) pályázat
keretében építési munkák kivitelezése.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
További
tárgyak:
II.1.7)

45215100-8

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.1.8.)
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)
felületét érintő hőszigetelést (1400 m2); külső nyílászárócseréket 87 db,
belső nyílászáró 34 db; magastető építését a jelenlegi lapostetőre (693 m2); a
betegfelvonó cseréjét, az új padlástérbe való kijutás biztosításával; a kiemelt
vizesblokkokban burkolat és berendezés cseréjét; akadálymentes bejárati rámpa
kialakítását; 4 db akadálymentes vizesblokk kialakítását (20,8 m2) (3 db*5,40 m2 +
1db*4,60 m2); 2 db akadálymentes parkoló kialakítását az épület előtt (32 m2) (5,70
m*5,50 m); 13 db gépkocsi állásos, sorompóval ellátott zárt parkoló létesítését az
5793/36 Hrsz. számú telken (342 m2) (20,14 m*17,0 m);
kapcsolódó részleges korszerűsítés: épületgépészet, légtechnika,
épületvillamosság.
A generálkivitelezési munkákat mőködı intézményben kell elvégezni, annak
folyamatos mőködésének
zavarása nélkül.
A teljes mennyiség tartalmaz nettó 10 M Ft tartalékkeretet is.
II.2.2)
Vételi jog (opció) (adott esetben)
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Opció I.: Padlóburkolat készítése, beltérben, meglévő hidegburkolatra, gres,
kőporcelán lappal,
kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fúga szélességgel,
20x20 - 40x40 cm
közötti lapmérettel: 325 m2
Opció II.: Magastető kopolit üveg szegélyének felújítása: 71 fm
Opció III.: Polikarbonát előtetők cseréje. 33,5 m2
Opció IV.: Térburkolat készítése 8 cm-es vastagsággal, bazaltzúzalékkal kisöpörve,
16x16x8 vagy 20x
20x8 cm lapokból: 342 m2, meglévő aszfaltburkolat bontásával.
Az opciós tétel beszerzéséről ajánlatkérő a rendelkezésre álló keretösszeg
függvényében a
későbbiekben rendelkezik, a fennmaradó forrás kihasználásával.
A teljesítésre vonatkozó feltételek az alapajánlattal azonosak.
Ajánlatkérő az opciós tételt az ajánlati árral együttesen értékeli. A bírálati szempont
szerinti nettó
ajánlati ár: nettó alapár, valamint nettó opciós ár együttesen kerül értékelésre.
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 60 (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: 150 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés (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: nettó 200 000 Ft/nap, maximuma a nettó szerződéses ár 20 %-a.
Meghiúsulási kötbér: nettó ajánlati ár 7 %-a.
Teljesítési garancia összege: A nettó ajánlati ár 5 %-a a vállalkozási szerződést
biztosító mellékkötelezettség, amely teljesíthető a Kbt. 53. § (6) bekezdés a)
pontjában meghatározottak szerint. A teljesítési garanciát a 191/2009. (IX. 15.)
Kormányrendeletnek megfelelően a fedezetkezelőn keresztül a fedezetkezelőnek
kell nyújtani.
A teljesítési garanciát az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását
követően, a feltárt esetleges hiányosságok megszüntetéséről szóló igazolás
kiállítását követő 10 napon belül szolgáltatja vissza az ajánlatkérő.
Jótállási garancia: a teljesítési garancia 50 %-a, az egy éves utó-felülvizsgálat
végéig fennállóan, amely teljesíthető a Kbt. 53. § (6) bekezdés a) pontjában
meghatározottak szerint.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
2 részszámla és egy végszámla bocsátható ki 30%-30%-40% ütemezés szerint.
A végszámla benyújtásának feltétele: eredményes műszaki átadás-átvételi
jegyzőkönyv.
Számlák kiegyenlítése: a teljesítésigazolások alapján kiállított számlákat a
Megrendelő a teljesítéstől számított 60 napon belül átutalással egyenlíti ki, figyelemmel a Kbt. 305. § (3) bekezdésére, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII
tv. 36/A. §-t és az építtetői fedezetkezelésre vonatkozó szabályokat figyelembe véve.
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő számára előleg igénylési lehetőséget biztosít,
melynek mértéke maximum 10 % mértékű lehet, amennyiben erre ajánlattevő igényt
tart.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
Ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg a 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, és az erre vonatkozó nyilatkozatot, valamint
konzorciális szerződést (a dokumentációban részletezettek szerint) csatolni kell.
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:
Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 60.
§ (1) bekezdés, a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pont és Kbt. 61. § (2) bekezdés szerint
meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a
Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-c) pontok és Kbt. 62. § 1) bekezdés szerint meghatározott
kizáró okok hatálya alatt áll.
Megkövetelt igazolási mód: ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, valamint az ajánlattevő
részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet nyilatkozata, hogy
nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdés, Kbt. 61. § (1) bekezdés a-d) pontjai és a Kbt.
61. § (2) bekezdés szerint meghatározott kizáró okok hatálya alá .
Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén ajánlattevők) nyertessége esetén az
eredményhirdetést követő nyolc napon belül a Kbt. 63. § (2)-(3) bekezdés és a
63/A. § (1) bekezdése szerint kell igazolniuk, hogy nem tartoznak a Kbt. 60. § (1)
bekezdés a-h) pontjai, valamint a 61. § (1) bekezdés a-d) pontjai, és Kbt. 61. § (2)
bekezdésének hatálya alá
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 vonatkozásában:
P1. Valamennyi számlavezető pénzintézet ajánlattételi határidőt megelőző 60
napnál nem régebbi nyilatkozata az ajánlattevő (ajánlattevő) pénzügyi helyzetéről
[Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pont]:
— Mióta vezeti a bankszámláját,
— Volt-e a számláján 15 napot meghaladó sorbanállás a kiállítást megelőző 2 éven
belül,
P2 2008-2009. évi teljes forgalmáról, valamint magasépítési forgalma tárgyú
forgalmáról szóló nyilatkozat.
P3. Számviteli törvény szerinti 2006. 2007. és 2008. évi beszámoló [Kbt 66. § (1)
bekezdés b) pont].
Az ajánlattevőnek, valamint a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
alvállalkozónak a gazdasági- és pénzügyi alkalmassági követelmények 1. és 3.
pontjában meghatározottaknak külön-külön, a 2. pontban meghatározottaknak
együttesen kell megfelelnie.
Igazolási mód erőforrás szervezetre vonatkozóan: Kbt. 65. § 3)-4) bekezdés szerint,
tekintettel a Kbt. 4. § 3/E pontjára.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó:
P1. Ha a pénzintézeti nyilatkozat(ok) szerint a folyószámlá(ko)n a kiállítást
megelőző 2 évben 15 napot meghaladó sorban állás fordult elő,

P2. 2008-2009. évi, teljes árbevétele, évente nem éri el min. nettó 400 000 000
Ft-ot, melyből a magasépítés forgalma évente nem éri el a minimum nettó 250 000
000 Ft-ot.
P3. 2006-2007-2008. évi beszámolói szerint a cég gazdálkodása során a mérleg
szerinti eredménye egy esetnél többször negatív volt.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vonatkozásában.
M1 Az ajánlattételi határidőt megelőző 3 év legjelentősebb III.2.3) alkalmassági
minimumkövetelményei pontban meghatározott tárgyú beruházásainak ismertetése
és ennek igazolására a szerződéskötő másik fél által kiállított nyilatkozat, amely
tartalmazza a referenciamunka tárgyát, az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés
helyét és idejét, és nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e. (Kbt. 68. § (2) bekezdés),
M2 A teljesítéshez rendelkezésre álló munkagépek, berendezések
leírása (darabszám, műszaki paraméterek leírása a III.2.3. alkalmassági
minimumkövetelményeiben meghatározott eszközökből)
M3-M4 -M5 Az ajánlattevő vezető tisztségviselőjének, teljesítésért felelős
szakemberének, valamint szakáganként felelős szakembereinek ismertetése: a
képzettség igazolására az ajánlattevő csatolja a szakemberek szakmai önéletrajzát,
illetve a végzettségét igazoló okiratokat, valamint a műszaki vezetői jogosultságra
vonatkozó hatósági igazolást (a 196/2009. (IX. 15.) Korm. rendelettel módosított
244/2006. (XII. 5) Korm. rendelet).
M6 A teljesítésben részt vevő szakemberek létszámadatainak megjelölése
képzettség, végzettség szerinti bontásban.
M7 A 2009. év átlagos statisztikai állományi létszámról fizikai dolgozó tekintetében,
és vezető tisztségviselőinek létszámáról ajánlattevő nyilatkozatának csatolása.
M8 Ajánlattevő bármely nemzeti rendszerben akkreditált környezetirányítási
rendszerben akkreditált környezetirányítási rendszer tanúsító intézménytől származó
tanúsítványát (ISO 14001), vagy Európai Unió más tagállamában bejegyzett
szervezettől származó, ezzel egyenértékű tanúsítványát, vagy a Kbt. 68. § (5)
bekezdése szerinti egyéb bizonyítékait.
A műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek ajánlattevőnek és valamint
a 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak együttesen kell megfelelnie.
Igazolási mód erőforrás szervezet esetén Kbt. 65. § 3)-4) bekezdés szerint
tekintettel a Kbt. 4. § 3/E pontjára.
Egy szakembert csak egy szakág vonatkozásában lehet megfeleltetni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az Ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó:
M1 Ha az ajánlattételi határidőt megelőző 3 évben az ajánlattevő nem rendelkezik
- eredményes műszaki átadás - átvétellel szerződés szerinti határidőre lezárult:
összesen legalább 2 db, középületre vonatkozó, melyből legalább 1 db
egészségügyi vagy szociális intézmény, épület építése és/vagy átalakítása bővítése kivitelezésére vonatkozó építési beruházási referenciával, melyeknek
beruházási értéke egyenként min. nettó 160 000 000 HUF

M2 Ha az ajánlattevő nem rendelkezik a kivitelezési munkák szerződésszerű
lefolytatásához szükséges alábbiakban felsorolt munkagépekkel, és
berendezésekkel:
1 db min 2000 W teljesítményű sarokcsiszoló.
1 db min 2000 W teljesítményű vizes téglavágó gyémánttárcsával.
1 db min 800 W teljesítményű falhoronymaró.
1 db min 1500 W teljesítményű fűrészgép.
1 db min 3,5 tonna teherbírású teherautó.
1 db min 800 W teljesítményű fúrókalapács.
1 db optikai, lézer szintezőműszer.
1 db min 2000 W teljesítményű vésőgép.
1 db min 2000 W teljesítményű magfúrógép
1 db min 6 méter munkaszintű, mobil állvány
1 db min 150 literes betonkeverő.
(Kbt. 67. § (2) bekezdés b) pont),
M3 Ha az ajánlattevő vezető tisztségviselője nem rendelkezik középfokú műszaki
vagy gazdasági vagy pénzügyi végzettséggel.
M4 Ha az ajánlattevő által megjelölt teljesítésért felelős, min. 1 fő nem
rendelkezik építészmérnöki vagy építőmérnöki végzettséggel, legalább 3 éves
kivitelezőként szerzett szakmai gyakorlattal, továbbá nem szerepel a felelős műszaki
vezetői névjegyzékben, MV-Ép/A kategóriás besorolással (196/2009 (IX. 15.)
Korm.rendelettel módosított, 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet).
M5 Ha az ajánlattevő által megjelölt, szakáganként felelős szakemberek - építész,
gépész, villamos - nem rendelkeznek szakirányú végzettséggel, legalább 3 éves adott szakág vonatkozásában - szakmai gyakorlattal, továbbá nem szerepelnek a
felelős műszaki vezetői névjegyzékben az adott szakág vonatkozásában.
M6 Ha az ajánlattevő nem rendelkezik teljesítésben részt vevő, alapfokú
végzettségű, min. 6 fő kőműves, 2 fő ács, 1 fő villanyszerelő, 1 fő víz-gáz, és
fűtésszerelő, 1 fő szobafestő-mázoló, 1 fő burkoló, 1 fő lakatos szakemberrel.
M7 Ha az ajánlattevő nem rendelkezik 2009. évben legalább 30 fő fizikai dolgozói
állománnyal, illetve 1 fő vezető tisztségviselővel.
M8 Ha az ajánlattevő nem rendelkezik bármely nemzeti rendszerben akkreditált
környezetvédelmi irányítási rendszerre vonatkozó, magasépítési tevékenységre is
kiterjesztett érvényes tanúsítvánnyal (pl. ISO 14001), vagy az Európai Unió más
tagállamában bejegyzett szervezettől származó, ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal,
vagy környezetvédelmi irányítási rendszer működtetésének egyéb bizonyítékaival.
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott nem
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
1. Ajánlati ár (nettó Forint)

75

2. Jótállási idő (hónapokban).

5

2.a) Jótállási idő - (épület) (2).
2.b) Jótállási idő - (beépített gépek,
elektromos berendezések) (3).
3. Határidő előtti teljesítés (napokban).

5

4. Projektterv értékelése.

15

4.a) Ütemterv, erőforrás allokációs terv
(7).
4.b) Kritikus út kezelése (5).
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: 2010/06/22 (év/hó/nap )
Időpont: 11.00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 150 000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:

Időpont: munkanapokon 10:00-14:00 óráig. A fizetés feltételei és módja: banki
átutalással a Syntron Kft. CIB Bank Rt.-nél vezetett 10700244-26179401-51100005
számú számlájára személyes átvétellel, vagy megküldésre kerül a Kbt. 54. § 4.
pontja alapján.
A dokumentáció díja: 150 000 HUF + ÁFA.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/06/22 (év/hó/nap) Időpont: 11.00
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/06/22 (év/hó/nap)
Időpont: 11.00
Helyszín : Syntron Kft, 1036 Budapest, Bécsi út 67.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint.
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2)
A szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos?
igen
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb hivatkozási alapot:
Észak-Alföldi Operatív Program "Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése alap-, járóbeteg szakellátás
korszerűsítése" ÉAOP-4.1.2/B-2008-0005
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2010. június 30. 11.00 óra, Syntron Kft, 1036 Bp, Bécsi út 67.
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
Az írásbeli összegezés eredményhirdetésen történő átadását vagy megküldését
követő naptól számított huszadik nap.
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 dokumentációt hétköznapokon 10:00-14:00 óráig lehet átvenni. Az ajánlati
határidő napján a dokumentáció átvehető 9:00-11:00 óráig.

V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati
szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek
értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
1-100
V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati
szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő
megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Az ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai szerinti tartalmi elemeit a felhívásban
meghatározott ponthatárok között értékeli úgy, hogy a legjobb ajánlati tartalmi
elemeire maximális 100 pontot, a többi ajánlat ugyanazon részszempont szerinti
tartalmi elemére pedig arányosan kevesebb pontot ad, a legjobb ajánlathoz történő
egyenes (2.-3 bírálati szempont), ill. fordított arányosítással (1. bírálati szempont).
(KT 2/2004. sz módosított ajánlása szerint).
A 4. bírálati részszempontnál alkalmazott módszer: a bíráló bizottság szakmai
tagozata az alszempontokra vonatkozó ajánlatokat sorbarendezi. A legkedvezőbb
helyezés 100 pontot kap, a legkedvezőtlenebb 1 pontot kap, a többi ajánlat
pontszáma a sorbarendezés módszerével kerül kiszámításra, majd ezt követően
az alszempontok pontszáma a bíráló bizottság szakmai tagozata létszáma szerinti
matematikai átlaggal kerülnek kiszámításra.
A bírálati szempontok 4. részszempont alszempontjaival kapcsolatos részletes
elvárások az ajánlati dokumentációban kerülnek részletezésre.
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 eljárásban való részvétel feltétele 3 000 000 HUF, ajánlati biztosíték teljesítése,
melynek teljesítését az ajánlatban igazolni kell. Az ajánlati biztosíték teljesíthető:
— Átutalással Hajdúszoboszló Város Önkormányzata OTP Nyrt.-nél vezetett
11738084-15372741-00000000. számú költségvetési elszámolási számlájára, vagy,
— Bankgaranciával, mely esetben a bankgaranciát nyújtó bank nyilatkozatát
kell benyújtani eredeti példányban, melynek érvényessége az ajánlati kötöttség
időtartama, vagy,
— Biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó
- kötelezvénnyel, mely esetben a kötelezvényt eredeti példányban kell benyújtani.
A kötelezvény érvényessége az ajánlati kötöttség időtartama. Az ajánlati biztosíték
kamatmentes visszafizetése a Kbt. 59. § (5) bekezdésében foglaltak szerint történik.
2) Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatot a cégjegyzésre jogosultak
által cégszerűen aláírva, 3 példányban (1 eredeti, 2 az eredetivel azonos
tartalmú másolat) kell benyújtani. A példányokat roncsolásmentesen nem
bonthatóan, összefűzve, megszámozva, tartalomjegyzékkel ellátva, zárt
borítékban/csomagolásban kell benyújtani, melyet a következő felirattal kell
ellátni: "Hajdúszoboszló Járóbeteg – Ellátó Centrum - a kistérségi egészségügyi
alappillér fenntartható korszerűsítése című (ÉAOP-4.1.2/B-2008-0005 sz.) pályázat
kivitelezése". Ajánlatkérő az egyes példányok közötti eltérés esetén az eredeti
jelzéssel ellátott példányban foglaltakat veszi figyelembe. Az ajánlat készítésével és
benyújtásával kapcsolatos költségeket az ajánlattevő viseli. A vonatkozó részletes
rendelkezést az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

3) Az ajánlattevő a dokumentációval kapcsolatos tájékoztatást a Kbt. 56. § (1)-(2)
bekezdésében foglaltak alapján kérhet, illetve kaphat. A válaszokat tartalmazó
dokumentum az ajánlati dokumentáció részévé válik.
4) A Kbt. 91. § (2) bekezdése esetén ajánlatkérő a második helyezett ajánlattevővel
köt szerződést, amennyiben azt az eredményhirdetésen megnevezte.
5) Az ajánlattevőnek csatolnia kell eredeti nyilatkozatát arról, hogy a 2004.
évi XXXIV. tv. alapján milyen vállalkozásnak minősül (mikro-, kis- vagy
középvállalkozásnak). Közös ajánlat esetén a közös ajánlattevőnek külön-külön kell
nyilatkozniuk és az ajánlathoz az eredeti nyilatkozataikat csatolniuk.
6) Ajánlattevő köteles mellékelni ajánlatához az ajánlattevő és alvállalkozója
(alvállalkozói), közös ajánlat esetén a közös ajánlatadók ajánlatot aláíró
cégjegyzésre jogosult vezetőjének, vezetőinek eredeti vagy másolat aláírási
címpéldányát.
7) Ajánlattevőnek a dokumentációban csatolt vállalkozási szerződéstervezetet,
ajánlati paraméterekkel kitöltve, az ajánlatához csatolnia kell.
8) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell Kbt. 71. § (1) és (3) bekezdése szerint.
9) Az ajánlatnak tartalmaznia kell Kbt 70. § (2) bekezdés valamint, 72. § szerinti
nyilatkozatot.
10) Ajánlatkérő 2010. június 10. 10.00 órakor lehetőséget biztosít a helyszín
megtekintésére. A helyszín megtekintésekor az ajánlatkérő konzultációt
nem tart, erre tekintettel a helyszínen tapasztaltakkal kapcsolatos kiegészítő
információkérésére is a 3. pontban foglaltak az irányadók. Gyülekező teljesítés
helyszínén.
11) Ajánlattevőként szerződő fél köteles a tárgyi beruházásra vonatkozó
felelősségbiztosítással rendelkezni.
12) Ajánlattevő csatoljon nyilatkozatot az ajánlattételi határidőt megelőző 2 évi
számlavezető pénzintézeteiről, számlaszámairól.
13.) Ajánlattevő köteles mellékelni ajánlatához az ő és 10% feletti alvállalkozója
(alvállalkozói):
— ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi másolat cégmásolatát,
— Egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartásának
kivonatát másolati példányban,
— költségvetési szerv esetén a költségvetési szervek nyilvántartásának másolati
kivonatát.
14.) Ajánlattevő csatolja ajánlatához:
— az ajánlati dokumentációban megjelölt beépítésre szánt anyagok forgalomba
hozatali engedélyeit valamint, termékismertetőjét (fényképét, leírását).
15.) Ajánlatkérő a Kbt. 83. §. (1) bek. szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás
lehetőségét.
16.) Ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt nyújtott be (Kbt. 48. § (3)-(4) bek), és
támogatási szerződést kötött a V.2. pontban feltűntetett projektre.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/05/26 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: Syntron Kft.
Postai cím: Bécsi út 67.

Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Varga Tímea
Telefon: 06 1 453 2889
E-mail: syntron@syntron.hu
Fax: 06 1 453 2890
Internetcím (URL): www.syntron.hu
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név: Syntron Kft.
Postai cím: Bécsi út 67.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Varga Tímea
Telefon: 06 1 453 2889
E-mail: syntron@syntron.hu
Fax: 06 1 453 2890
Internetcím (URL): www.syntron.hu
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név: Syntron Kft.
Postai cím: Bécsi út 67.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Varga Tímea
Telefon: 06 1 453 2889
E-mail: syntron@syntron.hu
Fax: 06 1 453 2890
Internetcím (URL): www.syntron.hu
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) ----------------------

