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I. ELOZMIINYEK:

Hajduszcrbor;zlo V6ros Onkorm6nyzata (4200 Hajduszoboszl6, Hosok tere 1. ) megbiz6s6b6l
a NYIRBER Kft. 6ltal6nos egyszeru kozbeszerz6si eljdr6s megindit6sira vonatkoz6
aj6nlatteteli felhiv6st tetl kozze a Kozbeszerzesi Ertesito 20II.04.2A-6n megjelent 46.
szitmftban (l<It.947012011) ,,Ha a jovorol akarsz gondoskodni vess magot 6s gondozd"-
Hajdriszobor;z16 v6rosi Bolcsode fejlesztdse cimri projekt kivitelezdsdre.

Az alinlatt6teli dokument6ci6t hdt aj6nlattevo v6sarolta meg.
Az ajdnlatt6teli felhiv6sban az ajinlatok bont6s6nak idopontj a201L 05.05. 1000 6ra volt, mely
idopontot Ajanlatk6ro a Kbt. 56.$ (l) bekezd6se alapjan 2011.05.06-5n 1000 6r6ig tolt ki.
Ezen idoponlig, 201 1. m6jus 6-6n 1000 ordLig hat aj6nlattevo nyirjtotta be ajinlaffrt.
Az aj inlatok b ont6s 616 I j e gyzo ko nyv kd s ztilt.
Az ajinlattovok az aj6nlatok benyrijt6s6nak sorrendj eben az al6bbiak voltak:

1. Stabil lKft. (4030 Debrecen,Igric u. 12.)
2. DRI'VIT PROFI BT. (4033 Debreceno Kdmiives u.36.)
3. D&D lBuilder Ktt. (4026 Debrecen, Bethlen G. u. 6-8. E 6p.I/9.)
4. ,,Karal<ter 95" Kft. (4400 Nyiregyh:iza, Tulipfn kiiz 4.)
5. DH-ISZ;ERVLZKfiI. (4028 Debrecen, Tiizdr u. 4.)
6. Erdei-Generil Kft. (4130 Derecske, Lehel u. 10.)

II. KIiRASI FELTETELEK ISMERTETESE:

Ajfnlattevdk r6sz6re ajrinlatt6teli dokumenthciSto tervdokumentrlcirit 6s flrazatlan
tew ez6i kiilitsdgvet6st biztositottunk aj rinlataik megt6tel6hez.

Az ai6n\at lil!'sya:
,,Ha a jovordl akarsz gondoskodni vess magot 6s gondozd"- Hajdirszoboszl6 V6rosi Bolcsode
fejleszt6se ( E,\OP-4.1 .3lB-2f-2010-0008) cimu projekt kivitelezdse a p6lydzat szerinti
mriszaki tartalommal es az Aj6nlatkdro 6ltal sai6t fon6sb6l ftnanszirozott mriszaki
tartal omrn al az:. alibbiak szerint :
A meg16v6 dpiilet alapteriilete:
Pince: 169,4'3 m2
Pince 1ej6r6: 20,67 m2
Foldszint: 4'49,40 m2
A megldvo tlpiilet + bovitmdny alaptenilette 5t6pit6s utan:
Pince: 316,4.7 m2
Pincelejar6:20,11 m2
Fcildszint: 7'6I,22 m2
Terasz'. i?.4,56:m2
Elolepcso: 6.57 m2
R6mpa: 55,95 m2
Tereplepcs o : 2:"7,80 m2
Tetotdr:41.13rn2
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ilI. AZ -q,lANrnrrETELr mHivAsBAN A prNzUcyr, cnznlsAcr ES
tvtusz.Lrr,s2rAKMAl ALKALM,q.ssAcor AZ nrAggtA.K szERINT KETLETT
AJANLT\TI| E|VONEK IGAZOLNIA:

Gazdasiry,i d:s p6nztigyi alkalmass6g:

$z alkailmass6s megitdles6hez szriks6ses adatok ds a meqkovetelt ieazol6.si m6d:

Aj6ntattevo 6s a kozbeszerzes drtdkdnek 10 %-6t meghalad6 m6rt6kben ig6nybe venni
klv6rrt alv6llalkozonak gazdas6gi ds p6nziigyi alkalmass6gitt az al6bbiak szerint kellett
iElazolnia:
Pl) \/alamennyi szitmlavezeto bankj6t6l szitrmaz6. az qitnlatt6teli hat6rido lej6rt6t6l
szdmitott 30 napn6l nem rdgebbi nyilatkozattal, az al6bbi k6telez6 tartalommal:
. aj 6nlattev o szdmlaszirma,
. mi(rta vezeti aj6nlattevo banksz6rnl6j6t,
. voltl-e 30 napot meghalad6 sorban 6116 tdtel aj{tnlattevo szitmlitjan azigazolis
ki6llit6s6t megelozo 2 even beliil.
P2) 21007 .,2008.,2009. 6vi sz6mviteli jogszabdlyok szerinti besz6mol6k m6solati
pdldlrn;rainak benyrijt6sa.
P3) :\jzinlattevonek csatolnia kell az ajfnlatiltoz hitelkeret eset6n: banki nyilatkozatot
a szabad hitelkeret m6rt6k6rol likvid penzeszkoz eset6n: banki nyilatkozatot a likvid
penzestkoznagysdgrendj6rol, likvid 6rt6kpapir eset6n: banki nyilatkozatot a likvid
6rrtdkpapir nagysilgrendj6rol(Kbt. 56. $ (1) bekezd6s d) pont).

!.2 alkalmass6e minimumkovetelm6nve(i) :

AlkalmLatlan az aj6nlattevo, 6s a klzbeszerzes 6rtdkdnek l0%-6t meghalad6
a.[vAllalkoz6,:
Pl) I{a apenzintezeti nyilatkozatok szerint anyrlatkozat kiSllitdsSnak idopontjrival
bezinrolag az elmrilt 2 evben elofordult 30 napot meghalad6 sorban 6llas a
firly(rsz;6ml6j5n.
P2) lJa a sz6mviteli jogszab6lyok szerinti eves besz6mol6i alapj6n m6rleg szerinti
eredrndnye 2007 .,2008.,2009 . 6vekben egyndl tobb alkalommal volt negativ.
P3) r\ki nem rendelkezik a kivitelezdsi munk6k elofinansziroztsi probldm6inak
megoldl6sShoz minimum 15 mi11i6 forint dsszegri rendelkezdsre 6il6 szabad
hitelherrettel 6 s/vagy likvid penzeszkozzel es l v agy likvid drtdkpapirral.

Mtiszaki 6s szakmai alkalmass6g:

A2 alkalmass6g megitdl6sdhez sziiks6qes adatok ds a megkovetelt igazol6si m6d:

.A'j6n1a11evo 6s a k<izbeszerz€s 6rtdk6nek 10 o/o-at meghalad6 mdrt6kben ig6nybe venni
kivant alvdllalkoz6nak mriszaki illetve szakmai alkalmass6gi$ az al6bbiak szerint
kellett igazolnia:
N{1) Az ajinlathoz csatolnia kell a Kbt. 68. $ (2) bekezd6se figyelembev6teldvel
k6szlilt referenciaigazolist, amelyeknek a jogszab6lyi eloir6sokon tfl tartalmazniuk
kell azokat az adatokat, inform6ci6kat, amelyekbol az alkalmass6g minimum
krivetel.m6nyein6l szereplo M1 pontban foglalt feltdteleknek toftdno megfelelds
egy6rlelmr.ien megdllapithat6. ( Kbt.67.S (2) bek. a)pont)
\42) Az aj6nlatnak tartalmaznia kell a teljesit6sben resztvevo felelos mriszaki r,ezetok
vdgzetl.sdget, kdpzettseg6t igazol6 dokumentumok m6solat6t.
IgazollLsi m6d: A felelos rmiszaki vezetoi hatinozat rn6solat6nak. szakmai
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<in6letr4jz6nak becsatol6sa. (Kbt. 67.$ (2) bekezdds c) pont).
M3) A:r aj6nlatnak tartalmaznia kell az qinlattevo 2010. 6vre vonatkoz6 6tlagos
statisztikai rlllom6nyi l6tsz6mr6l szol6 nyilatkozatot c6gszenien al6irva a Kbt. 67. g
(2) br:krrzd6s d) pontja alapj6n.

Az alikarlmass6g minimumkovetelm6nye(i) :

A.lkalmatlan az aj6nlattevo 6s a kozbeszerzes drt6k6nek I0%-6t meghalad6
alv6llalkozo,:
Ml) Ha nem rendelkezik az ajhnlattdteli hatarido lejlrtatmegelozo 3 dvben muszaki
6taddLs-iitv6tellel lezhrt cisszesen legal6bb 2 darab dptilet 6pitds vagy bSvit6s vagy
rekonstrukci6 referenci6val. A 2 referenci6b6l legal6bb 1 db legal6bb nett6 45.000.000
Ft osszrlgri referencia legyen.
M2) Ha nem rendelkezik legal6bb:
- 1 ft;, legal6bb 3 6ves gyakorlattal rendelkezo MV-EP/A felel6s mriszaki vezet6i
jogoi;ultsdggal rendelkezS szakemberrel
- 1 fti, legal6bb 3 6ves gyakorlattal rendelkezo MV-EP/EG felelos mtiszaki vezetor
gyakorl.attal rendelkezo szakemberrel
- 1 fti, legal6bb 3 6ves gyakorlattal rendelkezo MV-EP/EV felelos muszaki vezetoi
gyakorJlattal rendelkezo szakemberrel
M3) AJ.kalmatlanaz aj6nlattevo, aki nem rendelkezik a2010. dvre vonatkozoan
legal6bb 10 fo fizikai 6tlagos statisztikai l6tsz6mmal.

IV. AZ AJA\LATTEV6 SZEMELYES HELYZETERE VONATKOZO ADATOK.
KIZARO OKOK:
Kizar6 okok: Az eljir6sban nem lehetett aj6nlattev6, alv6llalkozo 6s eroforrSst nyijt6
szervezet, a.kivel szemben a Kbt. 60.$ (1) bekezdds, valamint a Kbt. 61.$ (1) bekezdds d)
pontja szerinti kizarc okok fenniillnak. Nem lehetett tov6bb6 aj6nlattevo, a kdzbeszerz1.s
drtdkenek l}o/o-itt meghalad6 m6rtdkben ig6nybe venni kiv6nt alvftllalkoz6 6s eroforr6st
biztosit6 sze:rvezet, akivel szemben a Kbt. 61.$ (1) bekezdds a)-c) pontjaiban, valamint a Kbt.
62.$ (1) bekez,Cds szerinti kizfr6 okok fenn6llnak.
Igazol6si m(id: A Kbt. 249.5 (3) bekezd6se alapjfn aj6nlattevonek az ajinlatihannyilatkozni
kellett akiziira' okok fenn nem 6116s6r61.

V. BIZTOSiIETOT:

K6sedelmi lt<.iitb6r a telj esit6si hatririddre vonatkozri an :
K6sedelrni kcjtbdr a teljesit6si hatd:ridore vonatkoz6an 100.O00.-Ftlnap. (Ft/nap).

El6leg visszafizet6si bankgarancia:
Aj6nlatk6ro a szerzldeses osszeg (nett6) l0 %-ig biztosit eloleget a nyertes aj6nlattevonek,
amennyiben effe aj6nlattevo igenl.t tart. Az elolegfizetds feltdtele, hogy az eloleg
visszafizetdsdre, annak teljes visszafizetdsdnek idejdre sz6l6 hatSllyal, M eloleggel
megegyezo osszegri, felt6tel ndlkrili ds visszavonhatatlan bankgarancidt adjon 5t Megrendelo
reszlte.

Telj esitesi biztosit6k:
A megval6sitdrs idej6re vonatkoz6 teljesitesi biztositek. melynek mertdke a nett6 v6l1a16si 6r
3o/o-a. mely a l(bt. 53./A $ (6) a) pontja szerint teljesitheto.
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A nyertes ajdnlattevonek a szerzod6skdt6skor a megval6sit6s idejere a nett6 v6llal6si ir 3o/o-
6nak megfelel6 m6rt6kri teljesit6si biztositekot kell ajinlatkero rendelkez6s6re bocs6tani. A
teljesitdsi biiztosftdk teljesitheto ajrinlatk6ro szfmlftjitra tcjrt6no 6tutal6ssal, bankgarancia
nyrijt6s6val vagy biztosit6si szerzodes alapj6n ki6llitott keszfizeto kezess6gv6llal6st
tartalmazo k.dtelezvennyel. Atutal6s eset6n a teljesit6si biztosit6kot Hajdriszoboszl6 V6ros
Onkormanyz:ata OTP Bank Nyrt-n61 vezetett 11738084-15372741 szitmf szriml6j6ra kell
Stutalni. Bankgarancia vagy a biztosit6si szeruodes alapjan kirillitott keszftzetb
kezess6gv6llal6st tartalmazo kcitelezv6ny eset6n a kedvezmdnyezettnek aj6nlatk6ronek kell
lennie 6s a siikeres mriszaki 6tadf$ - 6tvdteli elj6r6s lezdrfsf$ k<iveto 10. napig 6rvdnyesnek
kell lennie. Az alanlatban a teljesft6si biztositdk viilalisfua vonatkoz6an Aj6nlattevonek
nyilatkoznia kell. Atutaliis eset6n a teljesitdsi biztositdk osszege a sikeres mriszaki 6tad6s -
6tvdteli eljards Iezfritsitt kciveto 10 napon beltil keriil visszautalSsra. A teljesitdsi biztositdk a
letdt ideje aliltt nem kamatozik.

Jdtrilldsi biztosit6k:
J6lteljesit6si triztosit6k, melynek m6rt6ke a nett6 v6llal6si dsszeg 3o/o-a. A v6gsz6mla
benyujt6s6nak felt6tele a j6lteljesit6si biztositdk megl6te. A j6lteljesitdsi biztositdk a Kbt.
53.14 $. (6) bekezdds a) pontj6ban rdgzftettek szerint teljesitheto.
TeljesithetS N{egrendelo szamlajSra tortdno 6tutal6ssal, bankgarancia nyrijtrls6val vagy
biztosit6si szer:zodes alapjan ki5llitott keszfizeto kezess6gv6llal6st tartalmazo kcitelezv6nnyel.
AtutalSs eset6n a jolteljesit6si biztositdkot Hajdfszoboszl6 V6ros Onkorm6nyzata OTP Bank
Nyrt-n61 vezetett 11738084-15372741 szdmu szimlfujdra kell 6tutalni. Bankgarancia vagy
biztosit6si sze,rzodes alapjin ki6llitott keszfrzeto kezess6gv6llal6st tartalmazo k<itelezvdny
esetdn a kedvezmenyezettnek MegrendelSnek kell lennie 6s a sikeres mriszaki 6tad6s-6tvdteli
elj6r6s lezfurhsiit6l szftmitva 12 h6nap +............h6nap+ 60 napig 6rv6nyesnek kell lennie.
Atutal6s eset6n a j6lteljesit6si biztosit6k visszafizet6sdre a j6lteljesit6si /j6tri116si id6tartamot
kciveto 60 napon beltil kenil sor. A j6lteljesitdsi biztosit6k a let6t ideje alatt nem kamatozik.

Felel6ss6gb jiztositf s :
Ajanlatk6ro a nyertestol legk6s6bb a kivitelez6s megkezd6sdig keri az 6pitds-szerel6si
biztosit6si ker<ttszerzoddsben vagy kdtv6nyben kedvezm6nyezettkdnt Hajdirszoboszl6 V6ros
Onkormany zatffi (4200 Haj dirszoboszl6, Hosok tere 1 . ) bej e gyeztetni.
Aj6nlattevonell az ajirnlathoz csatolni kellett nyilatkozatitt arra vonatkoz6an, hogy
nyertessdge es,et6n legk6s6bb a kivitelezds megkezd6s6ig megkoti a felelossdgbiztosft6st 6s a
fenti feltdtelne.k eleget tesz.

VI. AZAJITNLATOK ELBiNAI,ASANAK SZEMPONTJAI:

Ajanlatk6rrS az ajftnlatokat az iisszess6g6ben legel6nyiisebb ajrfnlat birdlati szempont
alapjd;nl>ft|lja el az alfbbi rdszszempontok szerint:

R6szszempont

1. Aj6nlati 6r (nett6)

2. Aj6nlatkero iital ig6nyelt 201 1.10.30-i teljesit6si hat6ridon6l kedvezobb
teljesit6si hat6rido v6llal6sa napokban (- nap) (max. - 30 nap)

3. .I<it6l.t6s idotartama, minimum 12 h6nap ( 12+ .. .. h6nap), de max. *24
h6nap

Srilyszim

80

10

10
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Az ajhnlatok r6szszempontok szerinti tartalmi elemeinek 6rt6kel6se sorfn adhat6
pontsz{m als6 6s fels6 hatfra:
Az adhato rdszpontsz6mok also hatira: 1, a felso hat6ra: 10

Pontozdisi m6dszer ismertet6se:
1 .16szszempont eset6ben:
P:f(Alegjobb / Avizsg6lt) x( Pmax-Pmin) ]+ Pmin
ahol:
P: a vizs;glilt aj6nlati elem adott szempontra vonatkoz6 pontsz6ma
Pmax: a pontsk6la felso hat6ra
Pmin: a pontsk6la als6 hat6ra
Alegjobb: a legel5nyosebb aj6nlat tartalmi eleme
Alegrosszabb: a legelonytelenebb allnlat tartalmi eleme
Avi z s g6.lt : a v izs gitlt aj tnlat tartalmi e I em e
2.3 r6szrszempont eset6ben:
P:[(Avizsg6lt / Alegjobb) x( Pmax-Pmin) ]+ Pmin
ahol:
P: a vizr;glilt ajdnlati elem adott szempontra vonatkoz6 pontsz6ma
Pmax: a. prcntsk6la fels6 hat6ra
Pmin: a pontsk6la als6 hat6ra
Alegjobb: a legelSnyosebb ajanlat tartalmi eleme
Ale gro sszrabb : a le gel6nytelenebb aj tnlat tartalmi eleme
AvizsgdJt: avrzsgitlt ajinlat tartalmi eleme

VII. AJANI.A.TTEV6K VALLATAsU:

.lAi6nl StaAJanlattevo neve, cime: ltabil Ktt. 4030 llebrecen, lgric u. 12.

Ajanlati 6r (nett6): 95.932.112.-Ft

Aj 6nlatk6ro 6lt.al igenyelt
20I 1. 1 0.30-i tel jesitdsi
hatarid6ndl lcedvez6bb
telj esit6si hatar:ido v6llal6sa
napokban (- nerp) (max. - 30
nap)

-15 nap

J6t6lkis idotiartama,
minimum 1ll h6nap
( 12+.. .. h6rrap), de max.
+24honap

12+24 h6nap

2.lAi6nlaIte',zo neve, cime: DRYVIT PROFI BT.4033 Debreceno Kdmiives u.36.

Aj6nlati ar (nett6): 98.454.883.-Ft

Aj 6nlatkdro 6lttal ig6nyelt
201 1. 1 0.30-i tr: l jesitesi
hat6ridonel lke,lvezobb

-30 nap
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telj esit6si hatrlrid6 v61la16sa
napokban (- nap) (max. - 30
nap)

J6t6l15s irl6tartama,
minimunr 12 h6nap
(  12+. . . .  h6nap) ,  de max.
+24

3.lNlinlattev6 neve, cime: D&D Builder Kft. 4026 Debrecen, Bethlen G. u. 6-8. E 6p.
U9.

Aj6nlati rir (netto):

Aj 6nlatktlr6 6ltal igdnyelt
201 1. 1 0.30-i teljesit6si
hat6ridoni6l kedvezobb
telj esit6siL hataridd v6ilal6sa
napokbarr C nap) (max. - 30
nap)

J6t61l6s iCotartama.
minimunr l2.honap
(12+.... h6nap), de max.
+24honet

4.lAjanlaltev6 neve, cime: ,,Karakter 95" Kft. 4400 Nyiregyhfzao Tulipin k6z 4.

Ajanlati rlr (neft6):

Aj6nlatkrlro 6ltal ig6nyelt
201 1 .10.30-i. teljesit6si
hatriri dorr6l kedvezSbb
telj esit6si hatarido v6llal6sa
napokban C nap) (max. - 30
nap)

J6t61l6s id6tartama,
minimunr 12. h6nap
(12+.... h6nap), de max.
+24h6

5.lAjitnlarttevS neve, cime: DH-SZERVLZKft.4O28 Debrecen, Tiiz6r u. 4.

I Ajdnlati ar (netto):
I

I Al6nlatk,irci 6llal igenyelt
| 2011. 1 0.30-i teliesitdsi
t -

I hat6ridon6l kedvezobb
I teliesitdsi hatar:id6 v6llal6sa
I '

I napokban (- nap) (rnax. - 30

I napl 
_

12+24 h6nap

87.936.3200-Ft

12+24h6nap

98.616.955.-Ft

12+24 h6nap

89.137.779.-Ft
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Jot6ll6s idotiutama,
minimunr 12)h6nap
( 12+.. .. h6rrapr), de max.
+24

6.lAiitnl?"ttevo neve. cime: Erdei-Generi 4130 Derecske, Lehel u. 10.

Aj 6nlati,ir (rnetfto) : 102.675.366.-Fr

Aj 6nlatk,5r 6 itll:.al i g6nye lt
20 1 1. 1 0.30-i teljesit6si
hataridon6l lcedvezobb
telj esitdsi hatar:id6 v6llal6sa
napokbar (- na'p) (max. - 30
nap)

-2 nap

J6triil6s idotiartama,
minimunr 1ll h6nap
(12+....  h6nap), de max
+24honap

I2+I2 hrinap

VIII. Azi A.IA,NLATOK FELULVIZSGAIATA:

szerint:

Stabil Kft.:
- 1. ft:lolvas6 lapon Aj6nlatkero iltal

kedvez6bb teljesit6si hat6ridore -15
ig6nyelt 2011.10.30-i teljesit6si hat6rid6n6l
p v6llal6st tettek. A v6llalkozitsi szerezldes

I'V.2. ponditban a befejez6st 2011. .30. napj6ra vdllalj6k. A penztigyi-mriszaki
szakias,zol6suk <isszhansban van a vas6 lapon szereplo v6llalSsukkal. Kdrjtik a
nem eg;ydrtelmri kijelent6st tiszt6zni szi eskedjenek.
A,z ajtnlatot cd. vagy dvd. in elektronikus form6ban is kdrtrik csatolni.
On6lk csak a kolts6gvetest adt6k be el

DRWIT PROFI BT.:

ikus form6ban. K6rjiik p6tolni.

,A'j6nla1.uk nem tartalmnza a 2009. 6
kiegr5szito mell6klet6t. K6rjiik potolni.

i sz6mviteli jogszab6lyok szerinti besz6mol6

Fli6nyz;ik ajrinlatukb6l a 2007,2008,009 dvi sz6mviteli jogszab6lyok szerinti
besz6mol6juk konywizsg6l6i zirade Kddtik p6tolni. Amennyiben nem voltak
k onl,vrzizsg iiatr a kotelezettek, irgy erro s2616 nyilatkozatukat k6rj iik becsatolni.

P13. alkalmass6gi minimumkdvetelm6ny- I'j6nlatuk nem tartalmazza a
nregrillapit6 sithoz sziiksdges banki n1 Potl6sa sziiks6ges.

D&D Builder Kft.:

Az ajinlatok elbir6l6sa sor6n megdllapitottulr, hogy hi6nyoss6gokat 6s nem egydrtelmri
kijelent6sekr:t tartalmaznak, ezert a Kbt. 83. $. (1) bekezd6se 6rtelm6ben hirinyp6tlfsra 6s a
Kbt. 85. $ alalrjan nem egy6rtelmii kijelent6s{ktisztirzits{ra adtunk lehet6s6get az alihbiak

- li Kbt.71.S (1) bekezdds a)-d) pontjaira

Fontban felttintetett alvallalkozot az a)
tett nyilatkozatuk hi5nyosan van kitdltve. A d)
pontban is szerepeltetni kell a teljesit6s azon

L2+24 h6nap

r6szeirLek megieldlesdvel, amelyben az vallalkozo rdszt vesz.
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- Az a!6nlatot cd. vagy dvd. adathordoz6n elektronikus form6ban is k6rttik csatolni.
0ndl,: csak a kolts6gvet6st adt6k be elektronikus form6ban. Kerjiik p6tolni.

..Karakter 9r5" Kft.:
- Aj6nllatuk nem lartalmaz MV-EPiEG felelos muszaki vezeto szakembere vonatkoz6

d rkumentumokat. P6tlasa sziikseges.
- A 2010. 6vi statisztikai fllomfnyiletszdmra vonatkoz6 nyilatkozatukb6l nem deriil ki,

hrgy a megadott l6tsz6mb6l mennyi afizlkai dolgoz6k szfrna. K64iik nyilatkozatukat
p5tolni,

- Az ajanlatot cd. vagy dvd. adathordoz6n elektronikus form6ban is k6rttik csatolni.
Crnoh csak a koltsdgvetdst adt6k be elektronikus formdban. K6rjtik p6tolni.

Erdei-Generil Kft.:
- A Kbt.l/l.$ (1) bekezdes a)-d) pontjaira tett nyilatkozatuk hi6nyosan van kitoltve. A d)

pontban feltrintetett alvallalkozot az a) pontban is szerepeltetni kell a teljesit6s azon
rt!sze,in,ek me gj elo16s6vel, amelyben az alvilllalkoz o r esrt v esz.

- A Kbt.fi 1.$ (1) bekezd6s a)-d) pontjaira tett nyilatkozatukban fel kell tiintetni a felel6s
nrtiszak:i vezeto szakembereket tekintettel arra, hogy nem 6llnak munkaviszonyban az
a- 6nlattevovel.

- Hiiftnyzik ajS.nlatukb6l a 2007,2008,2009 6vi sz6mviteli jogszabdlyok szerinti
beszrinrLol6juk kdnywizsg6l6i zfxadeka. K6rjiik p6tolni. Amennyiben nem voltak
ktinyw'izsgfiatraktjtelezettek, rigy err6l sz6l6 nyilatkozatukat k6rjiik becsatolni.

- A. be,cstrtolt pdnziigyi-mriszaki szakaszolitsuk nem megfelelo. P6t16sa sziiks6ges.

A hi6nypr6tl6si hat6rido 2011. mrijus 13. napjrin 1000 6ra volt.

A Stabil KI't.,a DRYVIT PROFI BT., a D&D Builder Kft., valamint az Erdei-Generril
Kft. a megadott hatdrid6re eleget tett hifnyp6tl:isilnyilatkozattfiteli kiitelezetts6g6nek.
A ,,Katrakter 95" Kft. ^ megadott hat{riddre nem tett eleget hirlnypr6,tldsi
kiitelezetts6g6nek, ez6rt ajflnlata a Kbt. 88.$ (1) bekezd6s f) pontja alapjfn 6rv6nytelen.

Az ajftnlfiotrr tov6bbi feltilvizsgdlata sor6n meg6llapftottuk, hogy nem egydrtelmii kijelentdst
tartalmautnali, ezert a Kbt. 85. $. (1) bekezddse alapj6n kdrtiik nyilatkozatukat, valamint az
aj6nlatol:barr tal6lhat6 szimitfsi hibft a Kbt. 84.$ alapjan javftottuk az alihbiak szerint:

Stabil Kft.:
- A. konl'ha fehijit6sdnak idopontja nem deriil ki egy6rtelmrien az ajitnlatvkb6l. K6rjiik

egy6rte,lmu nyllatkozatukat az aj6nlattdteli dokumentdci6 L4. pontjSban eloirtaknak
nreglel:loen.

- A. kciltr;6gvetds feltlvizsgdlata sor6n meg6llapitottuk, hogy a kieg6szito ti$ekoztatits
s,rr6n l\j6nlattevok reszere megktildOtt viz-csatorna firazatlan kolts6gvet6s 52. tdtelet (
Eierendez6si t6rgyak szerelvenyeinek felszereldse, egykaros kAdtdlto csaptelep
srirgardzbol, kr6mozott kivitelben MOFEM-Eco Trend kezizuhannyal, forgathat6 fali
zuhanytartoval) koltsegvetesiik nem tartalmazza. A Kbt. 70.$ (2) bekezdds6re tett
nyilaLtkozatukban foglaltakra figyelemmel k6rjiik nyilatkozatukat arra vonatkoz6an,
hogy'aj6nlati 6ruk iltrtalmazza-e ezen tdtelt.

- 1, ny'orntatott formlLban benyrijtott ajanlatuk 168. oldalan a kcilts6gvet6sek tetelszima
19. tetel sorsz6mrr:Lal kezdodil<. Az elektronikus form6ban beadott koltsesvetes 1.
sors:r6rnmal kezdodik. Kdrjuk ahiitnT,zo lap p6tl6s6t.
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..Karakter 95" Kft.:
- A konyha fehijitdsanak idopontja nem deriil ki egy6rtelmrien az ajrinlatukb6l. K6rjrik

el3ydftelmri nyilatkozatukat az ajdnlattdteli dokumentlci6 1.4" pontj6ban eloirlaknak
nregf'eleloen.

- A k<ilts6gvetestik fehilvizsg6lata sor6n megdllapitottuk, hogy a Ti4elz6 rendszer 1 1.
te:tel ( ajanlat 195. oldal6n) szitmszaki hib6t tartalmaz, ami javit6sra keriilt 6s ennek
k5vetkezt6ben az ajinlati ftruk az al6bbiAk szerint vdltozott:
Aj6nlati 6r eredetileg: nett6 98.616.955,,F1
AjfnLlati ir a javititst kiivet6eno helyespn: nett6 98.630.433,- Ft

Erdei-Generfl Kft.:
- A konyha fehijit6sanak id6pontja nem denil ki egydrtelmtien az aj6nlatukb6l. Kdrjiik

e1gy6:rtelmu nyilatkozatukat az ajanlatt{teli dokumentircio L4. pond6ban eloirtaknak
nregf'eL:loen.

- A kc,ltsi6gvet6srik fehilvizsg6lata sor6n meg6llapitottuk, hogy tobb helyen sziimit6si
hib6t tartalmaz, melyet javitottuk 6s ennek kdvetkeztdben ajanlati 6ruk az allbbiak
s:reri:nt alakult:
Aj6nlati iir eredetileg: nett6 102.675.366,- Ft
AjfnLlati 6r a javititst kiivet6eno helyespn: nettri 101.704.142,- Ft.

DH-Szerviz Kft.:
- A. kony'ha fehijitds6nak idopontja nem {eriil ki egy6rtelmtien az ajimlatukb6l. K6diik

egyd:rtelmri nyilatkozatukat az aj6nlatt(teli dokumentdciS L4. pond6ban eloirtaknak
nreglbL:loen.

- Aj6nlatukba becsatolt mtiszaki egyendrt$krisdget igazol6 dokumentumokb6l nem dertil
ki elgy6rtelmrien, hogy mely tdtelek egyendrt6kris6gdt kiv6nj itk rgazolni. Kdrjiik
e gy6rtelmri nyilatkozatukat becsatolni.

- A. kolts6gvet6stik fehilvizsg6lata so(6n meg6llapitottuk, hogy szitmititsi hib6t
tzutaLmaz, melyet javitottuk 6s ennek kpvetkezt6ben aj6nlati 6ruk az alabbiak szerint
alakult:r
,ajdnlati 6r eredetileg: nett6 89.137 .7 7 9,. Ft
.Ajimlati 6r a javithst kiivet6en, helyesBn: nett6 88.792.423,-Ft.

A nyilatkozirttfteli hat6rido: 2011. mijus l6-aq 1600 6ra volt.

A Stabil RiIt., az Erdei-Generril Kft., val4mint a DH-Szewu Kft. nyilatkozatt6teli
kiiteleze tts6g6nek hatririd6ben eleget tett.

IX. ALT-ALMTASSAG VIZSGALATA:

Az ajdnlatc,k teljessdgdnek vrzsgitlatifi. kovqtoen keri.ilt sor M aj6nlattev6k szerzodes
te lj e sit6 s e re v a.l 6 alkal ma s s 6 ginak v rzs gttlattr a.
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Ajin

Alkahnatlan irz
kozbeszerzes er

halad6 al
Pl) Ha
nyilatkozatok
ki6llitris6nak
bezar6lag
el6fordult
sorban iillSs a
P2) Ha a sziimr
szerinti 6ves b,
rr6rleg s;reri
2007 .,2008.,2001
tdbb alkalornnal
P3) Aki nem renik
kivitelezdsi nrunk6
el6finansziro:z6si p
megoldiisiihoz min
forint dsszegii renr<
szabad hitelk,lrette
pdnzeszktizze:l 6s/r

Ml)  Ha nem
ajdnlatteteli hir
megel6zo 3 e,vben
6tvdtellel lez,irt, ,5
2 darab 6piil,:1 {p1
vagy rekonslrukr;
A 2 referenr;iribr5
legaldbb nt:tt6

M2) Ha nem renrlt
- 1 fo, legalibb 3 r
rendelkezo M'Y
mriszaki vezetoi
rendelkez6
- I fo, legaliibb 3 t
rendelkez6 M\r-
mriszaki vezet6
rendelkez6
- 1 fo, legal6bb 3 t
rendelkez6 M\I-
mtiszaki veze1.6
rendelkezci s;:akem
M3) AlkalnLal
aki nem renrle
vonatkoz6an le

statis.ztiker

AZ

3C

Megdlla

lattevok Stabil Kft. D
PR

.YVIT
)FI BT.

D&D Builder
Kft.

DH-
SZERVIZ

Kft.

Erdei-
Generil Kft.

z ajiinlattev6 ds a
ert6kenek l0 %-61
v6llalkoz6:

er penzintezeti
szerint a nyilatkozat

id6pontj6val
; ehnflt 2 evben
I nrapot meghalad6
folv6sziirnl6i6n.

Nem fordult
el6.

Ner L fordult
el6.

Nem fordult
el6.

Nem fordult
el6.

Nem fordult
el6.

mvjiteli jogszab6lyok
beszilmo16i alapj6n

:erirLti eredmdnye
009. 6vekben egyndl
nal volt nesativ.

Nem. {em. Nem. Nem. Nem.

renilelllezik a
runk6k
z6si probl6m6inak
z mininnum l5 milli6
i renrdelkez6sre 6116
rrettel 6s/vagy likvid
,1 6s/va,gy likvid

Rendelkezik Rer lelkezik Rendelkezik Rendelkezik Rendelkezik

)m rpndelkezik az
hirtilrid6 lejiLrtat

rben mriszaki iitadds-
rt, ,Ssszesen legal6bb
t dpitd,s vagy b6vitds
rukr;i6 referenci6val.
iribr5l legakibb I db
16 45.000.000 Ft
rncia lesyen.

Rendelkezik Rer lelkezik Rendelkezik Rendelkezik Rendelkezik

rendelkezik legal6bb:
bb 3 dves gyakorlattal

M'Y-EP/A felelos
zetoi jogosults6ggal

szakemberrel
bb 3 dr,es.gyakorlattal
M\I-EP/EG felel6s

'ezet6i gyakorlattal
szakemberrel

bb 3 dves gyakorlattal
M\I-EP/EV felel6s

'eze1:6i gyakorlattal
:akemberrel

Rendelkezik Rer ilelkezik Rendelkezik Rendelkezik Rendelkezik

atlun az aj6nlattev6,
lelkezilk a 2010. 6vre
legaliibb 10 ftj fizikai
ztikeLi ltitsz6mrnal.

Rendelkezik Rer delkezik Rendelkezik Rendelkezik Rendelkezik

pitottuk, hogy mind az 6t Ajinlattev alkalmas a szeyz6d6s teljesit6s6re.
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x. OSSzESEGEBEN lncrr,0uy6snes ANLAT VIZSGALATA:

Rdszszempontok
v

Aj6nlattev6k, a
bontds sorrendjeben
t

Stabil ft. Dryvit Profi
Bt.

D&D
Builder Kft.

DH-Szerviz
Kft.

Erdei Gener6l
Kft.

Ajiinlati 6r (nett6)

Ellenszol96ltatiis nett6
dsszege 95 932 I 2 98 454 883 81 936 320 88 792 423 1 0 1704t42

pont.sz. ) 5 9.04 10.00 9.91 8,78
suly sz. 80 80 80 80 80
6ssz. pont. sz / ) 99 7 2 3,08 800,00 79 3,06 702,53

Aj6nlatk6r6 6ltal
igdnyel t  2011.10.30- i
teljesitdsi hat6rid6n6l
kedvez6bb teljesitdsi
hat6rid6 v6llal6sa
napokban (- nrap)
(max.- 30 nap)

- . . . n a p 1 5 30 30 30 2

pont.sz. \ l  I 10.00 10.00 10,00 I , 60

srily sz. 10 1 0 l 0 t 0 1 0

6ssz. pont. sz.
5 ,00 t 00,00 100,00 r00,00 16.00

J6t6ll6s id6tartama,
minimum 12 h6nLap (
12+.... h6nap), die
6ar. +24 h6nap

24 h6nap + ... lh6nap 24 24 1 A .,, ̂
l z

pont.sz. I ,00 10.00 10.00 10,00 \ 1 i l

srily sz. l 0 1 0 1 0 1 0 l 0

6ssz. pont. sz, 1A ,00 100,00 100,00 100,00 55,00

Osszesen:
pontszim mindiissz. 89 .99 923.08 1000.00 993,06 771  (1

helyez6s 4 3 I ) 5

LeskedvezSbb iir": 87 936320

Legkedvez6blr
teliesitdsi hatiiLrid.ri: 30

Legkedvez6bb
i6trill6si id6:

' rA

XI. ERTEK.ELES:

Ajinlatk6rii szfmira az iisszess6g6ben leg
(4026 Debr,ecen, Bethlen G. u.6-8. E 6p.I/9.

:l6nyiisebb ajinlatot a D&D Builder
adta az alibbi vfllalisa alapjin:

Aj6nlati 6r (nett6): 87.936.320,-Ft

Ajanlatk6riS 6ltal igdnyelt 201 1.10.30-i teljesir
kedvezdbb teljesft6si hat6rid5 r,'iillal6sa napok
nap)

:si hat6ridon6l
an (- nap) (max. - 30 -30 nap

Jotfll6s idtitartama, minimum 12 honap
( 12+.. .. h<inap), de max. +24 honap l2+24h5nap

Kft.

PontszimaL: 11000.00
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Ajinlatk6r6 szimrira a m6sodik iisszess6g6b
Kft. (4028 Debrecen, Tiiz6r u. 4.) adta az alit

r legeldnyiisebb ajinlztot r DH'SZERVIZ
bi vrillalfsa alapj:in:

Ajanlati 6r (nett6): 88.792.423.-Ft

Aj 6nlatkdro 6ltal i g6nyelt 20 | 1 . 1 0.3 0-i telj esitdr
kedvezobb telj esit6si hatrlrido v6llalisa napokbi
nap)

i hataridondl
n (- nap) (max. - 30 -30 nap

J6t6ll6s id6tartama, minimum 12 honap
(12+.... h6nap), de max. +24h6nap 12+24 h6nap

Pontszfma: 993,06

Fentiek fiwelpmbe v6tel6vel - tekin
k6ri iik diint6siik meehozatalit.

Nyiregyhaza, 2011. m6jus 1 7.
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