
3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
   Építési beruházás
x Árubeszerzés
   Szolgáltatás megrendelés
   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 információ a következő címen szerezhető be:
   A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus
beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
   A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell
benyújtani:
   A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)

I.2.) Az ajánlatkérő típusa
   Központi szintű
   Közszolgáltató
x Regionális/helyi szintű
   Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
   Közjogi szervezet
   Egyéb

I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők

x Általános közszolgáltatások
   Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
   Honvédelem
   Szociális védelem



   Közrend és biztonság
   Szabadidő, kultúra és vallás
   Környezetvédelem
   Oktatás
   Gazdasági és pénzügyek
   Egyéb (nevezze meg): 
   Egészségügy

I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
   Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
   Vasúti szolgáltatások
   Villamos energia
   Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
   Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
   Kikötői tevékenységek
   Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
   Repülőtéri tevékenységek
   Víz
   Egyéb (nevezze meg): 
   Postai szolgáltatások

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további
információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

Bútorok és berendezések szállítása Kovács Máté Művelődési Központ és
Könyvtár felújításához, bővítéséhez

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza
– építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik
leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)

   Építési beruházás
   Kivitelezés
   Tervezés és kivitelezés
   Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
x Árubeszerzés
x Adásvétel
   Lízing
   Bérlet
   Részletvétel
   Ezek kombinációja
   Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
   Építési koncesszió
   Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
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II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre
(DBR) vonatkozó információk

x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
   A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
   A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
   Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
   Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:  vagy hónap(ok) ban:
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
(ha ismert):

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Szállítási szerződés bútorok és berendezések szállítására a hajdúszoboszlói
Kovács Máté Művelődési Központ és Könyvtár felújításához, bővítéséhez

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 39100000-3
További
tárgyak:

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)

nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
   egy részre
   egy vagy több részre
   valamennyi részre

II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem

II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót
beleértve)

A Művelődési Központ és Könyvtár átalakítása és bővítéséhez kapcsolódó
bútorok és berendezések beszerzése:
Főbb mennyiségek:
Tantermi szék 98 db
Tárgyaló/ tanári szék 102 db
Íróasztal 70x75x60 cm 76 db



Íróasztal klaviaturatartóval 70x75x60 cm 16 db
Íróasztal 120x75x60 cm 14 db
Könyvespolc 80x115x30 cm 11 db
Könyvespolc 110x185x28 cm 36 db
Könyvespolc 130x185x28 cm 56 db
Könyvespolc 145x185x28 cm 70 db
Könyvespolc 200x185x28 cm 10 db
Könyvespolc 110x115x30 cm 6 db
Dobogó 6db;
A részletes mennyiségeket és specifikációt a dokumentáció tartalmazza.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül:  Pénznem:
VAGY:
és  között Pénznem:

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban:  vagy napban:  (a szerződés megkötésétől számítva)

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható:
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert):  vagy:  és  között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló
meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett
ütemezése: hónapban:  vagy napban:  (a szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: 12 vagy napban:  (a szerződés
megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés  (év/hó/nap)
Befejezés  (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)

Késedelmi kötbér a teljesítési véghatáridőre: a szerződés szerinti, áfa nélkül
számított ellenszolgáltatás 0,5%-a naponta, a 30 napot meghaladó késedelem
meghiúsulásnak minősül.
Teljesítési biztosíték: a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos
igények biztosítékaként a szerződés szerinti, áfa nélkül számított
ellenszolgáltatás öt százalékának megfelelő biztosíték.
A jótállás időtartama a Kbt. 71.§ szerint értékelésre kerül, melynek minimum
értéke 24 hónap.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes
rendelkezéseket a kibocsátásra kerülő ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
A biztosítékok rendelkezésre bocsátása a Kbt. 126. § (6) bekezdése
a) pontja szerint történhet, a 126. § (4) bekezdésben foglalt határidők
betartásával. A biztosítékok határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról
az ajánlattevőnek az ajánlatban kell nyilatkoznia.



III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)

A szerződéses ellenértéket az ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően
kiállított számla alapján, a Kbt. 130.§ (3) bekezdés rendelkezései szerinti
határidőn belül, átutalással teljesíti.
A fizetés a szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő
teljesítése alapján a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek valamint a
mindenkori hatályos Támogatási Szerződésnek megfelelően un. Szállítói
finanszírozás keretében, illetve önkormányzat által saját forrásból kerül
finanszírozásra.
Fizetési ütemezés: Az ajánlatkérő előleget nem fizet.
Az ajánlattevő egy végszámlát nyújthat be. A teljes ellenérték kifizetésre kerül
a szállítás teljes körű megvalósítását követően.
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2009. február 15.napjától
hatályos 36/A. § értelmében a megrendelő és a vállalkozó között, valamint
a vállalkozó és alvállalkozója között kifizetés csak 30 napnál nem régebbi
nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás benyújtása után történhet.
A részletes feltételeket a dokumentáció tartalmazza.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság,
illetve jogi személy: (adott esetben)

Nem követelmény.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem

(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok
(kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre
vonatkozó előírásokat is (adott esetben)

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet (közös) ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt
az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a
Kbt. 56. § (1) bekezdésben és az 57.§ (1) bekezdés a)-d) és f) pontjaiban
foglalt kizáró okok fennállnak.
Az eljárásban nem lehet (közös) ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fennállnak.
A megkövetelt igazolási mód:
A Kbt. 122. § (1) bekezdés alapján a kizáró okok fenn nem állásáról a (közös)
ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontját
azonban a 310/2011.(XII.23.) Kormányrendelet 2. § i) pont ib) alpontja és 4. §
f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A (közös) ajánlattevőnek
az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más
szervezet vonatkozásában a 310/2011 (XII.23) Kormányrendelet 10. § szerint
kell eljárnia.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási
mód:
A ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén a tagoknak) csatolni kell:
P1. A Kbt. 55.§ (1) bekezdés d) pontja és a 310/2011. (XII.23.) Korm.
rendelet 14.§ (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi számlavezető



pénzügyi intézményétől származó, valamennyi számlájára vonatkozó, az
eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy évre (365
napra) vonatkozó nyilatkozatát az alábbi tartalommal:
- számlaszáma(i),
- mióta vezeti a bankszámlát,
- volt-e 15 napot meghaladó sorban állás a számláin az eljárást megindító
felhívás feladását megelőző egy évben (365 napban), attól függően,
hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
P2. a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés b) pontja
alapján Ajánlattevő vagy jogelődje az eljárást megindító felhívás feladását
megelőző lezárt 3 üzleti évéről szóló számviteli jogszabályok szerinti
beszámolója (mérleg + eredmény-kimutatás a kiegészítő mellékletek
nélkül) ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja
közzétételét. Amennyiben a beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján
megtalálhatók, a beszámolók csatolása nem szükséges.
P3. a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés c) pontja
alapján Ajánlattevő az eljárást megindító felhívás feladását megelőző
három évre vonatkozó a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított
- árbevételéről, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából
(bútorok/berendezések szállítása) származó - általános forgalmi adó
nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatával, attól függően, hogy
az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben ajánlattevő a P3. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, az
előírt teljes időszakban, mert
az időszak kezdete után kezdte meg
működését, az alkalmassági
követelménynek a 310/2011. (XII.23.)
Korm.rendelet 14. § (2)bekezdése alapján
megfelel, amennyiben a működés ideje alatt, a közbeszerzés tárgya
(újépítés, vagy felújítási munkák kivitelezése)
szerinti árbevétele eléri vagy meghaladja a nettó 30 millió HUF-ot, ennek
igazolására egy erről szóló nyilatkozatot
csatoljon ajánlatában.
Amennyiben Ajánlattevő(k) az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek más
szervezet, vagy személy kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet, az előírt igazolási módokkal
azonos módon köteles igazolni, az adott alkalmassági feltételnek történő
megfelelést. (Kbt. 55.§ (5) bekezdés).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P1. Ajánlattevő alkalmatlan, ha számlái bármelyikén volt az eljárást megindító
felhívás feladásától visszafelé számított egy évben (365 nap) 15 napot
meghaladó időtartamban sorban álló tétel.
P2. Ajánlattevő alkalmatlan, ha az eljárást megindító felhívás feladását
megelőző három lezárt üzleti év bármelyikében mérleg szerinti eredménye
egynél több évben negatív volt.



P3. Ajánlattevő alkalmatlan, ha az eljárást megindító felhívás feladását
megelőző három évben teljes - általános forgalmi adó nélkül számított
- árbevételének átlaga nem éri el 35 millió Forintot, illetve ugyanezen
időszakban a közbeszerzés tárgyából (bútorok/berendezések szállítása)
származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétel átlaga nem éri
el a 25 millió Forintot.
Amennyiben ajánlattevő a P3. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, az
előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését,
az alkalmassági követelménynek a 310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 14. §
(2) bekezdése alapján megfelel, amennyiben saját maga, vagy jogelődjének
a működés ideje alatt, a közbeszerzés tárgya (hang és fénytechnikai,
épülethangosítási rendszerek szállítása) szerinti nettó árbevétele eléri a 30
millió HUF-ot.
A P1 és P2 alkalmassági követelmények esetében, elegendő, ha a közös
ajánlattevők közül legalább az egyik ajánlattevő megfelel.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevő(k) a más szervezet
vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül, figyelemmel a Kbt. 55.§ (4)-(6)
bekezdésére.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási
mód:
M.1. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontja
alapján ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafele számított három évben teljesített legjelentősebb jelen közbeszerzés
tárgyával (bútorok/berendezések szállítása) megegyező legjelentősebb
szállításainak ismertetését, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (5)
bekezdése szerinti formában igazolva, minimálisan az alábbi tartalommal:
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye);
- a kapcsolattartó neve és elérhetősége (cím, telefonszám, esetleg e-mail);
- a szállítás tárgyának megnevezése;
- a végzett tevékenység leírása (a tevékenység mennyiségére utaló fő adatok
megjelölésével);
- a teljesítés ideje (a projekt befejezése (év, hónap));
- a teljesítés helye;
- az ellenszolgáltatás nettó összege;
és nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan, ezért az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben az
alábbi feltételek fennállnak:
M.1. Ha az ajánlatevő az eljárást megindító felhívás feladásának napját
megelőző három évben nem teljesített legalább nettó 30 millió Ft összértékű
(a három évben összesen), max. 2 db referencia munka értékéből összeadott
közbeszerzés tárgyával azonos (bútorok/berendezések szállítása) munkára
kötött szerződést.

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem



A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges
feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk

A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő
hivatkozás:

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen
közreműködő személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája

Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az
alábbiak szerint:
x Nyílt
   Meghívásos
   Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása: 
   Versenypárbeszéd
   Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: 
   Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: 
   Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
   Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
   Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló
tárgyalásos
   Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli
tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az
alábbiak szerint:
   Nyílt
   Meghívásos
   Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
   Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
   Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
   Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló
tárgyalásos
   Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli
tárgyalásos

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy
keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)

A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum  és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a
versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)



Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok
számát:

IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

   A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok
alapján

Szempont Súlyszám
Ajánlati ár (nettó Forint) 4
Jótállási idő vállalása (hónapokban
megadva, A minimum 24 hónapot
meghaladó megajánlásokat kérjük
megadni)

2

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus
árlejtésről:

IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
   Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:  /  (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma:  (év/hó/nap)
   Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:  /  (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma:  (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:  /  (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma:  (év/hó/nap)

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének
feltételei (adott esetben)

A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2012/09/21 (év/hó/nap ) Időpont: 13:00
A dokumentációért fizetni kell nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár:  Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2012/09/21 (év/hó/nap) Időpont: 13:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
(részvételi felhívás esetén)

Dátum:  (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók

   Az EU bármely hivatalos nyelve
   Az EU következő hivatalos nyelve(i): 



   Egyéb: 
x Magyar

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban:  vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától
számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések
felbontásának feltételei

Dátum: 2012/09/21 (év/hó/nap) Időpont: 13:00
Hely: Matrix Audit Kft. 4032 Debrecen Poroszlay u. 27. Földszinti tárgyaló
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult
személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási
eljárásról:
A Kbt. 62.§ (2) bekezdése alapján meghatározott személyek.

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)

A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy
programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
ÉAOP 5.1.1/D-09 Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések

V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető
szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő
elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre
bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)

A dokumentáció teljes terjedelemben elektronikus úton kerül megküldésre,
melynek feltétele, az írásos igénylés megküldése emailen vagy faxon
az eljárást megindító felhívás A. melléklet II.) pontjában meghatározott
elérhetőségekre az ajánlattételi határidő lejártáig. Környezetvédelmi okok
miatt papír alapon nem kerül kiadásra a dokumentáció. Közös ajánlattétel
esetén elegendő, ha az ajánlattevők egyike vagy az ajánlattevő ajánlatában
megnevezett alvállalkozó váltja ki a dokumentációt.

V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési
szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek
értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

1-100
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési
szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő
megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:



Az 1. bírálati szempont tekintetében: a Közbeszerzési Hatóság útmutatója
az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható
módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám) III.
/A/1. ba) pontja szerinti relatív értékelési módszer, a "fordított arányosítás"
módszere.
A 2. bírálati szempont tekintetében: Közbeszerzési Hatóság útmutatója az
összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható
módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám) III. /A/1.
bb) pontja szerinti relatív értékelési módszer, egyenes arányosítás módszere.
Ajánlattevők kötelesek az általuk elvégzett építési munkákra minimum 24
hónap jótállást vállalni. Ajánlatkérő a jótállási időtartam tekintetében, a 36
hónapot meghaladó jótállási idő vállalása esetén a Kbt. 70. § 1. bekezdésben
foglaltakat alkalmazza. Az előírt minimumot el nem érő megajánlás az ajánlat
érvénytelenségét vonja maga után.

V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező
minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak

igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont)
megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő
felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
P1,P2,P3 , M1,

V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra:
igen

V.4) Egyéb információk:
1.) Kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45.
§-ban foglaltak - Kbt. 122.§. (5) bekezdésben foglalt eltérésekkel - valamint a
dokumentációban foglaltak az irányadók.
2.) Irányadó idő: Az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban valamennyi
órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
3.) Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő
átszámításánál az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívás feladásának napján
érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell
alkalmaznia.
4.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett
nyilatkozatát a Kbt. 60. § (3) bekezdésére vonatkozóan.
5.) Az ajánlatban ajánlattevő nyilatkozzon a Kbt. 60. § (5) bekezdésére
vonatkozóan, mely a következő: Az ajánlatban az ajánlattevőnek az egyéb
előírt dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-,
kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
6.) Alvállalkozók megjelölése:
A Kbt. 40.§ (1) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölni:
- a) a közbeszerzés részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
(részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni,
- b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a



közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a
megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.
A megjelölés és igénybe vétel nem érinti az ajánlattevő teljesítésért való
felelősségét.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 26.§ rendelkezéseire.
7.) Az idegen nyelvű okiratok magyar nyelvű fordításban csatolandók. (Kbt.
36.§ (3) bek.)
8.) Ajánlat költségei: Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával, kapcsolatos
összes költségeket az ajánlattevőnek kell viselnie.
9.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatban benyújtott
igazolások, nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 58.§ (4) és (5)
bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni.
10.) Az ajánlattevő ajánlattételi képessége igazolására az ajánlathoz csatolni
kell:
- A közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányokat, vagy ügyvéd
által ellenjegyzett aláírás-minták másolatát, annak igazolására, hogy az
ajánlatot, illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat az ajánlattevő, az
alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági
szereplő képviseletére jogosult személy írta alá, 2006. évi V. törvény 9.§.
- Folyamatban lévő változás bejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz
csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem másolatát
és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás másolatát.
- A nem cégjegyzésre jogosult aláíró személy esetében cégjegyzésre jogosult
személy(ek) által adott közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba
foglalt meghatalmazást, a Kbt. 36. § (3) bekezdése szerinti formában.
11.) Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
12.) Ajánlatkérő az ajánlattevőket az eljárás eredményéről - az írásbeli
összegezés minden ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy
elektronikus úton történő megküldésével - a Kbt. 77. § (1)-(2) bekezdése
szerint írásban tájékoztatja.
13.) A szerződéskötés időpontja az írásbeli összegezés megküldését követő
naptól számított 11. nap.
14.) Az ajánlatokat 1 (egy) eredeti és 2 (kettő) másolati példányban
(példányonként külön fűzve) zárt, sértetlen borítékban, illetve digitálisan
CD/DVD/pendrive/egyéb digitális adathordozó-n (az eredeti ajánlat
beszkennelve pdf formátumban) kell közvetlenül vagy postai úton benyújtani
az ajánlattételi határidő lejártáig. A példányokon meg kell jelölni, hogy
„eredeti” illetve „másolat”. A példányok esetleges eltérése esetén az eredeti
példány számít mértékadónak.
Ajánlattevőnek cégszerűen kell nyilatkoznia arra vonatkozóan, hogy az
ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható) példánya a
papír alapú (eredeti) példánnyal mindenben megegyezik.
A borítékokat az alábbi felirattal kell ellátni: „Ajánlat – Hajdúszoboszló bútorok
- Ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel”
A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül
benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül.
Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből
eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.



15.) A Kbt. 124. § (5) bekezdése alapján az ajánlatok elbírálásáról szóló
írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a
nyertes ajánlattevő ajánlati kötöttsége további 30 nappal meghosszabbodik.
16.) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a dokumentáció mellékleteként szereplő
szerződéstervezet elfogadására vonatkozóan.
17.) Jelen ajánlattételi felhívásban és a Dokumentációban nem szabályozott
kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény az irányadó.

V.5) E hirdetmény feladásának időpontja: 2012/09/02 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető
be

Hivatalos név: Matrix Audit Kft.
Postai cím: Poroszlay u. 27.
Város/Község: Debrecen
Postai irányítószám: 4032
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Antal József
Telefon: +36 -2/502-558
E-mail: jozsef.antal@matrixaudit.hu
Fax: +36-52/502-557
Internetcím (URL):

II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok
beszerezhetők

Hivatalos név: Matrix Audit Kft.
Postai cím: Poroszlay u. 27.
Város/Község: Debrecen
Postai irányítószám: 4032
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Antal József
Telefon: +36-52/502-558
E-mail: jozsef.antal@matrixaudit.hu
Fax: +36-52/502-557
Internetcím (URL):

III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket
kell benyújtani

Hivatalos név: Matrix Audit Kft.
Postai cím: Poroszlay u. 27.
Város/Község: Debrecen
Postai irányítószám: 4032
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Antal József
Telefon: +36-52/502-558
E-mail: jozsef.antal@matrixaudit.hu
Fax: +36-52/502-557
Internetcím (URL):



IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
  

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban
is használható)------------------

  
B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
További
tárgyak:

3) Mennyiség
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül:  Pénznem:
VAGY:
és  között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző
időpontok feltüntetése (adott esetben)

Az időtartam hónapban:  vagy napban:  (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés  (év/hó/nap)
Befejezés  (év/hó/nap)

5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használható) ----------------------


