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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:232767-2010:TEXT:HU:HTML

HU-Szekszárd: Építési munkák

2010/S 151-232767

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Építési beruházás

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

Tolna Megyei Önkormányzat
Szent István tér 11-13.
Kapcsolattartó: Igazgatási és Beruházási Osztály, 119. iroda
Figyelmébe: dr. Erményi Gyula aljegyző
7100 Szekszárd
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 74505606
E-mail: ermenyi.gyula@tolnamegye.hu
Fax  +36 74505611
További információk a következő címen szerezhetők be:
Bozsánovics Judit hivatalos közbeszerzési tanácsadó
Horvát u. 14-24. IV. emelet
Figyelmébe: Bázis Office Center
1027 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 205591262
E-mail: bozsanovicsj@gmail.com
Fax  +36 17002928
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Bozsánovics Judit hivatalos közbeszerzési tanácsadó
Horvát u. 14-24. IV. emelet
Figyelmébe: Bázis Office Center
1027 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 205591262
E-mail: bozsanovicsj@gmail.com
Fax  +36 17002928
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett
kapcsolattartási ponttal/pontokkal

I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Általános közszolgáltatások
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést Nem

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:232767-2010:TEXT:HU:HTML
mailto:ermenyi.gyula@tolnamegye.hu
mailto:bozsanovicsj@gmail.com
mailto:bozsanovicsj@gmail.com


HL/S S151
06/08/2010
232767-2010-HU

Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 2/12

06/08/2010 S151
http://ted.europa.eu/TED

Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

2/12

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

Sürgősségi Osztály kivitelezési munkák.

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
Építési beruházás
Kivitelezés
A teljesítés helye MAGYARORSZÁG 7101 Szekszárd, Béri Balogh Á. u. 5-7.
NUTS-kód HU233

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

Vállalkozási szerződés az ajánlatkérő európai uniós forrásból megvalósuló TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006
kódszámú, "A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza sürgősségi osztályának SO2-ről SO1
szintre történő fejlesztése" tárgyú projektje során a támogatási szerződésben, a pályázati útmutatóban és
az ajánlatkérői dokumentációban rögzített feltételek szerint sürgősségi betegellátó centrum (SO1) építészeti
kialakítása az ajánlatkérői dokumentáció részét képező kiviteli tervek alapján, az alábbi részek szerint:
I. rész: A sürgősségi betegellátó centrum (SO1) építészeti kialakítása
II. rész: A sürgősségi betegellátó centrum (SO1) épületének környezetében út és burkolat építése

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
45000000, 45223500, 45331210, 45262210

II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?
Igen

II.1.8) Részekre történő ajánlattétel
Igen
az ajánlatok benyújthatók valamennyi részre

II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
Nem

II.2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
II.2.1) Teljes mennyiség

1. ajánlati rész: A sürgősségi betegellátó centrum (SO1) építészeti kialakítása, ezen belül mélyföldszint bruttó
245 m2, földszint bruttó 770 m²-en, mely az alábbi részfeladatok ellátását foglalja magában:
Al- és felépítményi és egyéb munkák.
Közműépítés, közműkiváltás: 20 fm 110 KPE gázvezeték, ivóvízvezeték NA 32-315 KPE 6,5 fm,
szennyvízcsatorna NA 110-315 337 fm ebből kiváltás 64 fm.
Cölöpfúrás: fúrt cölöpök készítése 60 cm átmérővel 52 db, cölöpfejek készítése 24 db, vasbeton lemez
készítése.
Építészet: építőmesteri munkák, szakipari munkák, asztalos és lakatos szerkezetek.
Tartószerkezet: monolit vasbeton szerkezetek, előtetők, támfal elemek, járdák.
Épületgépészet: vízellátás, csatornázás, tüzivíz ellátás, csapadékvíz elvezetés, központi fűtés, hőközponti
munkák, füstelvezetés rendszere.
Elektromos hálózat: villanyszerelés (alapszerelés, szerelvényezés), gyengeáramú rendszer.
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Szellőzés és légtechnika kiépítése: szellőző berendezés léghűtéssel 3 rendszer, elszívó berendezés helyi
elszívással 1 rendszer.
Egyéb munkák:
— kertrendezés 360 m², Kerítésépítés 6 fm, csapadékvíz elvezetés,
— támfalépítés 51,3 fm hosszú, 1,9 m magas szögtámfal.
Tartalékkeret: a kötelező részre eső nettó vállalkozási díj 4 %-nak megfelelő mértékben.
2. ajánlati rész: A sürgősségi betegellátó centrum (SO1) épületének környezetében út és burkolat építése
Út és burkolat építése: 867 m² burkolat építés (60 m² beton kő burkolat, 40 M3 aszfalt kopóréteg, 19 m3 aszfalt
kötőréteg, 270 FM szegély).
Tartalékkeret: a nettó vállalkozási díj 4 %-nak megfelelő mértékben.
Becsült érték:
1. rész nettó 358 700 000 HUF.
2. rész nettó 14 300 000 HUF.

II.2.2) Vételi jog (opció)
Nem

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Az időtartam hónap(ok)ban: (a szerződés megkötésétől számítva)

A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Rész száma 1

MEGHATÁROZÁS Al- és felépítményi és egyéb munkák

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
Al- és felépítményi (mélyföldszint bruttó 245 m², földszint bruttó 770 m²) és egyéb munkák:
— kertrendezés 360 m², Kerítésépítés 6 fm, csapadékvíz elvezetés,
— támfalépítés 51,3 fm hosszú, 1,9 m magas szögtámfal.
Közműépítés, közműkiváltás: 20 fm 110 KPE gázvezeték, ivóvízvezeték NA 32-315 KPE 6,5 fm,
szennyvízcsatorna NA 110-315 337 fm ebből kiváltás 64 fm.
Cölöpfúrás: fúrt cölöpök készítése 60 cm átmérővel 52 db, cölöpfejek készítése 24 db, vasbeton lemez
készítése.
Építészet: építőmesteri munkák, szakipari munkák, asztalos és lakatos szerkezetek.
Tartószerkezet: monolit vasbeton szerkezetek, előtetők, támfal elemek, járdák.
Épületgépészet: vízellátás, csatornázás, tüzivíz ellátás, csapadékvíz elvezetés, központi fűtés, hőközponti
munkák, füstelvezetés rendszere.
Elektromos hálózat: villanyszerelés (alapszerelés, szerelvényezés), gyengeáramú rendszer.
Szellőzés és légtechnika kiépítése: szellőző berendezés léghűtéssel 3 rendszer, elszívó berendezés helyi
elszívással 1 rendszer.
Tartalékkeret a felhívás II.2.1. pontja szerint.

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
45000000, 45223500, 45331210, 45262210

3) MENNYISÉG
A felhívás II.2.1. pontja szerint.
Áfa nélkül 358 700 000 HUF

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
Az időtartam hónapban: (a szerződés megkötésétől számítva)
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5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL
Rész száma 2

MEGHATÁROZÁS Út és burkolat építése

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
Út és burkolat építése.

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
45000000

3) MENNYISÉG
A felhívás II.2.1. pontja szerint.
Áfa nélkül 14 300 000 HUF

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
Kezdés 2.5.2011. Befejezés 31.8.2010

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL
III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek

1.) Jótállási kötelezettség időtartama (Hiba bejelentési időszak)
2.) Teljesítési biztosíték: a nettó vállalkozási díj 10 %-a.
A teljesítési biztosítéknak a szerződéskötéstől a jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátásáig, kell érvényben
maradnia.
A teljesítési biztosíték a Kbt. 53. §. (6) bekezdése a) pontja szerinti módokon nyújtható.
3.) Késedelmi kötbér napi mértéke: a nettó vállalkozási díj 0,1 %/ nap, de max. a vállalkozási díj 10 %-a.
4.) Meghiúsulási kötbér a nettó vállalkozási díj teljesítéssel még nem fedezett díjhányad 25 %-a.
5) Jótállási biztosíték: a jótállási időszak első 12 hónapjára a nettó vállalkozási díj 5 %-a, ezt követően a nettó
vállalkozási díj 3 %-a.
A jótállási biztosítékot (5 %) a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontját követő 60 napon belül kell megrendelő
rendelkezésére bocsátani, amely a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjától számított 12 hónap letelte után
csökkenthető 3 %-ra.
A jótállási biztosíték a Kbt. 53. §. (6) bekezdése a) pontja szerinti módokon nyújtható.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
A teljesítés során nyertes ajánlattevő az elfogadott pénzügyi és műszaki ütemtervnek megfelelően sikeres
részteljesítési jegyzőkönyv felvételét követően havonta legfeljebb egyszer részszámlát nyújthat be. Szállítói
finanszírozás esetén a részszámla értékének el kell érnie a nettó ötmillió forint összeget. Az első rész-számla
30 %-os készültséget követően nyújtható be. Nyertes ajánlattevő a vállalkozási díj 20 %-ának megfelelő
összegű végszámla benyújtására jogosult.
A számlák kiegyenlítése a vállalkozási szerződésben rögzített feltételek szerint átutalással, szállítói kifizetési
konstrukcióban, illetve közvetlenül a szállítónak történő átutalással a szükséges mellékletekkel felszerelt
számla, részszámla, műszaki ellenőr és Megrendelő általi leigazolását és Megrendelő általi kézhezvételét
követően a szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő teljesítéstől számított 60 napos
határidővel történik. Helytelenül kitöltött vagy szükséges mellékletek nélkül benyújtott számla fizetési határideje
az újbóli benyújtás, majd leigazolás és Megrendelőhöz való eljuttatástól kezdődik. Kifizetés a Kbt. 305. §-a
szerint, TIOP-2.2.2-08 támogatási rendszerben történik, annak feltételei mellett, amit Vállalkozó tudomásul
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vesz. A számlázás során alkalmazni kell az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 142.§-ában
foglaltakat a fordított áfa fizetésére vonatkozóan.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az alábbi alkalmazandó jogszabályokra: 255/2006. (XII.8.) Korm. rendelet,
281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint 16/2006. (XII. 28.) Me-HVM-PM együttes rendelet.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
Nem követelmény.

III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?
Nem

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: a) Az eljárásban
nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. §. (1)
bekezdésében, 61. § (1) bekezdésének d) pontjában és a 61. §. (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok
fennállnak.
b) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a 61. §. (1) bekezdés a-c) pontjaiban, és a
62. §. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.
A kizáró okok igazolása:
Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban írásban
nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdésének, valamint a 61. § (1) bekezdésének a-
d) pontjaiban és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá, illetőleg jogosult ezt igazolni.
Alvállalkozók vonatkozásában - a Kbt. 71. § (3) bekezdés alapján - az ajánlattevő nyilatkozata csatolandó, hogy
a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az a) pontban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A Kbt. 63. § (1) bekezdés b) pontja alapján a nyertes ajánlattevő az eredményhirdetést követő 8 napon belül a
Kbt. 63. § (2) - (5) bekezdése és a 63/A. § (1) bekezdése szerint köteles igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 60. §
(1) bekezdésének, valamint a Kbt. 61. § (1) bekezdésének a-d) pontjai, továbbá a Kbt. 61. § (2) bekezdésében
meghatározott kizáró okok hatálya alá. Az igazolásokat eredeti vagy egyszerű másolati példányban kell
benyújtani.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek és a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának csatolni kell:
P1. Az elmúlt 3 lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolója egyszerű
másolati példányát. Ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét,
cégszerű nyilatkozatot az elmúlt három lezárt üzleti év mérleg szerinti eredményéről. (Kbt. 66. § (1) bekezdés b)
pont);
Az ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell:
P2. Annak igazolása, hogy a szerződésben meghatározott teljesítés (teljesítés szakaszolása esetén a
legnagyobb értékű részteljesítés) anyagköltség, munkadíj és gépköltség forrása az ajánlattevő rendelkezésére
áll, vagy rendelkezésére fog állni, tekintettel a Kbt. 66. § (1) bekezdés d) pontjára.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) Alkalmatlan az ajánlattevő, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-
át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha.
P1. a mérleg szerinti eredménye az elmúlt három lezárt éve közül kettőnél többször negatív volt.
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Alkalmatlan az ajánlattevő, ha.
P2. nem tudja pénzintézettől származó igazolással, vagy egyéb hitelt érdemlő módon igazolni hogy a
szerződésben meghatározott teljesítés (a teljesítés szakaszolása esetén a legnagyobb értékű részteljesítés)
anyagköltség, munkadíj és gépköltség forrása - az 1. ajánlati rész esetén legalább 110 000 000 HUF, a 2.
ajánlati rész esetén legalább 6 000 000 HUF - az ajánlattevő rendelkezésére áll, vagy rendelkezésére fog állni.
A P1. pontban meghatározott feltételeknek az ajánlattevőnek és 10 % feletti alvállalkozójának önállóan kell
megfelelnie. A P2. pontban meghatározott követelményt ajánlattevőnek önállóan kell teljesítenie és mindkét
részre történő ajánlattétel esetén az alkalmassági követelményként meghatározott értékek összeadódnak.
Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevők alkalmasságát ajánlatkérő a Kbt. 69. § (5) bekezdése szerint
vizsgálja.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójának csatolni kell:
M.1. a Kbt. 67. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározottak alapján az ajánlattételi határidőt megelőző
legfeljebb 5 évben lezárult, közbeszerzés tárgyával megegyező:
— mélyalapozási munkák ismertetése (I. rész esetén),
— Műszaki átadás-átvétellel lezárult, beteg- vagy ügyfélforgalmat bonyolító intézmény felújítási vagy építési
munkáinak ismertetése, amely az intézmény folyamatos és zavartalan működése mellett valósult meg (I. rész
esetén),
— út vagy térburkolat építésének ismertetése (II. rész esetén).
Az ismertetésnél elegendő kitérni az alkalmassági előírásoknak megfelelő számú referenciákra. Az
ismertetésnek és az igazolásnak tartalmazni kell az alkalmassági követelményként megfogalmazott elvárások
teljesítését alátámasztó valamennyi adatot, így különösen az ellenszolgáltatás értékét, valamint a Kbt. 68. § (2)
bekezdésében meghatározott jogszabályi minimumon túl a műszaki átadás-átvétel időpontját (év, hónap, nap)
a beruházás főbb műszaki adatait, az ajánlatkérői dokumentáció szerinti minta alkalmazásával. A bemutatott
referenciákat a Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint kell igazolni.
M2. A Kbt. 67. § (2) bekezdés b) pontja alapján csatolni kell a szerződésszerű teljesítéshez rendelkezésre
álló munkagépek berendezések adatait cégszerűen aláírt nyilatkozatban (darabszám, műszaki paraméter
megjelölésével), valamint a rendelkezésre állást igazoló dokumentum (pl. tárgyi eszköz nyilvántartás) másolatát.
M.3. A Kbt. 67. § (2) bekezdés c) és e) pontja alapján azokat a szakembereknek a bemutatása, akik
a beruházás teljesítéséért felelősek, illetve akiket be kíván vonni a teljesítésbe, önéletrajz és hatósági
nyilvántartásba vételt és az érvényes szakmagyakorlási jogosultságot igazoló okirat csatolásával, továbbá az
ajánlattevő teljesítésében részt vevő felelős műszaki vezetőinek végzettségét, képzettségének és gyakorlati
idejének ismertetésével. Az M.3.2. pontban megkövetelt szakemberek esetén a végzettséget igazoló
dokumentum másolatát.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
1. rész esetén
Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók
alkalmatlanok, ha:
M.1. Nem rendelkeznek az ajánlattételi határidőt megelőző legfeljebb 5 évben összesen:
— legalább 1 db mélyalapozási munkára szóló referenciamunkával, melynek alapterülete eléri az 500 m²-t vagy
a munka értéke meghaladja a nettó 50 000 000 HUF-ot, és,
— legalább 1 db műszaki átadás-átvétellel lezárult, beteg- vagy ügyfélforgalmat bonyolító intézmény felújítására
vagy építésére vonatkozó referenciával, amely az intézmény folyamatos és zavartalan működése mellett
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valósult meg és mely munka értéke eléri a nettó 200 millió forintot, vagy a munkavégzés alapterülete az 500 m²-
t.
A fenti alkalmassági követelmény igazolható egy referenciamunka keretében is, amely valamennyi feltételnek
megfelel és a szerződés értéke eléri a nettó 250 000 000 HUF-ot.
M2. nem rendelkeznek legalább az alábbi eszközökkel:
1 db 20 t teherbírású autó- vagy toronydaru
1 db mobil betonpumpa
1 db építési teherlift (emelési magasság 20 m, teherbírás 1 000 kg)
1 készlet legalább 300 m² elemes zsalu rendszerrel
M.3.1. nem rendelkezik az alábbi jogosultsággal és min. 3 éves felelős műszaki vezetői szakmai gyakorlattal
bíró szakemberekkel:
— legalább 2 fő ÉP/ÉG,
— legalább 1 fő ÉP/ÉV,
— legalább 1 fő ÉP/A jogosultságú.
Felelős műszaki vezetővel, aki a névjegyzékben szerepel.
(Az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes
szabályairól szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerint).
M.3.2. nem rendelkeznek az alábbi, legalább 3 év végzettséggel összefüggő szakmai gyakorlattal bíró
szakemberekkel:
— 2 fő kőművessel,
— 1 fő villanyszerelővel,
— 2 fő festő,
— 2 fő víz-, gáz-, fűtés szerelő,
— 1 fő darukezelő.
Legalább 3 év szakmai gyakorlattal.
Az M1-M3. pontokban meghatározott feltételeknek az ajánlattevőnek és 10 % feletti alvállalkozójának
együttesen kell megfelelnie.
Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevők alkalmasságát ajánlatkérő a Kbt. 69. § (5) bekezdése szerint
vizsgálja.
Valamennyi bemutatott szakember kizárólag egy alkalmassági feltételnek való megfelelés érdekében vehető
figyelembe.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i).
(adott esetben):
2. rész esetén
Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók
alkalmatlanok, ha:
M.1. Nem rendelkeznek az ajánlattételi határidőt megelőző legfeljebb 5 évben összesen legalább 1 db műszaki
átadás-átvétellel lezárult, út vagy térburkolat építésére vonatkozó referenciával, mely munka értéke eléri a nettó
10 000 000 HUF-ot vagy az építési terület nagysága eléri az 500 m²-t.
M2. nem rendelkeznek legalább az alábbi eszközökkel:
1 db padkahengerrel
1 db lapvibrátorral
1 db kőroppantó eszközzel
M.3.1. nem rendelkezik az alábbi jogosultsággal és min. 3 éves felelős műszaki vezetői szakmai gyakorlattal
bíró szakemberekkel:
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— legalább 1 fő Közl. Ép. "B".
Felelős műszaki vezetővel, aki a névjegyzékben szerepel.
(Az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes
szabályairól szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerint).
M.3.2. nem rendelkeznek az alábbi, legalább 3 év végzettséggel összefüggő szakmai gyakorlattal bíró
szakemberekkel:
— 1 fő kőművessel,
— 1 fő útépítő munkással.
Legalább 3 év szakmai gyakorlattal.
Az M1-M3. pontokban meghatározott feltételeknek az ajánlattevőnek és 10 % feletti alvállalkozójának
együttesen kell megfelelnie.
Valamennyi bemutatott szakember kizárólag egy alkalmassági feltételnek való megfelelés érdekében vehető
figyelembe.
Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevők alkalmasságát ajánlatkérő a Kbt. 69. § (5) bekezdése szerint
vizsgálja.

III.2.4) Fenntartott szerződések
Nem

III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
FELTÉTELEK

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
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 fajtája

Nyílt

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
IV.2.1) Bírálati szempontok

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok
1. ajánlati ár. Súlyszám 10
2. jótállási időtartam. Súlyszám 1
3. teljesítési határidő. Súlyszám 1

IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e?
Nem

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?

Nem

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok
A dokumentáció beszerzésének határideje 20.9.2010 - 10:00
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Kell-e fizetni a dokumentációért?
Ár 125 000 HUF
A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció fenti bruttó vételára mindkét ajánlati részre történő ajánlattétel
esetén értendő. Egy ajánlati részre történő ajánlattétel esetén a dokumentáció ára a következő térítési
elemekből tevődik össze: a dokumentáció általános része: 50 000 HUF, melyen felül a műszaki kötetek ára az
1. ajánlati rész esetén 50 000 HUF, a 2. ajánlati rész esetén 25 000 HUF. (1. ajánlati rész díja: bruttó 100 000
HUF; a 2. ajánlati rész díja: bruttó 75 000 HUF; Mindkét részre történő ajánlattétel esetén: 125 000 HUF).
Az ajánlattevőnek a vételárat átutalással vagy bankszámlára történő befizetéssel kell teljesíteni Bozsánovics
Judit közbeszerzési tanácsadó CIB Banknál vezetett 10700055-54022825-51100005 sz. bankszámlájára. A
dokumentáció átvételekor az átutalásról kiállított banki igazolás másolati példányát ajánlatkérő képviselője
részére meg kell küldeni. Az átutalási okmányon a befizetés jogcímeként az ajánlati felhívás sorszámát fel kell
tüntetni.

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
20.9.2010 - 10:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók

magyar.

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Időtartam napokban 120 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 20.9.2010 - 10:00
Hely
Tolna Megyei Önkormányzat MAGYARORSZÁG 7100 Szekszárd, Szent I. tér 11-13. I. emelet 106. tárgyaló.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? Igen
Kbt. 80. § (2) bekezdés szerint, valamint a Közreműködő Szervezet képviselői.

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E?

Nem

VI.2) A SZERZŐDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL
KAPCSOLATOS?
Igen
kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb használható hivatkozási alapot:
Kódszám: TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006.
„A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre történő
fejlesztése”.

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
1.) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 8.10.2010. október 8. (13:00).
2.) A szerződéskötés tervezett időpontja:
Az eljárás eredményéről szóló összegzés átadását és megküldését követő naptól számított 28. nap.
3.) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: A dokumentáció
megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele.
Az ajánlattételi dokumentáció a felhívás A mellékletének II. pontjában meghatározott elérhetőségeken
kezdeményezhető írásbeli kérelemmel, melyet követően átvehető személyesen vagy kérhető annak
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elektronikus és postai úton történő megküldése. A dokumentáció igénylésekor meg kell küldeni a dokumentáció
ellenértékének befizetését igazoló bizonylat eredeti vagy másolati példányát. A dokumentáció átvehető a
felhívás A mellékletének II. pontjában meghatározott helyen az ajánlattételi felhívás megjelenésétől kezdve az
ajánlattételi határidő lejártáig munkanapokon, H-P: 10:00-15:00 óra között előzetesen egyeztetett időpontban,
az ajánlattételi határidő lejártának napján 8:30-10:00 óráig.
A dokumentáció személyes átvételekor, illetve postai úton történő megküldés esetén az írásbeli kérelem
mellékleteként az ajánlatkérő felé az ajánlattevő a következő adatszolgáltatásra kötelezett:
Meg kell adni az ajánlati dokumentációt átvevő cég nevét, székhelyét, adószámát,a kapcsolattartásra kijelölt
személy nevét és elérhetőségeit (levelezési cím, telefon-, faxszám, e-mail cím).
A dokumentáció másra nem ruházható át.
4.) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
1-10
5.) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer
(módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot:
Valamennyi értékelési részszempont esetében az arányosítás elve alapján. A módszerek részletes ismertetését
az ajánlatkérői dokumentáció tartalmazza.
6.) A felhívás III.2.2) és a III.2.3) pontja szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban kerültek
meghatározásra, azokat az ajánlatkérő által előírt módon kell igazolni.
7.) Az ajánlat részeként csatolni kell:
— az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet nevében cégszerű nyilatkozatot tevő
személyek aláírási címpéldányának vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának eredeti vagy hiteles
másolati példányát. Amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a
kötelezettségvállaló, aláírását is tartalmazó meghatalmazás eredeti vagy hiteles másolati példányát, továbbá,
— az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet ajánlattételi határidőt megelőző 60
napnál nem régebbi keltezésű cégkivonatát. Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van
folyamatban, csatolni kell továbbá a változásbejegyzési kérelemnek a cégbírósághoz elektronikusan beküldött
és visszaigazolt példányának másolatát.
8.) Az ajánlattevő ajánlatában köteles nyilatkozni a Kbt. 70. § (2) és (4) bekezdés, továbbá a 71. § (1) bekezdés
és a 72. § vonatkozásában.
9.) Jelen ajánlati felhívásban nem részletezett kérdésekben az ajánlatkérői dokumentáció és a Kbt.
rendelkezései az irányadók.
10.) Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 65. §. (3) bekezdése szerinti szervezetet vesz igénybe a pénzügyi és
gazdasági, illetőleg a műszaki és szakmai alkalmasság igazolásához, akkor e szervezet az alkalmasságot
az ajánlattevőre a III.2.2., illetve a III.2.3. pontban előírttal azonos módon köteles igazolni. A Kbt. 65. §. (3)
bekezdése szerinti szervezet igénybevétele esetén az ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlathoz a Kbt. 65. §
(4) bekezdése szerinti további igazolásokat. Az erőforrás a Kbt. 4. § 3/E. pontja szerint értendő.
11.) Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban a Kbt. 83. §-a alapján teljes körben biztosítja a hiánypótlás
lehetőségét.
12.) Az ajánlatkérő az ajánlat benyújtását az I. rész tekintetében ajánlati biztosíték adásához köti, amelynek
mértéke 3 000 000 HUF. Az ajánlati biztosíték teljesíthető - az ajánlattevő választása szerint - átutalással
az ajánlatkérő 11746005-15414007 számú számlájára, vagy az azzal azonos összegű bankgarancia
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biztosításával, illetve biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó -
kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésére bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának
határidejével, azaz átutalással történő megfizetés esetén az ajánlati biztosíték összegének az ajánlattételi
határidő lejártáig jóváírásra kell kerülni az ajánlatkérő számláján. Átutalás esetén fel kell tüntetni a befizetés
jogcímeként az ajánlattételi felhívás számát vagy a közbeszerzési eljárás tárgyát. Az átutalás megtörténtét
igazoló bizonylatot (a terhelési értesítő eredeti vagy hitelesített példányát), a bankgarancia nyilatkozat vagy
a kötelezvény eredeti példányát az ajánlat mellékleteként kell egy lezárt borítékban benyújtani. A feltétel
nélküli és visszavonhatatlan bankgarancia vagy kötelezvény esetén kedvezményezettként meg kell nevezni
az ajánlatkérőt, tárgyként fel kell tüntetni az eljárás megnevezését. A bankgaranciának, kötelezvénynek az
ajánlattételi határidő lejártától kell hatályba lépnie és legalább 125 napig érvényesnek kell lennie.
13) Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló megállapodást az ajánlathoz csatolni
kell. A megállapodásban az ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell a képviselet és feladatmegosztás módjáról,
továbbá a szerződésszerű teljesítésért egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.
14) Az ajánlat részeként csatolni kell műszaki megvalósítási-pénzügyi ütemterv javaslatot, valamint
organizációs tervet, melyek a szerződéskötéskor a támogatási szerződéssel összhangban kerülnek
véglegesítésre.
15) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a projekt Támogatási Szerződés 12.5. pontjában foglaltakra,
melynek értelmében az Ajánlatkérő köteles a közbeszerzési eljárás lefolytatása során az ajánlati felhívásban,
illetve a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződésben kikötni, hogy a teljesítés során keletkező, a szerzői
jogi védelem alá eső alkotáson az ajánlatkérő, mint kedvezményezett területi korlátozás nélküli, kizárólagos
és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez. Köteles továbbá biztosítani, hogy a szerződés
alapján az Ajánlatkérő, mint kedvezményezett jogot szerezzen az alkotás (terv) átdolgozására.
16.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a munkaterület átadására az 1. ajánlati rész esetén a vállalkozási
szerződés aláírását követő 3 munkanapon belül kerül sor, a 2. ajánlati rész esetén: 2.5.2011-ben kerül sor, a
teljesítési határidőt a fenti időpontoktól számítottan kell megadni, illetőleg értelmezni.
17.) Ajánlatkérő fenntartja a jogot a Kbt. 125. § (3) bekezdés b) pontja szerint, hogy TIOP 2.2.2. vagy
TIOP-2.2.4 projektje keretében a jelen beruházáshoz kapcsolódó új építési beruházás megrendelése esetén
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytatasson le a jelen eljárás I. részének nyertes ajánlattevőjével.
Ajánlatkérő jelen eljárás becsült értékének meghatározásakor figyelembe vette az újabb építési beruházás
becsült értékét is.
18.) A teljesítési helyszínen víz, villany vételezési lehetőség megoldott, melyhez nyertes ajánlattevőnek
almérőket kell felszerelnie a Felek közötti elszámolás céljából.
19.) Tekintettel arra, hogy a kivitelezés támogatásból valósul meg, ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 48. §
(3)-(4) bekezdésére.
20.) Ajánlatkérő konzultációval egybekötött helyszíni bejárást tart 30.8.2010 (10:00). Helye: MAGYARORSZÁG
7100 Szekszárd, Béri Balogh Á. u.5-7.
A konzultáció keretében az ajánlattevőknek írásban van lehetősége kérdés feltevésére, melyet előzetesen az
ajánlati felhívás I.) pontjában meghatározott fax és e-mail címére kell eljuttatni.
21.) Nyertes ajánlattevőnek a teljesítés időtartama alatt teljes körű, a vállalkozó által a teljesítésbe bevont társ-,
illetve alvállalkozókra, valamint a szomszédos ingatlanokban okozott károkra is kiterjedő - a III.1.1) 2) pontban
meghatározott összegű - építés-szerelési (C.A.R.) biztosítással kell rendelkeznie. A biztosítás meglétéről
szóló szerződés vagy felelősségbiztosítási kötvény másolatát vagy a biztosító társaság igazolását a szerződés
megkötését követően a szerződés aláírását követő 30 napon belül be kell nyújtania az ajánlatkérő részére. A
szerződés teljesítésének időszakára építés-szerelés felelősségbiztosítással kell rendelkezni, melynek mértéke
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150 000 000 HUF/ káresemény, 1 000 000 000 HUF éves kárösszeg az I rész esetében, 5 000 000 HUF/
káresemény, 50 000 000 HUF éves kárösszeg a II. rész esetében.
22.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy árazatlan költségvetési kiírása TERC Etalon és a Kontroll Kft.
Könyvkalk és Hunkalk programjával készült, ajánlattevőknek ezen kiírást kell megfelelően beárazniuk.
23.) Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatok elkészítésénél irányadónak kell tekinteni a
TIOP-2.2.2-08 pályázati felhívásban és útmutatóban meghatározott műszaki követelményeket.
24.) Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy aTIOP-2.2.4 projektje eredményességére figyelemmel lép hatályba
az I. ajánlati részhez tartozó szerződéstervezetének 3.2. a) vagy b) pontja, tekintettel a szerződéstervezet 8.8.
pontjára is.
25.) Az I. részajánlat esetén az ajánlati ár értékelése a következő bírálati alszempontok és azokhoz tartozó
súlyszámok alapján kerül értékelésre:
1.1. Kötelező rész ajánlati ára, mely magában foglalja az előirányzott tartalékkeretet (súlyszám: 9,7)
1.2. TIOP-2.2.4. projekt eredményességére figyelemmel megvalósítandó műszaki rész ajánlati ára (súlyszám:
0,2)
1.3. TIOP-2.2.4. projekt eredménytelensége esetén megvalósítandó műszaki rész ajánlati ára (súlyszám: 0,1)
26.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a tartalékkeret és pótmunka elszámolása a támogatási szerződés,
valamint a pályázati útmutatói előírásaira figyelemmel a szerződéstervezetben rögzített feltételek szerint
lehetséges.

VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Tel.  +36 13367776
Fax  +36 13367778

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 323. § szerint.

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Tel.  +36 13367776
Fax  +36 13367778

VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
3.8.2010
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