I. SZAKASZ
I.1) AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME ÉS A KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK
Hivatalos név: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város/Község: Hódmezővásárhely
Postai irányítószám: 6800
Ország: HU
Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Jogi Iroda
Telefon: +36 (62) 530-166
E-mail: kozbeszerzes@hodmezovasarhely.hu
Fax: +36 (62) 530-132
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
II.)
A MEGJELENT, HELYESBÍTENI KÉRT HIRDETMÉNY NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA
(KÉ-SZÁM): KÉ 22652/2010
III.)
A MEGJELENT, HELYESBÍTENI KÉRT HIRDETMÉNY KÖZBESZERZÉSI
ÉRTESÍTŐBEN TÖRTÉNT KÖZZÉTÉTELÉNEK NAPJA: 2010/08/06 (év/hó/nap)
IV.)
A MEGJELENT, HELYESBÍTENI KÉRT HIRDETMÉNYBEN MEGADOTT
AJÁNLATTÉTELI/RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ: 2010/08/30 (év/hó/nap)
V.)
A MEGJELENT HIRDETMÉNY HELYESBÍTENI KÉRT PONTJÁNAK
MEGJELÖLÉSE ÉS A HELYES SZÖVEG: IV.2.2. További módosított információk
A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben/kiadott dokumentációban:
III.1.4.
A következő helyett:
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása
A teljesítés során a kivitelezőnek alkalmaznia kell:
1. ISO 9001 szerinti bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezet
által tanúsított minőségbiztosítási rendszert,
2. az OHSAS 18001 szerinti bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító
szervezet által tanúsított munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási
rendszert, vagy a fenti minőségbiztosítási, munkahelyi egészségvédelmi és
biztonsági irányítási előírások maradéktalan betartására vonatkozó az ajánlattevő
által működtetett fenti minőségbiztosítási, munkahelyi egészségvédelmi és
biztonsági irányítási rendszerek részletes, tartalmilag a fenti szabványok
előírásainak mindenben megfelelő rendszert.
A következő irányadó:
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása
A teljesítés során a kivitelezőnek alkalmaznia kell:
1. ISO 9001 szerinti bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezet
által tanúsított minőségbiztosítási rendszert,
és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):
A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben/kiadott dokumentációban:
III.2.2. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság, az alkalmasság
minimumkövetelményei

A következő helyett:
Alkalmatlan az ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe vett alvállalkozó:
P1. akinek az előző három (2007., 2008., 2009.) évben nem érte el a teljes
nettó árbevétele az évenkénti 100 millió Ft-ot, a közbeszerzés tárgya szerinti
(egészségügyi intézmény építése) éves nettó árbevétele az évenkénti 50 millió Ft-ot
és
P2. akinek az előző három lezárt pénzügyi év bármelyikében (2007., 2008., 2009.) a
mérleg szerinti eredménye negatív volt,
P3. akinek az igazolás kiállítását megelőző 24 hónapban bármely pénzintézeti
számláján 30 napot meghaladó sorban állás volt.
Közös ajánlattétel esetén, vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó esetén a P1. feltételnek együttesen, a
P2. és P3. feltételeknek külön-külön kell megfelelni.
A következő irányadó:
Alkalmatlan az ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe vett alvállalkozó:
P1. akinek az előző három (2007., 2008., 2009.) évben nem érte el a teljes nettó
árbevétele az évenkénti 50 millió Ft-ot, magasépítésből származó éves nettó
árbevétele az évenkénti 25 millió Ft-ot és
P2. akinek az előző három lezárt pénzügyi év bármelyikében (2007., 2008., 2009.) a
mérleg szerinti eredménye negatív volt,
P3. akinek az igazolás kiállítását megelőző 24 hónapban bármely pénzintézeti
számláján 30 napot meghaladó sorban állás volt.
Közös ajánlattétel esetén, vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó esetén a P1. feltételnek együttesen, a
P2. és P3. feltételeknek külön-külön kell megfelelni.
és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):
A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben/kiadott dokumentációban:
III.2.3. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M6 pont
A következő helyett:
M6. a Kbt. 67.§ (2) f) pont alapján azoknak a környezetvédelmi intézkedéseknek a
leírását és dokumentumait, amelyeket az ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni
tud.
A következő irányadó:
Ajánlatkérő az M6 pontban előírtak csatolását nem kéri.
és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):
A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben/kiadott dokumentációban:
III.2.3. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság, az alkalmasság
minimumkövetelményei
A következő helyett:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, illetőleg a Kbt. 71.§ (1) b.) pontja szerinti alvállalkozója,
ha
M1. nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megjelenését megelőző 36 hónapban
összesen:

• legalább 1 db minimum 150 millió Ft értékű befejezett, magasépítési beruházás
megvalósítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával,
• legalább 1 db minimum 80 millió Ft értékű befejezett, egészségügyi intézményen
végzett kivitelezésre vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.
M2. nem rendelkezik a munkák megvalósításához szükséges alábbi, üzemképes
eszközzel:
A) 1 db az építési helyszínre telepíthető mobil vagy az építési helyszíntől 2
kilométeren belüli fix, minimum 30 m2-es, napi 24 órában e-mail és faxüzenetek
fogadására alkalmas műszaki vezetői irodával,
B) 1 db építőipari célú használatra és építőanyag emelésére alkalmas daruval vagy
lifttel,
C) 1 db betonpumpával,
D) 1 db mobil betonkeverő mixerrel,
M3. nem rendelkezik legalább 1 fő, műszaki mérnök végzettségű vezető
tisztségviselővel,
M4. nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek körében:
A.) legalább 1 fő, „A” kategóriás, építészmérnök végzettségű, felelős műszaki
vezetővel (244/2006. (XII.05.) Korm. rendelet MV-Ép/A),
B.) legalább 1 fő, „ÉG” kategóriás, felelős műszaki vezetővel (244/2006. (XII.05.)
Korm. rendelet MV-Ép/ÉG),
C.) legalább 1 fő, „ÉV” kategóriás, felelős műszaki vezetővel (244/2006. (XII.05.)
Korm. rendelet MV-Ép/ÉV)
D.) legalább 1 fő, „B” kategóriás, mérnök végzettségű, felelős műszaki vezetővel
(244/2006. (XII.05.) Korm. rendelet MV-KÉ/B)
E.) legalább 10 fő kőműves végzettségű szakemberrel,
F.) legalább 2 fő festő-mázoló végzettségű szakemberrel,
G.) legalább 2 fő burkoló végzettségű szakemberrel,
H.) legalább 2 fő ács-állványozó végzettségű szakemberrel,
I.) legalább 2 fő asztalos végzettségű szakemberrel.
M5. az előző 3 évben, az éves átlagos statisztikai állományi létszám évente nem
érte el 25 főt, ebből építőipari végzettséggel rendelkezők létszáma a 20 főt, a vezető
tisztségviselőinek száma évente a 2 főt,
M6. nem rendelkezik érvényes és általa működtetett ISO 14001 Környezetközpontú
Irányítási Rendszerszabvánnyal vagy a Kbt. 68.§ (5) bekezdés alapján azzal
egyenértékű környezetvédelmi tanúsítvánnyal vagy intézkedésekkel, amelyeket az
ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni tud.
A következő irányadó:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, illetőleg a Kbt. 71.§ (1) b.) pontja szerinti alvállalkozója,
ha
M1. nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megjelenését megelőző 36 hónapban
összesen:
• legalább 1 db minimum 45 millió Ft értékű befejezett, magasépítési beruházás
megvalósítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával,
M2. nem rendelkezik a munkák megvalósításához szükséges alábbi, üzemképes
eszközzel:

A) 1 db az építési helyszínre telepíthető mobil vagy Hódmezővásárhely belterületén
elhelyezkedő fix, minimum 30 m2-es, napi 24 órában e-mail és faxüzenetek
fogadására alkalmas műszaki vezetői irodával,
B) 1 db legalább 250 kW teljesítményű, legalább 8 tonna hasznos terhelésű,
legalább 20 tonna vontatására alkalmas tehergépjárművel,
C) 1 db minimum 100 literes betonkeverővel.
M3. nem rendelkezik legalább 1 fő, műszaki mérnök végzettségű vezető
tisztségviselővel,
M4. nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek körében:
A.) legalább 1 fő, „A” kategóriás, építészmérnök végzettségű, felelős műszaki
vezetővel (244/2006. (XII.05.) Korm. rendelet MV-Ép/A),
B.) legalább 3 fő kőműves végzettségű szakemberrel,
C.) legalább 2 fő festő-mázoló végzettségű szakemberrel,
G.) legalább 2 fő burkoló végzettségű szakemberrel,
M5. az előző 3 évben, az éves átlagos statisztikai állományi létszám évente nem
érte el 10 főt, ebből építőipari végzettséggel rendelkezők létszáma a 8 főt, a vezető
tisztségviselőinek száma évente az 1 főt.
VI.)
A HELYESBÍTÉSI KÉRELEM FELADÁSÁNAK NAPJA: 2010/08/06 (év/hó/nap)

