
3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés:
http://www.kozbeszerzes.hu
AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________
Azonosító kód____________________
Építési beruházás x
Árubeszerzés
Szolgáltatás
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Tolna Megyei Önkormányzat
Postai cím: Szent István tér 11-13.
Város/Község: Szekszárd
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Puskás Imre közgyűlés elnöke
Telefon: 74/505-632
E-mail: -
Fax: 74/505-611
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
xÁltalános közszolgáltatások



Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]
I.4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást?
nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Megyei iskolai intézmények részleges építészeti felújítása
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát
válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább
megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a)
xÉpítési beruházás
Kivitelezés
xTervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye



- Szent László Szakképző Iskola Székhely Intézmény és Kollégiuma, 7100
Szekszárd, Széchenyi u. 2-14.
- Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény 3 telephelye, 7090 Tamási, Deák
Ferenc u. 6-8. (konditerem), 7090 Tamási, Rákóczi u. 21. (tetőtér beépítés), 7090
Tamási-Fornádpuszta 0307/6 hrsz (gépműhely)
- Jókai Mór Szakképző Iskolai Tagintézmény, 7150 Bonyhád, Perczel M. u. 51-53.
- Perczel Mór Szakközépiskolai Tagintézmény, 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 18.
- Bezerédj István Szakképző Iskolai Tagintézmény, 7100 Szekszárd, Szent László u.
8-12.
NUTS-kód HU233
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása x
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:
VAGY hónap(ok)ban:
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak
számokkal és pénznem):
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága
(amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Megyei iskolai intézmények részleges építészeti felújítása TIOP
3.1.1-08/1-2008-0026 Támogatási Szerződés keretében
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214310-6



További
tárgyak:

71220000-6

II.1.7)
Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre x
valamennyi részre
II.1.8.)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
Tolna Megye 5 iskolájának részleges építési kivitelezői munkáira vonatkozó kiviteli
terv véglegesítése a 191/2009 (IX.15.) Kormányrendelet 1. sz. melléklete szerint
a tenderdokumentáció alapján, annak megrendelővel történő jóváhagyatása, ezt
követően a létesítmény építészeti kivitelezése.
- Szent László Szakképző Iskola Székhely Intézmény és Kollégiuma, 7100
Szekszárd, Széchenyi u. 2-14. "A" épület földszintjén válaszfalak áthelyezésével
helyiségek átcsoportosítása történik a burkolatok felújításával. "V" épület első
emeletén három helyiségből egy nagy előadó kerül kialakításra. "V" épületben
hőszigetelés, szellőztetés készül. Elkészül a "V" és "K" épület közötti átjáró híd.
"K" épülethez új tűzlépcső épül. "K" épület liftje cserére kerül. "K" épület alagsori
helyiségei felújításra kerülnek új nyílászárók beépítésével, talajnedvesség elleni
szigeteléssel, gépészeti vezetékek tisztításával. "K" épület földszint üvegfala
lecserélésre kerül, burkolatjavítás készül akadálymentesítéssel, nyílászáró cserével.
"K" épület első emelete a vizes-blokkokkal együtt átalakításra kerül új funkciók
kialakításával. "K" épület harmadik emeletén kerülnek kialakításra a gazdasági
irodák. Széchenyi u. 14. szám alatt új tankonyha és tanétterem kerül kialakításra.
A tanműhely első emeletén ablakcsere történik. Udvar keleti kapujánál portaépület
épül. "A" és "B" épület között udvarrendezés történik. Az épületegyüttesben
informatikai akadálymentesítésre kerül sor.
- Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény 3 telephelye
-- 7090 Tamási, Deák Ferenc u. 6-8. (konditerem) Meglévő oktatási épület
bővítésével új konditerem építészeti kialakítása történik a hozzá tartozó gépészeti
és elektromos munkákkal együtt. A kivitelezés érinti a tetőszerkezetet, készül új
tégla falszerkezet, válaszfalak, nyílászárók, burkolatok, álmennyezet, hőszigetelés,
vízszigetelés és szellőzés. El kell végezni a közműcsatlakozásokat.
-- 7090 Tamási, Rákóczi u. 21. (tetőtér beépítés) Meglévő iskolai épületbe
tetőtéri öltöző kerül kialakításra, melynek része a gépészeti munkák (gázszerelés,
fűtésszerelés, vízszerelés, szellőzés), villamos munkák, tűzjelző rendszer
kialakítása, nyílászárók elhelyezése, burkolás, festés, mázolás, akadálymentesítés,
parkoló kialakítása.
-- 7090 Tamási-Fornádpuszta 0307/6 hrsz (gépműhely) Földszint nettó 486,46 m2,
emelet 43,94 m2, összesen 530,40 m2 Felújításra kerül az épület homlokzata, a
tetőfedés, bádogozás, külső térburkolat, a kapuk, a téglafelületeket tisztítani kell.
Korszerűsítésre kerülnek a vizes helyiségek, ablakcserék történnek, a rekonstrukció
érinti a burkolatokat és az oldalfalak felületét.



- Jókai Mór Szakképző Iskolai Tagintézmény, 7150 Bonyhád, Perczel M. u. 51-53.
Három darab tanterem és gázkazán fűtésszerelési, gázszerelési és villamos
munkáinak elvégzése.
- Perczel Mór Szakközépiskolai Tagintézmény, 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 18.
Négyszintes (alagsor, földszint, első emelet, második emelet) épület 1968-ban épült
hagyományos technológiával. Felújításra kerül a gépészeti rendszer (vízellátás,
szennyvízelvezetés, vizes-blokkok, használati melegvíz) és a tető, kialakításra
kerülnek az akadálymentes wc-k és a csapadékvíz elvezetés. Felújításra kerül
a tornaterem és öltözőblokk, második emeleti tantermek, épület körüli járda,
megerősítésre kerülnek a földszinti pillérek.
- Bezerédj István Szakképző Iskolai Tagintézmény, 7100 Szekszárd, Szent László
u. 8-12. Felújításra kerül a tornatermi öltözőblokk és négy darab szaktanterem.
Felújítással érintett részek: burkolatok, falfelületek, nyílászárók, szigetelés
(tetőjavítás, vízszigetelés), szellőzés. Elvégzésre kerülnek az érintett helyiségek
felújításhoz kapcsolódó gépészeti és elektromos munkák.
A kivitelezés működő iskolai intézményekben valósul meg, így az csak szakaszosan
történhet igazodva az iskolai tanításhoz. Kivitelező köteles a kivitelezés időszakában
biztosítani az iskolai intézményekben a folyamatos zavartalan oktatást.
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:
hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
VAGY: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő
jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett
idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés 2010/01/15 (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés 2010/11/30 (év/hó/nap)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
- késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér,
- szerződéskötéstől a műszaki átadásig teljesítési biztosíték és műszaki átadás után
jótállási biztosíték nyújtandó a Kbt. 53.§ (6) a) szerint.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
Jelen beruházás a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program TIOP-3.1.1.
támogatásában valósul meg, vonatkoznak rá annak feltételei. Ajánlatkérő az
ellenszolgáltatást a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való
teljesítéstől számított legkésőbb 30 napon belül teljesíti szállítói finanszírozással.



Ajánlatkérő a beruházás finan-szírozására pályázatot nyújtott be a fenti program
keretében és a beszerzésre vonatkoznak a Kbt. 48.§ (3)-(4) bekezdésében foglaltak.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
nem
III.1.4)
Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott
esetben) nem Ha igen, a különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve
a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet,
akire vonatkoznak a Kbt. 60.§ (1) bekezdésében előírt kizáró okok. Ajánlatkérő
az eljárásból kizárja az olyan ajánlattevőt, akire, illetőleg akinek a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójára, vagy
a számára erőforrást nyújtó szervezetre fennállnak a Kbt. 62.§ (1) bekezdésében
felsorolt kizáró okok. A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek, a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez
erőforrást nyújtó szervezetnek írásban nyilatkoznia kell az ajánlatban a Kbt. 249.§
(3) bekezdés alapján. A Kbt. 250.§ (3) h) pontja szerint alkalmazott Kbt. 96.§
(3) bekezdésének megfelelően a nyertes Ajánlattevő a 63.§ és 63/A.§ alapján
köteles az eredményhirdetést követő 8 napon belül a köztartozással kapcsolatos
igazolásokat benyújtani, ha azt az ajánlatban nem adta be.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
- Ajánlattevő 2006., 2007. és 2008. évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti
beszámolója (mérleg és eredmény kimutatása) a kiegészítő mellékletek nélkül (ha
az Ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét),
- Ajánlattevő felelősség biztosítási kötvényének csatolása
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
- Ajánlattevőnek adózás előtti eredménye egyik évben sem lehet negatív, 2008.
december 31-i saját tőkéje el kell hogy érje a 20 millió Ft-ot,
- Ajánlattevő nevére szóló felelősség biztosítás mértékének el kell érnie a 20 millió
Ft/év értéket
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
- Ajánlattevő 2004. január 01. és 2008. december 31. közötti időszak legjelentősebb
magasépítési kivitelezői munkáinak ismertetése (az ellenszolgáltatás összege, a
teljesítés ideje és helye, a szerződést kötő másik fél megnevezése), ehhez tartozó
referenciaigazolások vagy nyilatkozatok a Kbt. 68.§ (2) bekezdés szerint,
- A teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, munkagépek, berendezések, illetőleg
műszaki felszereltség leírása (darabszám, műszaki paraméter megjelölésével), a
felsorolt eszközök beszerzését igazoló adásvételi szerződés vagy számla, gépjármű
esetén annak érvényes forgalmi engedélye, ha a szerződések, számlák vagy
forgalmi engedélyek valamelyike nem Ajánlattevő nevére szól, akkor a tulajdonossal
kötött bérleti vagy egyéb szerződés csatolása,



- Ajánlattevő vezető tisztségviselő végzettségének, képzettségének leírása
gyakorlati idejének megadásával, a végzettséget, képzettséget igazoló oklevél, aláírt
szakmai önéletrajz mellékelése,
- Ajánlattevő 2006., 2007. és 2008. évre vonatkozó éves átlagos statisztikai
állományi létszámáról készült kimutatás, a teljesítésben résztvevő szakemberek
létszámadatai végzettség és képzettség szerinti bontásban,
- Azoknak a szakembereknek, illetőleg vezetőknek a megnevezése, végzettségük,
képzettségük és gyakorlati idejük ismertetése, akiket Ajánlattevő be kíván
vonni a teljesítésbe, a felelős műszaki vezetői névjegyzékben történt bejegyzés
igazolása, aláírt szakmai önéletrajzok, bevonni kívánt szakemberek – dátummal és
aláírással megerősített – nyilatkozata arról, hogy Ajánlattevő nyertessége esetén a
teljesítésben közreműködnek,
- Azoknak a környezetvédelmi intézkedéseknek a leírása, amelyeket Ajánlattevő a
teljesítés során alkalmazni tud, a környezetközpontú irányítási rendszeréről szóló
tanúsítvány csatolása
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
- Ajánlattevőnek rendelkeznie kell az adott időszakból 1 darab olyan magasépítési
referenciaigazolással, aminek az ellenértéke legalább nettó 40 millió forint,
- Ajánlattevőnek rendelkeznie kell:
-- 1 db minimum 5 tonna teherbírású tehergépjárművel,
-- 1 db betonkeverővel,
-- 1 db szintező műszerrel építési alapozási, csőfektetési munkákhoz,
-- 1 db sűrített levegő előállítására alkalmas kompresszorral,
-- 1 db fúró-véső kalapáccsal,
-- 1 db csempevágóval,
-- 1 db műanyaghegesztővel,
-- 1 db ütvefúróval
- Ajánlattevő vezető tisztségviselőjének felsőfokú végzettséggel, műszaki
képzettséggel és legalább 5 év gyakorlati idővel kell rendelkeznie,
- Ajánlattevőnek elmúlt 3 évi éves átlagos statisztikai állományi létszám átlaga
meg kell, hogy haladja a 15 főt, a teljesítésben résztvevő szakemberek között
rendelkeznie kell legalább
--2 fő kőművessel,
--2 fő burkolóval,
--2 fő festővel,
--1 fő gépjárművezetővel
- Ajánlattevőnek rendelkeznie kell:
-- 1 fő bejegyzett építési felelős műszaki vezetővel, aki 3 év gyakorlattal rendelkezik,
-- 1 fő bejegyzett épületgépész felelős műszaki vezetővel, aki 3 év gyakorlattal
rendelkezik,
-- 1 fő munkabiztonsági és tűzvédelmi felelőssel, aki 1 év gyakorlattal rendelkezik
- Ajánlattevőnek rendelkeznie kell:
ISO 14001:2004 szabvány vagy a Kbt. 68.§ (5) bekezdése szerint azzal
egyenértékű környezetközpontú irányítási rendszeréről szóló – akkreditált tanúsító
szervezet által kiállított – érvényes tanúsítvánnyal, vagy a Kbt. 68.§ (5) bekezdése
szerint azzal egyenértékű más dokumentummal.
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem



A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott nem
III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges
feltételek
III.3.1)
A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás típusa
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli x
Tárgyalásos
IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x
xAz alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat
súlyozással kell megadni)

Szempont Súlyszám
Minél alacsonyabb ajánlati összár [Ft] 9
Minél rövidebb teljesítési határidő [nap] 7
Minél nagyobb késedelmi kötbér
[Ft/naptári nap]

6

Minél nagyobb meghiúsulási kötbér [Ft] 6
Minél nagyobb teljesítési biztosíték [%] 6
Minél hosszabb jótállási idő [hónap] 6
Minél nagyobb jótállási biztosíték az első
évre [%]

5

IV.2.2)
Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
L/597/C
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)



A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2009/12/18 (év/hó/nap )
Időpont: 09:00 óra
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 60.000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
Az árat 25% ÁFA (15.000 Ft) terheli, így a bruttó ár 75.000 Ft. Az ajánlatkérési
dokumentáció ellenértéke kifizethető a SZÁMÍT Kft-nél személyesen munkanapokon
09:00-15:00 óra között az ajánlattételi határidő lejártáig, az ajánlattételi határidő
lejártának napján 08:30-09:00 óra között.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2009/12/18 (év/hó/nap) Időpont: 09:00 óra
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2009/12/18 (év/hó/nap)
Időpont: 09:00 óra
Helyszín : SZÁMÍT Kft., 1025 Budapest, Törökvész út 95-97.B. épület VI. emelet 38.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
Az Ajánlatkérő, az Ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, valamint a
jogszabályban meghatározott szervezetek képviselői lehetnek jelen.
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2)
A szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos?
igen
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb hivatkozási alapot:
TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2009. december 31. csütörtök 09:00 óra
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2010. január 15. péntek 10:00 óra
V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető
szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
-



V.3.4.1)
A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele?
(adott esetben) igen
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további
információk: (adott esetben)
Ajánlattevő köteles a dokumentáció megvásárlásával egyidejűleg megadni
elérhetőségi adatait: cég neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma, ügyintéző
neve, telefon, telefax és e-mail cím. A dokumentáció átvehető kifizetést követően
a SZÁMÍT Kft. (1025 Budapest, Törökvész út 95-97.B. épület VI. emelet 38.)
irodájában munkanapokon 09:00 és 15:00 óra között, ajánlattételi határidő lejártának
napján 08:30 és 09:00 óra között.
V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati
szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek
értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0-9
V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati
szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő
megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
A legkedvezőbb ajánlati elem kapja a maximális pontot, a többi ajánlati elem pedig a
legjobb ajánlat értékéhez viszonyítva számtani arányosítással kerül elbírálásra.
V.6)
A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen
V.7) Egyéb információk:
V.7.1) Az ajánlatokat írásban 4 példányban kell benyújtani a Kbt. 79.§ (1)
bekezdésének megfelelően a dokumentációban előírtak szerint, az ajánlatokat más
módon benyújtani nem lehet.
V.7.2) Ajánlatkérő az eljárás során Ajánlattevőknek teljes körű hiány-pótlást biztosít
a Kbt. 83.§-a szerint.
V.7.3) Az igazolásokat eredetiben vagy hiteles másolatban kell benyúj-tani.
V.7.4) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 70.§ (2)
bekezdésében előírtak szerint.
V.7.5) Érvénytelen mindegyik ajánlat, mely megsérti a Kbt. 70.§ (4) bekezdésben
előírtakat.
V.7.6) Az ajánlatban meg kell jelölni a Kbt. 71.§ (1) bekezdésben előír-takat.
V.7.7) Ajánlatkérő annak érdekében, hogy megállapítsa, miszerint a cégjegyzésre
jogosultak írták alá az ajánlatot, ajánlattevő köteles csatolni az ajánlattételi határidő
lejártakor 90 napnál nem régebbi cégkivonatát, melynek csatolása nélkül az ajánlat
érvénytelen.
V.7.8) Érvénytelen az ajánlat, ha Ajánlattevő nem csatol aláírási címpéldányt attól
a személytől, aki az ajánlatot aláírta. Érvénytelen az ajánlat, ha az nem cégszerűen
van aláírva, ajánlatkérő az ajánlat aláírására meghatalmazást nem fogad el.
V.7.9) Érvénytelen az ajánlat, ha Ajánlattevő nem csatolja független akkreditált
szervezet által tanúsított ISO 9001:2000 vagy a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerint
ezzel egyenértékű minőségirányítási rendszeréről szóló tanúsítványt.
V.7.10) Az eredményhirdetés helye: SZÁMÍT Kft., 1025 Budapest, Törökvész út
95-97.B. épület VI. emelet 38.



V.7.11) A szerződéskötés helye: Tolna Megyei Önkormányzat, 7100 Szekszárd,
Szent István tér 11-13.
V.7.12) Az Ajánlatkérő az eljárás nyertesével vagy visszalépése esetén - ha azt
az eljárás eredményének kihirdetésekor megnevezte - a következő legkedvezőbb
ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést figyelemmel a Kbt.
63.§ (4) bekezdésére.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/11/11 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: SZÁMÍT Közbeszerzés és Beruházás Lebonyolító Kft.
Postai cím: Törökvész út 95-97.B. épület VI./38.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Seres Péter ügyvezető
Telefon: 325-9824
E-mail: szamit@szamit.hu
Fax: 325-9297
Internetcím (URL): www.szamit.hu
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név: SZÁMÍT Közbeszerzés és Beruházás Lebonyolító Kft.
Postai cím: Törökvész út 95-97.B. épület VI./38.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Seres Péter ügyvezető
Telefon: 325-9824
E-mail: szamit@szamit.hu
Fax: 325-9297
Internetcím (URL): www.szamit.hu
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név: SZÁMÍT Közbeszerzés és Beruházás Lebonyolító Kft.
Postai cím: Törökvész út 95-97.B. épület VI./38.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Seres Péter ügyvezető
Telefon: 325-9824
E-mail: szamit@szamit.hu
Fax: 325-9297
Internetcím (URL): www.szamit.hu
 
B. MELLÉKLET



A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1
meghatározás Megyei iskolai intézmények részleges építészeti felújítása
1) A rész meghatározása
Szent László Szakképző Iskola építészeti munkái
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214310-6
További
tárgyak:

71220000-6

3) Mennyiség vagy érték
Szent László Szakképző Iskola Székhely Intézmény és Kollégiuma, 7100 Szekszárd,
Széchenyi u. 2-14. építészeti munkái
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés 2010/01/15 (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés 2010/11/30 (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 2
meghatározás Megyei iskolai intézmények részleges építészeti felújítása
1) A rész meghatározása
Vályi Péter Szakképző Iskola építési munkái
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214310-6
További
tárgyak:

71220000-6

3) Mennyiség vagy érték
Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény 3 telephelye építési munkái
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés 2010/01/15 (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés 2010/11/30 (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk



A rész száma 3
meghatározás Megyei iskolai intézmények részleges építészeti felújítása
1) A rész meghatározása
Jókai Mór Szakképző Iskola építési munkái
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214310-6
További
tárgyak:

71220000-6

3) Mennyiség vagy érték
Jókai Mór Szakképző Iskolai Taginzézmény, 7150 Bonyhád, Perczel M. u. 51-53.
építési munkái
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés 2010/01/15 (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés 2010/11/30 (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 4
meghatározás Megyei iskolai intézmények részleges építészeti felújítása
1) A rész meghatározása
Perczel Mór Szakközépiskola építési munkái
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214310-6
További
tárgyak:

71220000-6

3) Mennyiség vagy érték
Perczel Mór Szakközépiskolai Tagintézmény, 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 18.
építési munkái
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés 2010/01/15 (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés 2010/11/30 (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk



A rész száma 5
meghatározás Megyei iskolai intézmények részleges építészeti felújítása
1) A rész meghatározása
Bezerédj István Szakképző Iskola építési munkái
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214310-6
További
tárgyak:

71220000-6

3) Mennyiség vagy érték
Bezerédj István Szakképző Iskolai Tagintézmény, 7100 Szekszárd, Szent László u.
8-12. építési munkái
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés 2010/01/15 (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés 2010/11/30 (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------


