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AJÁNLATI FELHÍVÁS
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
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):
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége vagy tevékenységei
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális és
helyi szerveik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
xRegionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi szervezet
Európai intézmény/hatóság vagy nemzetközi szervezet
Egyéb
(nevezze meg):
xÁltalános közszolgáltatások
Védelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás



Oktatás
Egyéb
(nevezze meg):
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Tornyai János Város-rehabilitációs Program
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak egy kategóriát
válasszon – árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a
szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a) Építési beruházás x
Kivitelezés x
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
A teljesítés helye
Hódmezővásárhely,
Tornyai János Múzeum
Alföldi Galéria
Görögkeleti templom
Dr. Rapcsák András utca
NUTS-kód HU333
b) Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c) Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a 2004/18/EK irányelv II. mellékletében)
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása x
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőineklétszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:
vagy hónap(ok)ban:



Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a megállapodás időtartama meghaladja a
négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke (csak számokkal):
Becsült érték ÁFA nélkül:
Pénznem:
VAGY:
és között
Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága
(amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Tornyai János Város-rehabilitációs Program kivitelezési munkái vállalkózási
szerződés keretében.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212313-3
További
tárgyak:

45212361-4
45233120-6
45233161-5
45223700-3
45233162-2

II.1.7)
A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? nem
II.1.8) Részekre történő ajánlattétel
(a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből
szükség szerint több példány használható) nem
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre
valamennyi részre
II.1.9)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve)
Tornyai János Múzeum felújítása és bővítése: új épület építése 709,9 m2, meglévő
épületek felújítása 987,6 m2.
Közterület felújítása, zöld felület rendezés, burkolat építés (műemléki környezet):
7900 m2, ebből burkolat építés 6620 m2.
Görög keleti templom (műemlék) külső felújítása: homlokzat felújítás 822 m2, torony
bádogozása vörösréz lemezzel 66,5 m2, utólagos falszigetelés készítése 56 m2.
Alföldi Galéria épületének (műemlék) felújítása: tetőszerkezet, cserépfedés
felújítása 1540 m2, udvari homlokzat felújítása 742 m2, lépcsőház bontása,
lépcsőház építése lifttel, kerítés építés vizesblokkal.
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):
Pénznem:
VAGY:



és között
Pénznem:
II.2.2)
Vételi jog (opció) (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónapokban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
vagy:
és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő
jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett
idejét: hónapokban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az időtartam hónap(ok)ban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (nap/hó/év)
befejezés 2011/09/30 (nap/hó/év)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozófeltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Késedelmi kötbér 500.000 HUF/nap, meghiúsulási kötbér 20.000.000 HUF, teljesítési
biztosíték a nettó ajánlati ár 3%-a, jótállási biztosíték a nettó szerződéses ár 1%-a,
vállalkozói előleg biztosítéka a vállalkozói előleg 100%-a. Valamennyi a szerződés
teljesítéséhez kapcsolódó biztosíték teljesíthető a Kbt. 53. § (6) (a) pontja szerint.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a
vonatkozójogszabályirendelkezésekre
A beruházás pénzügyi fedezetét részben a DAOP-5.1.2/C-2010-0002 kódszámú
projekt keretében elnyert támogatás biztosítja. A megvalósítás során a támogatási
szerződésben foglaltak és a dokumentációban előírtaknak megfelelően lehetőség
van. Ajánlatkérő az NFÜ előírása alapján a nyertes ajánlattevő számára 10%
vállalkozói előleget biztosít, amennyiben ajánlatában igényelte.
Vonatkozó legfontosabb jogszabályok:
• 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről,
• 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről 305. § (3) bekezdés,
• 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról,
• 255/2006. (XII.8.) Kormányrendelet,
• 281/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet,
• 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság,
illetve jogi személy (adott esetben)
III.1.4)
Vonatkozónak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? igen (adott
esetben)
Ha igen, akülönleges 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.
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó
adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő
bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt
igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet,
aki esetében a Kbt. 60. § (1) bekezdésben felsorolt, vagy a Kbt. 61. § (1)
bekezdésének d) pontjában felsorolt kizáró okok fennállnak.
Az eljárásban továbbá nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó
szervezet, aki esetében a Kbt. 61. § (1) bekezdésének (a)-(c)pontjában felsorolt
kizáró okok fennállnak.
Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, aki, illetőleg akinek a 10 % feletti
alvállalkozója vagy a számára erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 62. § (1) bekezdése
szerinti kizáró okok hatálya alá esik.
A kizáró okok fenn nem állását az ajánlattevőnek a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak valamint az erőforrást
nyújtó szervezetnek a Kbt. 63. § szerint kell igazolnia, figyelembe véve a Kbt. 63/A. §
előírásait.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevő, illetőleg a Kbt. 71.§ (1) b.) pontja szerinti alvállalkozója csatolja:
P1. a Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pont alapján 2007., 2008.évi számviteli
jogszabályok szerinti beszámolóját (ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország
joga előírja közzétételét), attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve
mikor kezdte meg tevékenységét
P2. a Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pont nyilatkozatát 2007., 2008., 2009. évek teljes
forgalmáról és a beszerzés tárgya szerinti (múzeum, templom, közterület építése,
felújítása) forgalomról,
P3. 2008. január 1. és 2010. március 31. között meglévő (időközben megszűnt)
bankszámláinak számlaszámát és a számlát vezető pénzügyi intézmény
megnevezését is tartalmazó nyilatkozatát, továbbá valamennyi a nyilatkozatban
szereplő számlavezető pénzügyi intézményétől származó, az ajánlati felhívás
megjelenésének napjánál nem régebbi nyilatkozatot, melyben a pénzügyi intézmény
nyilatkozik az ajánlattevő (alvállalkozó) vonatkozásában arról, hogy mióta vezeti a
pénzügyi intézménynél számláját; és a 2008. január 1. és 2010. márcous 31. között
sorban állás fordult-e elő, ha igen milyen időtartamban.



P4. számlavezető pénzügyi intézménytől származó igazolását, vagy saját
nyilatkozatát, hogy a szerződésben meghatározott teljesítés anyagköltség és
munkadíj forrása az ajánlattevő rendelkezésére áll, vagy rendelkezésére fog állni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben):
Alkalmatlan az ajánlattevő, illetőleg a Kbt. 71.§ (1) b.) pontja szerinti alvállalkozója,
ha:
P1. a mérleg szerinti eredménye 2007., 2008. év bármelyikében negatív volt,
P2. 2007., 2008., 2009. években az éves forgalma nem éri el a nettó 400 millió
forintot, ebből a közbeszerzés tárgya szerinti forgalma a nettó 200 millió forintot,
P3. pénzforgalmi számláin 2008. január 1. és 2010. március 31 között 30 napot
meghaladó sorbanállás fordult elő,
P4. nem rendelkezik a szerződésben meghatározott teljesítés anyagköltség és
munkadíj legnagyobb részteljesítéséhez szükséges (200 millió forint) forrását
biztosító számlapénzzel, készpénzzel, hitelígérvénnyel vagy egyéb forrással.
A P1. és P3. alkalmassági feltételnek az ajánlattevőnek, illetőleg a Kbt. 71.§
(1) b.) pontja szerinti alvállalkozójának önállóan kell megfelelnie, a P2. és P4.
alkalmassági feltételnek együttesen. Az erőforrás szervezet tekintetében a Kbt. 65.§
(3)-(4) bekezdése szerint kell az igazolásokat becsatolni a Kbt. 4.§ 3/E pontjával
összhangban.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevő, illetőleg a Kbt. 71.§ (1) b.) pontja szerinti alvállalkozója csatolja:
M1. az előző öt év (2005., 2006., 2007., 2008., 2009.) legjelentősebb építési
referenciáit tartalmazó a Kbt. 68. § (2) bekezdés szerinti dokumentumot a Kbt. 67. §
(2) a) pontban szereplő tartalommal,
M2. a Kbt. 67. § (2) c) pontja alapján a vezető tisztségviselői – különösen azon
személyekét, akik az építési beruházás teljesítéséért felelősek – végzettségét
és képzettségét igazoló dokumentumok, szakmai önéletrajz eredeti vagy hiteles
másolati példányát (162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet 8/A.§ (2) b),
M3. a Kbt. 67. § (2) e) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt felsőfokú
szakemberek végzettségét és képzettségét igazoló dokumentumok és a szakmai
minősítésére előirt minimumfeltételeket igazoló dokumentumok eredeti vagy hiteles
másolati példányát (162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet 8/A.§ (2) c),
M4. a Kbt. 67. § (2) e) pontja alapján e teljesítésbe bevonni kívánt középfokú
szakemberek végzettségét és képzettségét bemutató nyilatkozatot (162/2004. (V.
21.) Korm. rendelet 8/A.§ (2) c),
M5. a Kbt. 67. § (2) d) pontja alapján nyilatkozatát az előző három év
(2007.,2008.,2009.) az éves átlagos statisztikai állományi létszámáról, azon belül
az építőipari végzettséggel rendelkezők számáról, és vezető tisztségviselőinek
létszámáról,
M6. a Kbt. 67. § (2) b) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök,
berendezések, illetőleg műszaki felszereltség leírását (162/2004. (V. 21.) Korm.
rendelet 8/A.§ (2) a),
M7. a Kbt. 67.§ (2) f) pont alapján azoknak a környezetvédelmi intézkedéseknek a
leírását és dokumentumait, amelyeket az ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni
tud.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben):



Alkalmatlan az ajánlattevő, illetőleg a Kbt. 71.§ (1) b.) pontja szerinti alvállalkozója,
ha
M1. nem rendelkezik az előző öt évben (2005., 2006., 2007., 2008., 2009.) legalább
2 db összesen nettó minimum 600 millió Ft értékű műemléki épületen illetve
műemléki környezetben végzett szerződésszerűen teljesített építési referenciával,
amelyek közül:
A) az egyik értéke eléri a nettó 400 millió forintot,
B) az egyik tartalmaz legalább 700 m2 hasznos alapterületű múzeum építésre
és/vagy felújításra vonatkozó referenciát,
C) az egyik tartalmaz legalább 800 m2-es műemléki liturgikus épületen (templom)
végzett homlokzat felújítási referenciát,
D) az egyik tartalmaz legalább nettó 6000 m2 közterület díszburkolására vonatkozó
referenciát,
M2. nem rendelkezik legalább 1 fő, 3 év vezetői és végzettsége szerinti szakmai
gyakorlattal, rendelkező felsőfokú műszaki végzettségű a építési beruházás
teljesítéséért felelős vezető tisztségviselővel,
M3. nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi felsőfokú szakemberekkel:
A.) legalább 1 fő, „A” kategóriás, építészmérnök végzettségű, felelős műszaki
vezető (244/2006. (XII.05.) Korm. rendelet MV-Ép/A),
B.) legalább 1 fő „AM” kategóriás, építészmérnök végzettségű felelős műszaki
vezető (244/2006. (XII.05.) Korm. rendelet MV-Ép/AM).
C.) legalább 1 fő, „ÉG” kategóriás, felelős műszaki vezető (244/2006. (XII.05.) Korm.
rendelet MV-Ép/ÉG),
D.) legalább 1 fő, „ÉV” kategóriás, felelős műszaki vezető (244/2006. (XII.05.) Korm.
rendelet MV-Ép/ÉV)
E.) legalább 1 fő, „B” kategóriás, mérnök végzettségű, felelős műszaki vezető
(244/2006. (XII.05.) Korm. rendelet MV-KÉ/B)
M4. nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi középfokú
szakemberekkel:
F.) legalább 10 fő kőműves (FEOR:7611),
G.) legalább 2 fő festő-mázoló (FEOR 7635),
H.) legalább 2 fő burkoló (FEOR 7634),
I.) legalább 2 fő ács-állványozó (FEOR 7612),
J.) legalább 2 fő asztalos (FEOR 7342),
M5. az előző 3 évben, az éves átlagos statisztikai állományi létszám nem érte
el 50 főt, ebből építőipari végzettséggel rendelkezők létszáma a 40 főt, a vezető
tisztségviselőinek létszáma évente a 2 főt,
M6. nem rendelkezik a munkák megvalósításához szükséges alábbi, üzemképes
eszközzel:
A) 1 db az építési helyszínre telepíthető mobil vagy az építési helyszíntől 2
kilométeren belüli elhelyezkedő fix, minimum 30 m2-es alapterületű, 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 mixer,
M7. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha 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 műszaki/szakmai alkalmassági feltételeknek az ajánlattevőnek, illetőleg a Kbt.
71.§ (1) b.) pontja szerinti alvállalkozójának együttesen kell megfelelnie, kivéve az
M7. alkalmassági feltétel esetében, ahol ajánlatkérő csak ajánlattevő alkalmasságát
vizsgálja.
III.2.4)
Fenntartott szerződések (adott esetben) nem
A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges
feltételek
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e
kötve?
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2)
A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen
közreműködő személyek nevét és képzettségét?
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fejtája
Nyílt x
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
Tárgyalásos
Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése?
Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3.,
További információk rovatban kell megadni
Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása:
Versenypárbeszéd
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy
keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd esetén)
Létszám
VAGY: minimum
és, adott esetben, maximum
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a
versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok
számát?
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 (a részszempontokat súlyozással vagy –
ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell
megadni)
a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban
illetve az ismertetőben meghatározott szempontok

Szempont Súlyszám
Nettó ajánlati ár (HUF) 10
Jótállás időtartama (hónap) 5
Teljesítési határidő (nap) 3
IV.2.2)
Elektronikus árverést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árverésről (ha szükséges)
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1)
Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a HL-ben: /S
-
(nap/hó/év)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a HL-ben: /S
-
(nap/hó/év)
Hirdetmény száma a HL-ben: /S
-
(nap/hó/év)
IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők
(versenypárbeszéd esetében) beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2010/06/07 (nap/hó/év)
Időpont: 10
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (számokkal): 240.000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A vételárat az ajánlatkérő Erste Bank Nyrt-nél vezetett
11600006-00000000-21806849 számlájára történő átutalással, vagy az ajánlatkérő
az I.1) megadott címen házipénztárba történő befizetéssel (munkanapon 9 -12 óráig)
tudja kiegyenlíteni. A díj az Áfát nem tartalmazza!
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
Dátum: 2010/06/07 (nap/hó/év)
Időpont: 10



IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha
ismert) (m eghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: (nap/hó/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén)
-ig (nap/hó/év)
VAGY hónap(ok)ban:
vagy nap(ok)ban: 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/06/07 (nap/hó/év )
Időpont: 10
Hely (adott esetben): Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1., emelet 24.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben) igen
A Kbt. 80. § (2) bekezdésében meghatározott személyek.
VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2)
a szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos?
igen
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb használható hivatkozási alapot:
DAOP-5.1.2\C-2010-0002
VI.3) További információk (adott esetben)
1. Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2010.06.18. 9.óra (Hódmezővásárhely,
Kossuth tér 1., emelet 24.)
2. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2010.07.09. 9.óra (Hódmezővásárhely,
Kossuth tér 1., emelet 24.)
3. A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel
feltétele. A dokumentáció átvehető munkanapon 9 és 12 óra között, illetve az
ajánlattételi határidő napján 9 és 10 óra között a dokumentáció ellenértéknek
megfizetését hitelérdemlően történő bizonyítását követőn a Hódmezővásárhely,
Kossuth tér 1, emelet 24-es irodában. Ajánlattevő a dokumentációt a Kbt. 54.§ (4)
alapján ajánlattevők kérésére megküldi.
4. Az egyes részszempontok értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa: 1 és 10 pont. Ajánlatkérő mindegyik részszempont értékelése esetében a
2/2004. évi 2008/11/28-án módosított Tanácsi ajánlás III.A.1.a. pontjában szereplő
arányosítás módszerét alkalmazza.
5. A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbbak.
6. Az ajánlatok benyújtása ajánlati biztosítékhoz kötött, melynek mértéke 500.000,-
Ft, amely teljesíthető a Kbt. 59. § (2) bekezdése szerint. Amennyiben ajánlattevő
az ajánlati biztosítékot számlára történő befizetéssel vagy átutalással kívánja



meg tenni, azt az Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata által az
Erste Bank pénzügyi intézménynél vezetett 11600006-00000000-21806849 számú
számlára teheti meg. Az ajánlati biztosítékról szóló igazolást az ajánlatba eredeti
példányban csatolni kell. Az ajánlati biztosítékot ajánlatkérő a Kbt. 59.§ (5) a) alapján
ajánlattevők részére visszafizeti, illetve a nyertes ajánlattevő esetében a Kbt. 59.§
(5) b) alapján a szerződést biztosító mellékkötelezettségé válik..
7. Az ajánlatokat kettő (egy eredeti és egy másolati) példányban, sérülésmentes,
roncsolás nélkül nem bontható kötésben, minden oldalon oldalszámozással és
szignóval ellátva, zárt csomagolásban kell benyújtani a felhívásban megjelölt
helyen és időpontig. Az ajánlaton szerepelnie kell az "eredeti", vagy a "másolat"
megjelölésnek. Az ajánlatokat, az oldalszámokat is feltüntető tartalomjegyzékkel kell
ellátni.
8. Ajánlattevő köteles tájékozódni munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre
vonatkozó kötelezettségeiről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés
teljesítése során meg kell felelni.
9. Ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 70.§ (2) bekezdésben és a Kbt. 71.§ (1)
bekezdésben és a Kbt. 72.§-ban előírt nyilatkozatokat.
10. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevők, közös ajánlattevők, a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak az
ajánlatot aláírásra, cégjegyzésre jogosult képviselőinek aláírási címpéldányát, vagy
aláírás mintáját eredetiként vagy hiteles másolatban, a meghatalmazott általi aláírás
esetén a legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.
11. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével vagy a) az eljárás nyertesének
visszalépése vagy b) az eljárás nyertesének a 60. § (1) bekezdésének, valamint
– ha az ajánlatkérő azt előírta – a 61. § (1), illetőleg (2) bekezdésének hatálya
alá nem tartozásával kapcsolatos hamis nyilatkozata vagy ezen kizáró okokkal
kapcsolatos igazolás(ok) benyújtásának elmulasztása esetében az ajánlatok
értékelése során [81. § (4) bekezdés] a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek
minősített szervezettel (személlyel) köti meg a szerződést.
12. Ajánlattevőnek minden idegen nyelvű nyilatkozatot, hatósági igazolást,
dokumentumot és okiratot az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Rt.
(1062 Budapest, Bajza u. 52.) által hitelesített magyar fordításban kell az ajánlathoz
csatolnia.
13. Ajánlatkérő az ajánlatot Kbt. 87. szerinti lehetetlennek vagy túlzottan magas
vagy alacsony mértékű tartalmi elemet illetőleg kirívóan aránytalannak értékelt
kötelezettségvállalást tartalmazónak minősíti, ha a bírálati szempontok esetében
a jótállási idő 36 hónapnál magasabb, a befejezési határidő 350 napnál rövidebb
kötelezettségvállalást tartalmaz.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Margit körút 85.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Telefon: +36(1)3367776
E-mail: -
Fax: +36(1)3367778



Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.4.2. rovatot VAGY
szükség esetén a VI.4.3. rovatot)
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő
szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa
Postai cím: Margit körút 85
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Telefon: +36(1)3367747
E-mail: -
Fax: +36(1)3367799
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu
VI.5)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/04/23 (nap/hó/év)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő
iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is)
beszerezhetők
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:



Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket
kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
 
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1
meghatározás
1) A rész meghatározása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
További
tárgyak:
3) Mennyiség
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):
Pénznem:
VAGY: és
között
Pénznem:
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott
esetben)
Az időtartam hónapban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (nap/hó/év)
Befejezés (nap/hó/év)
5) További információ a részekről


