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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:141507-2011:TEXT:HU:HTML

HU-Szekszárd: Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési
cikkek, háztartási berendezések (kivéve világítás) és tisztítótermékek
2011/S 87-141507
AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS
Árubeszerzés
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1)
NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Tolna Megyei Önkormányzat
Szent István tér 11-13.
7100 Szekszárd
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 74505648
E-mail: miklosa.monika@tolnamegye.hu
Fax +36 74505611
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe www.tolnamegye.hu
További információk a következő címen szerezhetők be:
TOLNABER Mérnöki Consulting Kft.
Kőrösi Cs. S.u. 14/b. I/7.
Figyelmébe: Fögleinné Budai Magdolna
7100 Szekszárd
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 74412622
E-mail: magdolna.budai@gmail.com
Fax +36 74412622
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
TOLNABER Mérnöki Consulting Kft.
Kőrösi Cs. S.u. 14/b. I/7.
Figyelmébe: Fögleinné Budai Magdolna
7100 Szekszárd
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 74412622
E-mail: magdolna.budai@gmail.com
Fax +36 74412622
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
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Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést Nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1)
MEGHATÁROZÁS
II.1.1)

Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
"DDOP-4.1.1./D-09-2F-2009-0006 kódszámú "Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a
Vármegyeháza és környéke felújításával" tárgyú projekthez kapcsolódó eszközök beszerzése és üzembe
helyezése a kiállítás kivitelezése és megrendezése.

II.1.2)

A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
Árubeszerzés
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye Vármegyeháza MAGYARORSZÁG, 7100 Szekszárd, Béla király tér 1. (hrsz: 1820/1.).
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
Szállítási szerződés a "DDOP-4.1.1./D-09-2F-2009-0006 kódszámú "Szekszárd Megyei Jogú Város
kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával" tárgyú projekthez kapcsolódó
eszközök beszerzésére és üzembe helyezésére, a kiállítás kivitelezésére és megrendezésére az ajánlati
dokumentációban meghatározott feltételekkel.

II.1.6)

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
39000000

II.1.7)

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

II.1.8)

Részekre történő ajánlattétel
Igen
az ajánlatok benyújthatók egy vagy több részre

II.1.9)

Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
Nem

II.2)

SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR

II.2.1)

Teljes mennyiség
Az ajánlati felhívás II.1.5 pontja szerinti termékek az alábbi részajánlat-tételi bontásban:
1. ajánlati rész: Kiállítási bábuk és babák:
Nettó becsült érték: 12 500 000 HUF.
2. ajánlati rész: Színpadtechnológia és egyéb kiegészítők:
Nettó becsült érték: 12 661 840 HUF.
3. ajánlati rész: Informatika:
Nettó becsült érték: 3 073 000 HUF.
4. ajánlati rész: Kiállítási tárgyak, berendezések és a kiállítás belső építészete, a kiállítás kivitelezése és
megrendezése:
Nettó becsült érték: 31 063 667 HUF.
5. ajánlati rész: Egyéb tárgyak, bútorok, berendezések és belső építészet I:
Nettó becsült érték: 19 296 493 HUF.
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6. ajánlati rész:
Egyéb tárgyak, bútorok, berendezések és belső építészet II.
Nettó becsült érték: 2 281 775 HUF.
Összes nettó becsült érték: 80 876 775,-.
Részletes meghatározása az ajánlati dokumentációban került megadásra.
Áfa nélkül 80 876 775 HUF
II.2.2)

Vételi jog (opció)
Nem

II.3)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
kezdés 15.8.2011. befejezés 30.9.2011

A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Rész száma 1
MEGHATÁROZÁS Kiállítási bábuk és babák
1)

A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
Kiállítási bábuk és babák.

2)

KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
39550000

3)

MENNYISÉG
Az eszközök részletes meghatározását a dokumentáció műszaki leírása és árazatlan költségvetése
tartalmazza.
Áfa nélkül 12 000 000 HUF

4)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
Kezdés 15.8.2011. Befejezés 30.9.2011

5)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL

Rész száma 2
MEGHATÁROZÁS Színpadtechnológia és egyéb kiegészítők
1)

A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
Színpadtechnológia és egyéb kiegészítők.

2)

KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
39000000

3)

MENNYISÉG
Az eszközök részletes meghatározását a dokumentáció műszaki leírása és árazatlan költségvetése
tartalmazza.
Áfa nélkül 12 661 840 HUF

4)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
Kezdés 15.8.2011. Befejezés 30.9.2011

5)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL

Rész száma 3
MEGHATÁROZÁS Informatika
1)

A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
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Informatika.
2)

KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
72000000

3)

MENNYISÉG
Az eszközök részletes meghatározását a dokumentáció műszaki leírása és árazatlan költségvetése
tartalmazza.
Áfa nélkül 3 073 000 HUF

4)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
Kezdés 15.8.2011. Befejezés 30.9.2011

5)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL

Rész száma 4
MEGHATÁROZÁS Kiállítási tárgyak, berendezések és kiállítás belső építészete, kiállítás kivitelezése és megrendezése
1)

A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
Kiállítási tárgyak, berendezések és kiállítás belső építészete, kiállítás kivitelezése és megrendezése.

2)

KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
39000000

3)

MENNYISÉG
Az eszközök részletes meghatározását a dokumentáció műszaki leírása és árazatlan költségvetése
tartalmazza.
Áfa nélkül 31 063 667 HUF

4)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
Kezdés 15.8.2011. Befejezés 30.9.2011

5)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL

Rész száma 5
MEGHATÁROZÁS Egyéb tárgyak, bútorok, berendezések és belső építészet I.
1)

A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
Egyéb tárgyak, bútorok, berendezések és belső építészet I.

2)

KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
39000000

3)

MENNYISÉG
Az eszközök meghatározását a dokumentáció műszaki leírása és árazatlan költségvetése tartalmazza.
Áfa nélkül 19 296 493 HUF

4)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
Kezdés 15.8.2011. Befejezés 30.9.2011

5)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL

Rész száma 6
MEGHATÁROZÁS Egyéb tárgyak, bútorok, berendezések és belső építészet II.
1)

A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
Egyéb tárgyak, bútorok, berendezések és belső építészet II.

2)

KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
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39000000
3)

MENNYISÉG
Az eszközök meghatározását a dokumentáció műszaki leírása és árazatlan költségvetése tartalmazza.
Áfa nélkül 2 281 775 HUF

4)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
Kezdés 15.8.2011. Befejezés 30.9.2011

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
Késedelmi kötbér mértéke: nettó szállítási díj 0,5 %/nap, de maximum a nettó szállítási díj 15 %-a.
Hibás teljesítési kötbér mértéke: nettó szállítási díj 0,5 %/nap, de maximum a nettó szállítási díj 15 %-a.
Meghiúsulási kötbér mértéke: a nettó szállítási díj teljesítéssel még nem fedezett díjhányad 25 %-a, de
minimum 250 000 HUF.
Jólteljesítési (jótállási) biztosíték: a jótállási (garancia) időszak teljes időtartamára a nettó szállítási díj 5 %-a,
teljesíthető a Kbt. 53/A.§ (6) bek. a) pontja alapján.
Kötelezően vállalandó jótállás: 24 hónap.

III.1.2)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Az ajánlatkérő előleget nem biztosít. Ajánlattevő a teljesítést követően egy számlát nyújthat be. Rész számla
benyújtására nincs lehetőség. A számla benyújtásának a feltétele a vámáru nyilatkozat és vámhatározat,
üzembe helyezési okmányok, átadás-átvételi jegyzőkönyv megléte.
A számlák kiegyenlítése átutalással, a szükséges mellékletekkel felszerelt számla, műszaki ellenőr és
Ajánlatkérő általi leigazolását és Ajánlatkérő általi kézhezvételét követően a szerződésben meghatározott
módon és tartalommal történő teljesítéstől számítva - a Kbt. 305. § (3) bekezdése szerinti határidővel - történik.
Helytelenül kitöltött vagy szükséges mellékletek nélkül benyújtott számla fizetési határideje az újbóli benyújtás,
majd leigazolás és Ajánlatkérőhöz való eljuttatástól kezdődik. Kifizetés a Kbt. 305. §-a szerint, DDOP-4.1.1./
D-09-2F támogatási rendszerben történik, annak feltételei mellett, amit Szállító tudomásul vesz.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az alábbi alkalmazandó jogszabályokra: 4/2011 (I.28.) Korm .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:
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Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban a Kbt. 63. §-a
szerint kell igazolnia, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 60. § (1) bekezdésében, a 61. § (1) bekezdés
a-d) pontjaiban és a (2) bekezdésben, valamint a 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok.
A közbeszerzés értékének 10 %-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók
vonatkozásában - a Kbt. 63. § (3) bekezdés alapján - az ajánlattevő köteles nyilatkozni, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe az a) pontban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Az igazolások tekintetében felhívjuk a figyelmet a Közbeszerzések Tanácsa 22.12.2010-i módosított
útmutatójára a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 63. §-ában hivatkozott igazolásokról,
nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a magyarországi letelepedésű ajánlattevők, alvállalkozók és
erőforrást nyújtó szervezetek vonatkozásában.
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 csatolnia kell:
P1. Az utolsó 2 lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolója egyszerű
másolati példányát. Saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának benyújtásával (ha az
ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét);[Kbt.66.§(1)bekezdés b) pont];
P2. A cégjegyzésre jogosult által aláírt, az utolsó 3 lezárt üzleti évben elért teljes nettó árbevételéről szóló
nyilatkozatát [Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pont].
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha:
P1. A mérleg szerinti eredménye az elmúlt 2 lezárt év mindegyikében negatív volt.
Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója
a fenti alkalmassági feltételeket önállóan köteles megfelelni.
P2. A teljes nettó árbevétele nem érte el az utolsó 2 lezárt üzleti évben összesen az alábbi nettó értékeket:
I. ajánlati rész esetén: legalább 8 000 000 HUF-ot,
II. ajánlati rész esetén: legalább 8 000 000 HUF-ot,
III. ajánlati rész esetén: legalább 3 000 000 HUF-ot,
IV. ajánlati rész esetén: legalább 20 000 000 HUF-ot,
V. ajánlati rész esetén: legalább 10 000 000 HUF-ot,
VI. ajánlati rész esetén legalább 1 000 000 HUF-ot
Több részre történő ajánlattétel esetén az adott ajánlati részekhez tartozó alkalmassági követelményként
meghatározott forgalmi értékek összegét kell teljesíteni.
Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevők alkalmasságát ajánlatkérő a Kbt. 69. § (9) bekezdése szerint
vizsgálja.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés során az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 66. § (2)
bekezdésre.
Továbbá az alkalmassági követelmény teljesítése során az ajánlattevő a Kbt. 65. § (3) bekezdése vagy a 69. §
(8) bekezdése szerint is eljárhat.

III.2.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/1. A referenciaigazolást a Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pont alapján az ajánlattételi határidő lejártát megelőző
legfeljebb 3 év legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti eszközök szállításainak ismertetéséről, legalább
az alábbi adatok megadásával: a teljesítés ideje (év), a szerződést kötő másik fél megnevezése, elérhetősége,
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a szállítás tárgya, az ellenszolgáltatás összege, vagy a korábbi szállítás mennyiségére utaló más adat
megjelölése, valamint a Kbt.68.§(1) bekezdés szerinti igazolások másolati példányban.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója
a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkeznek:
M/1 az ajánlattételi határidő lejártát megelőző legfeljebb 3 évben teljesített legalább 1 db, az ajánlati részekhez
tartozó, a részajánlattal megegyező vagy egyenértékű eszközökre, berendezésekre vonatkozó évek
összeségében,
I. ajánlati rész esetén: legalább bruttó 6 000 000 HUF,
II. ajánlati rész esetén: legalább bruttó 6 000 000 HUF,
III. ajánlati rész esetén: legalább bruttó 1 000 000 HUF,
IV. ajánlati rész esetén: legalább bruttó 10 000 000 HUF,
V. ajánlati rész esetén: legalább bruttó 9 000 000 HUF
VI. ajánlati rész esetén: legalább bruttó 1 000 000 HUF értékű szállítási referenciával.
A fenti alkalmassági követelmény igazolható egy referenciamunka keretében is, amely valamennyi feltételnek
megfelel és a szerződés értéke vagy a szállított mennyiség eléri az ajánlati résznél meghatározott minimális
referenciaértékek együttes értékét.
Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója
a fenti alkalmassági feltételeknek együttesen is megfelelhet.
Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevők alkalmasságát ajánlatkérő a Kbt. 69. § (9) bekezdése szerint
vizsgálja.
Továbbá az alkalmassági követelmény teljesítése során az ajánlattevő a Kbt. 65.§(3) bekezdése vagy a 69.§(8)
bekezdése szerint is eljárhat.
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
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

IV.2.2)

Elektronikus árverést alkalmaznak-e?
Nem

IV.3)

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.3.1)

Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
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110/2011
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 27.6.2011 - 10:00
Kell-e fizetni a dokumentációért?
Ár 182 000 HUF
A fizetés feltételei és módja: Dokumentáció ára részenként:
1. sz. Dokumentáció ára, "Kiállítási bábuk és babák": 25 000 HUF + 25 % ÁFA,
2. sz. Dokumentáció ára, "Színpadtechnológia és egyéb kiegészítők": 25 000 HUF + 25 % ÁFA,
3. sz. Dokumentáció ára, "Informatika": 15 000 HUF + 25 % ÁFA,
4. sz. Dokumentáció ára, "Kiállítási tárgyak, berendezések és a kiállítás belső építészete": 62 000 HUF + 25 %
ÁFA,
5. sz. Dokumentáció ára, "Egyéb tárgyak, bútorok, berendezések és belső építészet I.": 40 000 HUF + 25 %
ÁFA,
6. sz. Dokumentáció ára, "Egyéb tárgyak, bútorok, berendezések és belső építészet II.": 15 000 HUF + 25 %
ÁFA.
A fizetés feltételei és módja:
A feltüntetett ellenérték nettó érték. A dokumentáció ellenértékét átutalással kell teljesíteni a TOLNABER
Kft.11746005-20133676 számú bankszámlájára. Az átutalási bizonylaton fel kell tüntetni a következőket:
"Vármegyeháza-eszközbeszerzés.....számú részdokumentáció ellenértéke".

IV.3.4)

Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
27.6.2011 - 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 95 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8)

Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 27.6.2011 - 10:00
Hely
MAGYARORSZÁG, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. I. em. 106. tárgyaló.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? Igen
A Kbt.80.§(2) bekezdésében foglaltak, 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:
"Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával" pályázati
azonosító szám:
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"DDOP-4.1.1./D-09-2F-2009-0006.
VI.3)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
1) Az Ajánlatkérő az eljárás során a közbeszerzési törvény 83.§ szerint az összes ajánlattevő számára, azonos
feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
2) Eredményhirdetés időpontja: 4.7.2011 (11:00), MAGYARORSZÁG, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. I.
em. 106. tárgyaló
3) A szerződéskötés tervezett időpontja: Az eljárás eredményéről szóló összegzés átadását és megküldését
követő naptól számított 10. nap.
4) Dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele, a dokumentáció másra át nem ruházható.
5) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: A dokumentáció az ellenérték
befizetését igazoló bankbizonylat átadása ellenében a MAGYARORSZÁG, 7100 Szekszárd, Kőrösi Cs.S.
u.14/b. 1.em.7. címen vehető át személyesen, munkanapokon 9:00-11:00 óráig, illetve az ajánlattételi határidő
lejártáig.
A dokumentáció megküldését kérő ajánlattevőnek - az eljárás adatait rögzítő írásbeli kérelmére (digitális
formában is megigényelhető),- a dokumentáció a Kbt.54.§(6),(8) bekezdéseiben foglaltak alapján
2 munkanapon belül postai úton kerül megküldésre. A kérelemnek tartalmaznia kell az igénylő cég
megnevezését, adószámát, székhelyét (számla kiállítási címet) a kapcsolattartó személy nevét, telefonszámát,
fax számát, e-mail címét, és postai megkérés esetén postacímét, ahová az ajánlatkérő postai küldeményként, a
dokumentációt megküldheti, továbbá a dokumentáció ellenértékének megfizetését igazoló okmányt. Ajánlatkérő
a kérelem egy eredeti példányának az ajánlatkérő nevében eljáró iroda postacímére történő megküldését is
előírja, ennek elmaradása esetén az ajánlattevő nem hivatkozhat arra, hogy nem, vagy nem megfelelő időben
kapta kézhez a dokumentációt. Az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban előírja, hogy az ajánlattétel érdekében a
dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak meg kell vásárolnia vagy át kell vennie.
6) Az ajánlatkérő a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alkalmassági
feltételeket.
7) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 70.§(2) és (4)bekezdése és a Kbt.71.§ (1)a)-d)pontjai szerinti
nyilatkozatokat.
8) Az ajánlatban benyújtandó az ajánlattevő / 10 %-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozója / erőforrást nyújtó szervezete ajánlattételi határidő lejártát megelőző 60 napnál nem régebbi
cégkivonata (adott esetben el nem bírált változás bejegyzési kérelem cégbírósági érkeztető bélyegzővel ellátott
példánya), valamint az ajánlatban aláíró (cégjegyzésre jogosult) cégképviselők eredeti vagy egyszerű másolati
aláírási címpéldánya vagy aláírás-mintája. Amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló
személye különböző, az ajánlat részeként csatolni kell a kötelezettségvállaló, aláírását is tartalmazó
meghatalmazás eredeti példányát.
9) Az ajánlatokat 1 eredeti és 2 vele mindenben megegyező másolati példányban kell elkészíteni és a 3
példányt egy nagy lezárt borítékban/csomagban kell benyújtani. Az ajánlatot elektronikus adathordozón
(CD) is be kell adni a Kbt. 70/A. § előírásai szerint az ott meghatározott formai követelmények alapján kell
benyújtania. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha
annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. Az ajánlat beadási módjának megválasztási
kockázatait az ajánlattevő köteles viselni. Az ajánlattételi határidő után késve érkezett ajánlatok a Kbt. 88.§(1)
bekezdés a)pontja alapján érvénytelenek.
10) Az idegen nyelvű okiratok magyar nyelvű fordításban is benyújtandók.
11) Tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő a beszerzés tárgya szerinti eszközt pályázati forrásból kívánja
finanszírozni, felhívjuk a figyelmet a Kbt. 48. § (3)-(4) bekezdéseire.
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12) Ismertesse elektronikai eszközök esetében a szervizellátást, megadva annak pontos helyét (cím),
elérhetőségét (telefon, fax, e-mail). Az ajánlattevőnek biztosítania kell Magyarországon működő legalább
egy darab olyan szervizét, ahol a közbeszerzés tárgyát képező berendezés/eszköz jótállási időn belüli
szerviztevékenységét végzik.
13) Az eljárás során a kiegészítő tájékoztatások megadása elektronikus úton (e-mailben) történik, a Kbt. 56.§ ban foglaltak szerint.
14) Minden egyéb információt az ajánlati dokumentáció tartalmaz. Az ajánlatkérő lehetőséget biztosít a kiviteli
tervdokumentációba való betekintésre, az ajánlati felhívás I.1) pontjában megjelölt kapcsolattartónál történő
előzetes időpont egyeztetést követően.
15) Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a beszerzés pályázati forrásból kerül megvalósításra, ezért
az egyes ajánlati részek becsült értékénél nagyobb összegű ajánlat esetén ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást
a Kbt. 92.§ c) bek. szerint eredménytelenné nyilváníthatja.
16) Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlatkészítésnél irányadónak kell tekinteni
a DDOP-4.1.1/D-09-2F pályázati felhívásban és útmutatóban meghatározott pénzügyi, műszaki és egyéb
követelményeket.
17) Az eljárás nyertesének feladata a szállítások előtt az Ajánlatkérővel és a kiállítás rendezésével megbízott
vállalkozóval a szállítási feltételek véglegesítése. Amennyiben szükséges, akkor a telepítési feltételek
megtervezése és kivitelezése, az áru leszállítása, beüzemelése, működőképes átadása, személyzet betanítása.
Ajánlatkérő és a kiállítás Rendezője a szállítás és üzembe helyezés helyét és időpontját véglegesíti a nyertes
Ajánlattevővel.
A berendezések leszállítása csak ajánlatkérő munkaidején belül történhet (hétfőtől csütörtökig 8:00-16:00 óra,
pénteken 8:00-13:30 óra között). Fax útján tájékoztatást kell küldeni a leszállítás napjáról, pontos időpontjáról a
berendezések tervezett átadásának napját megelőzően legalább 3 munkanappal.
18.) Az ajánlatkérő az ajánlat benyújtását ajánlati biztosíték adásához köti, amelynek mértéke ajánlati
részenként 50 000 HUF. Az ajánlati biztosíték teljesíthető - az ajánlattevő választása szerint - átutalással
az ajánlatkérő 11746005-15414007 számú számlájára, vagy az azzal azonos összegű bankgarancia
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 ajánlati rész megjelölése mellett az ajánlati felhívás számát vagy a közbeszerzési eljárás
tárgyát. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot (a terhelési értesítő eredeti vagy másolati 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 és
fel kell tüntetni az ajánlati rész sorszámát. A bankgaranciának, kötelezvénynek az ajánlattételi határidő lejártától
kell hatályba lépnie és legalább 95 napig érvényesnek kell lennie.
19) 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.
20) 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
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és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez. Köteles továbbá biztosítani, hogy a szerződés
alapján az Ajánlatkérő, mint kedvezményezett jogot szerezzen az alkotás (terv) átdolgozására.
21.) A teljesítés során figyelemmel kell lenni arra, hogy az eszközök telepítésének helye átalakítás és felújítás
alatt lévő intézmény, melynek befejezési határideje 27.9.2011.
22.) Ha az eljárás nyertese visszalép a szerződéskötéstől, az ajánlatkérő - amennyiben ezt az összegezésben
előírta - az eljárás eredményének kihirdetésekor második legelőnyösebb ajánlatot benyújtónak minősített
ajánlattevővel köti meg a szerződést, vagy ennek hiányában új eljárást ír ki.
23.) Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a felhívásban, valamint a Dokumentációban szereplő,
meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások cask a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt. Ajánlatkérő a Kbt. 58. § (7) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket
elfogad.
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
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
MAGYARORSZÁG

VI.4.2)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 323.§ -a 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:
3.5.2011

05/05/2011
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