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AJÁNLATI FELHÍVÁS
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
Címzett: Dr. Miklósa Mónika
Telefon: 74/505-669
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 és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége vagy tevékenységei
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális és
helyi szerveik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
xRegionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi szervezet
Európai intézmény/hatóság vagy nemzetközi szervezet
Egyéb
(nevezze meg):
xÁltalános közszolgáltatások
Védelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás



Oktatás
Egyéb
(nevezze meg):
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Új hotelszárny – ráépítés, intenzív kórterem kialakítása.
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak egy kategóriát
válasszon – árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a
szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a) Építési beruházás x
Kivitelezés x
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
A teljesítés helye
Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza, 7100 Szekszárd, Béri Balogh
Ádám u. 5-7.
NUTS-kód HU233
b) Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c) Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a 2004/18/EK irányelv II. mellékletében)
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása x
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőineklétszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:
vagy hónap(ok)ban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a megállapodás időtartama meghaladja a
négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke (csak számokkal):



Becsült érték ÁFA nélkül:
Pénznem:
VAGY:
és között
Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága
(amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórház Új hotelszárny – ráépítés,
intenzív kórterem kialakítása
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45215100-8
További
tárgyak:
II.1.7)
A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? igen
II.1.8) Részekre történő ajánlattétel
(a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből
szükség szerint több példány használható) nem
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre
valamennyi részre
II.1.9)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve)
Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza Új hotelszárny – ráépítés,
intenzív kórterem kialakítása, a Sürgősségi Osztály most épülő épületére történő
emeletráépítéssel. Az intenzív kórterem az alsó szinttől teljesen elkülönül, nem vezet
hozzá lépcsőház, sem lift. Építését 3 szakaszban kell elvégezni, az építési terület
csak külső, ideiglenesen megépítendő, majd elbontandó feljáróval vagy daruval
közelíthető meg. Az építés végén kell a kialakított kórtermet összenyitni 3 ajtóval
a szomszédos diagnosztikai tömb épületében működő steril intenzív osztállyal a
megfelelő dilatáció kialakítása mellett. Bruttó szintterület 780 m2. Az építést össze
kell hangolni az alatta lévő, épülő sürgősségi osztály kivitelezésével, valamint a
közvetlenül mellette épülő új kórházi hotelszárny építésével, a kivitelezés nem
akadályozhatja a folyamatos gyógyító ellátást, valamint szomszédos épületek
kivitelezését.
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):
Pénznem:
VAGY:
és között
Pénznem:
II.2.2)
Vételi jog (opció) (adott esetben) nem



Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónapokban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
vagy:
és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő
jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett
idejét: hónapokban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az időtartam hónap(ok)ban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés 2012/01/12 (nap/hó/év)
befejezés 2013/03/27 (nap/hó/év)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozófeltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
- Ajánlati biztosíték 3.000.000 Ft, amit a Kbt. 59.§ (2) bekezdése
szerint kell teljesíteni, átutalás esetén Ajánlatkérő bankszámlája:
11746005-15414007-10110007. Az ajánlathoz mellékelni kell az ajánlati biztosíték
nyújtásának igazolását.
- Késedelmi kötbér a véghatáridőre és a részhatáridőre (minimum 100.000 Ft,
maximum 2.000.000 Ft/naptári nap), meghiúsulási kötbér (minimum 2.500.000 Ft,
maximum 50.000.000 Ft).
- A kivitelező hibájából adódó, rész vagy véghatáridő teljesítésére vonatkozó, 30
napos késedelem esetén Megrendelő a szerződést egyoldalúan felmondhatja, ekkor
a meghiúsulási kötbért érvényesítheti,
- A műszaki átadást követően jólteljesítési biztosíték nyújtandó, melynek ideje
minimum egy év, maximum négy év, mértéke az első évre minimum a szerződéses
nettó érték 1%-a, maximum 5%-a.
A nyertes Ajánlattevő a jólteljesítési biztosítékot választása szerint teljesítheti a Kbt.
53/A.§ (6) a) pontjában felsoroltak szerint.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a
vonatkozójogszabályirendelkezésekre
Jelen beruházás a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program TIOP-2.2.4.
támogatásában valósul meg, vonatkoznak rá annak feltételei, valamint a Kbt.
48.§ (3)-(4) bekezdésében foglaltak. Fizetés átutalással minden részszámla és a
végszámla esetén a Kbt. 305.§ (3) bekezdése alapján az alábbiak szerint történik.
a) ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig
kötelesek nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora
összegre jogosult az ellenszolgáltatásból;
b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének
időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont
alvállalkozók, illetve a velük munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási
jogviszonyban nem álló szakemberek egyenként mekkora összegre jogosultak az
ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat és szakembereket, hogy
állítsák ki ezen számláikat;



c) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően
haladéktalanul azon összegre vonatkozóan jogosult számlát kiállítani az ajánlatkérő
felé, mely az általa a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozókat, illetve
a vele munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló
szakembereket illeti meg;
d) a c) pont szerinti számla ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél negyvenöt
napon belül átutalja az ajánlattevőknek;
e) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók, illetve
szakemberek számláit, illetőleg az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint azt (annak egy
részét) visszatartja;
f) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások
igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó (szakember) köztartozást mutató
együttes adóigazolásának másolatát az ajánlatkérőként szerződő félnek [utóbbit
annak érdekében, hogy az ajánlatkérőként szerződő fél megállapíthassa, hogy
az ajánlattevőként szerződő fél jogszerűen nem fizette ki a (teljes) összeget az
alvállalkozónak];
g) az ajánlattevőként szerződő felek benyújtják az ellenszolgáltatás fennmaradó
részére vonatkozó számláikat, melyek ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő
fél tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőként szerződő feleknek, ha ők az
alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel
teljesítették;
h) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az e), illetőleg f) pont szerinti
kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő
őrzi és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, ha igazolja, hogy az e), illetőleg f) pont
szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az
alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerint
bejelentett összegre vagy annak egy részére.
Továbbá vonatkoznak rá a 4/2011. (I.28.) a 2007–2013 programozási időszakban az
Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós
Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló Kormányrendelet
és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142.§-ában
meghatározott fordított ÁFA fizetésére vonatkozó rendelkezések, mivel a beruházás
építési hatósági engedélyköteles.
Vállalkozó a teljesítés ideje alatt havonta legfeljebb 1 részszámlát nyújthat be,
minimum 5 millió forint nettó értékben.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság,
illetve jogi személy (adott esetben)
nem
III.1.4)
Vonatkozónak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? nem (adott
esetben)
Ha igen, akülönleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó
adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő
bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt
igazolási mód:



Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet,
akire nézve fennállnak 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. Megkövetelt igazolási mód: Az Ajánlattevőnek, a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak,
valamint az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó
szervezetnek a Kbt. 63.§-a szerint kell eljárni és az igazolásokat beadni.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
- Ajánlattevő cégkivonatába bejegyzett összes számlavezető pénzintézetétől
származó, 2010. január 01. és 2010. december 31. közötti időszakra vonatkozó, az
ajánlattételi határidő lejártakor 90 napnál nem régebbi nyilatkozat arról, hogy mióta
vezeti számláját, van-e tudomása vele szemben sorbanállásról
- Ajánlattevő 2008., 2009. és 2010. évi számviteli jogszabályok szerinti beszámolója
(mérleg és eredménykimutatása) a mellékletek nélkül (ha az ajánlattevő
letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét)
- Fennálló felelősségbiztosításának igazolása
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben):
- Ajánlattevőnek az adott időszakban sorbanállása nem fordulhatott elő
- Ajánlattevőnek 2008., 2009. és 2010. évek közül legalább két évben évi mérleg
szerinti eredménye nem lehet negatív; Ajánlattevőnek 2010. december 31-i saját
tőkéje meg kell, hogy haladja az 100 millió Ft-ot
- Ajánlattevőnek rendelkeznie kell legalább 25 millió Ft/év kártérítési
felelősségbiztosítással
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
- Ajánlattevő előző 3 év (2008. január 01. és 2010. december 31. közötti időszak)
legjelentősebb magasépítési kivitelezői munkáinak ismertetése (az ellenszolgáltatás
összege, a teljesítés ideje és helye, a szerződést kötő másik fél megnevezése,
nyilatkozat arról, hogy Ajánlattevő fővállalkozóként vagy generálkivitelezőként
tevékenykedett), ehhez tartozó referenciaigazolások vagy nyilatkozatok a Kbt. 68.§
(2) bekezdés szerint
- A teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, gépjárművek, illetőleg
műszaki felszereltségük leírása, a felsorolt eszközök beszerzését igazoló számla
vagy adásvételi szerződés, gépjármű esetén annak érvényes forgalmi engedélye is
- Ajánlattevő vezető tisztségviselő végzettségének, képzettségének ismertetése
gyakorlati idejének megadásával, a végzettséget, képzettséget igazoló oklevél, aláírt
szakmai önéletrajz mellékelése, rendelkezésre állási nyilatkozat
- Ajánlattevő 2008., 2009. és 2010. évre vonatkozó éves átlagos statisztikai
állományi létszámáról készült kimutatás
- Azoknak a szakembereknek, illetőleg vezetőknek a megnevezése, képzettségük
és gyakorlati idejük ismertetése, akiket Ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe,
a felelős műszaki vezetői névjegyzékben történt bejegyzések igazolása, a kért
képzettséget, végzettséget igazoló oklevelek, aláírt szakmai önéletrajzok Ajánlattevő
cégszerű aláírásával történő hitelesítésével, bevonni kívánt szakemberek –



dátummal és aláírással megerősí-tett – nyilatkozata arról, hogy Ajánlattevő
nyertessége esetén a teljesítésben közreműködnek
- Azoknak a környezetvédelmi intézkedéseknek a leírása, amelyeket Ajánlattevő a
teljesítés során alkalmazni tud
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben):
- Ajánlattevőnek rendelkeznie kell az adott időszakban műszaki átadással befejezett,
legalább egy darab olyan egészségügyi intézményben végzett magasépítési
kivitelezési referenciaigazolással, ahol a szerződés nettó értéke meghaladja a 200
millió forintot, és amit Ajánlattevő fővállalkozóként vagy generálkivitelezőként végzett
- Ajánlattevőnek rendelkeznie kell a következőkkel:
-- 1 db toronydaru,
-- 2 db legalább 10 tonna hasznos teherbírású tehergépjármű,
-- 2 db kis tehergépjármű,
-- 1 db betonozó konténer,
-- 1 db betonkeverő,
-- 500 m2 homlokzati állvány,
-- 1 db iroda konténer,
-- 1 db motoros fűrész,
-- 1 db kombi kalapács,
-- 1 db fúrókalapács,
-- 1 db falhoronymaró,
-- 1 db sarokcsiszoló,
-- 1 db aljzatvágó gép,
-- 1 db kompresszor,
-- 1 db szintezőműszer
- Ajánlattevőnek rendelkeznie kell legalább egy olyan vezető tisztségviselővel, aki
rendelkezik felsőfokú műszaki képzettséggel és legalább 5 év építésben eltöltött
vezetői gyakorlattal
- Ajánlattevőnek elmúlt 3 évi éves átlagos statisztikai állományi létszáma mindegyik
évben meg kell, hogy haladja az 50 főt
- Ajánlattevőnek rendelkeznie kell:
-- 1 fő bejegyzett ÉP/A építmények építési felelős műszaki vezetővel, aki 5 év
felelős műszaki vezetői gyakorlati idővel rendelkezik,
-- 1 fő bejegyzett ÉP/ÉG építmények épületgépészeti felelős műszaki vezetővel, aki
5 év felelős műszaki vezetői gyakorlati idővel rendelkezik,
-- 1 fő bejegyzett ÉP/ÉV építmények épületvillamos felelős műszaki vezetővel, aki 5
év felelős műszaki vezetői gyakorlati idővel rendelkezik,
-- 1 fő szakági végzettségű építésvezetővel, aki 5 év építésvezetői gyakorlati idővel
rendelkezik,
-- 2 fő szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkező kőművessel,
-- 2 fő szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkező asztalossal,
-- 2 fő szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkező villanyszerelővel,
-- 2 fő szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkező festővel,
-- 2 fő szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkező épületburkolóval,
-- 1 fő szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkező bádogossal,
-- 1 fő szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkező vízvezeték szerelővel,
-- 1 fő nehézgépkezelővel,
-- 4 fő tehergépjármű vezetővel,



-- 1 fő okleveles ISO 9001:2000 vagy azzal egyenértékű minőségirányítási rendszer
belső auditorral
- Ajánlattevőnek rendelkeznie kell: ISO 14001:2009 vagy azzal egyenértékű
környezetközpontú irányítási rendszerrel
III.2.4)
Fenntartott szerződések (adott esetben) nem
A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges
feltételek
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e
kötve?
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2)
A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen
közreműködő személyek nevét és képzettségét?
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fejtája
Nyílt x
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
Tárgyalásos
Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése?
Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3.,
További információk rovatban kell megadni
Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása:
Versenypárbeszéd
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy
keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd esetén)
Létszám
VAGY: minimum
és, adott esetben, maximum
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a
versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok
számát?
IV. 2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x



xaz alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy –
ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell
megadni)
a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban
illetve az ismertetőben meghatározott szempontok

Szempont Súlyszám
Minél alacsonyabb ajánlati ár [Ft] 40
Minél magasabb késedelmi kötbér
[Ft/naptári nap]

15

Minél magasabb meghiúsulási kötbér [Ft] 14
Minél hosszabb jólteljesítési garanciaidő
[hónap]

13

Első évben nyújtott minél nagyobb
jólteljesítési biztosíték [%]

12

Építés időszakára vonatkozó organizáció
kidolgozottsága

11

IV.2.2)
Elektronikus árverést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árverésről (ha szükséges)
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1)
Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) L/618/F
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a HL-ben: /S
-
(nap/hó/év)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a HL-ben: /S
-
(nap/hó/év)
Hirdetmény száma a HL-ben: /S
-
(nap/hó/év)
IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők
(versenypárbeszéd esetében) beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2011/12/19 (nap/hó/év)
Időpont: 09:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (számokkal): 80000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:



Az árat 25% ÁFA (20.000 Ft) terheli, így a bruttó ár 100.000 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, illetve a részvételi határidő
Dátum: 2011/12/19 (nap/hó/év)
Időpont: 09:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha
ismert) (m eghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: (nap/hó/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén)
-ig (nap/hó/év)
VAGY hónap(ok)ban:
vagy nap(ok)ban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2011/12/19 (nap/hó/év )
Időpont: 09:00
Hely (adott esetben): Tolna Megyei Önkormányzat, 7100 Szekszárd, Szent István tér
11-13. 106. számú tárgyaló.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben) igen
Az ajánlatok felbontásánál az Ajánlatkérő, az Ajánlattevők, valamint az általuk
meghívott személyek, valamint a jogszabályban meghatározott szervezetek
képviselői lehetnek jelen.
VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2)
a szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos?
igen
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb használható hivatkozási alapot:
TIOP-2.2.4-09/1-2010-0029 Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúra fejlesztés a
fekvőbeteg szakellátásban
VI.3) További információk (adott esetben)
VI.3.1) Az eredményhirdetés, illetőleg az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés
megküldésének tervezett időpontja: 2011. december 30. péntek 10:00 óra
VI.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2012. január 12. csütörtök 10:00 óra
VI.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető
szabályai, az első tárgyalás időpontja: -
VI.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel
feltétele: igen
VI.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további
információk: 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.
VI.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.
VI.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati
szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő
megadja az 1.V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: az első 5 bírálati
szempont esetében a legkedvezőbb ajánlati elem kapja a maximális pontot, a többi
ajánlati elem pedig a legjobb ajánlat értékéhez viszonyítva számtani arányosítással
kerül elbírálásra. Az építés időszakára vonatkozó organizáció kidolgozottsága páros
összehasonlítás módszerével kerül elbírálásra.
VI.6) Az 1.III.2.2) és az 1.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
VI.7) Egyéb információk:
VI.7.1) Ajánlatkérő a Kbt. 56.§ (6) bekezdés alapján Ajánlattevőknek helyszíni
bejárást szervez, melynek időpontja 2011. december 06. kedd 09:00 óra, helyszíne
Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza, 7100 Szekszárd, Béri Balogh
Ádám u. 5-7., találkozás a 6 emeletes diagnosztikai tömb bejáratánál.
VI.7.2) Az ajánlatokat írásban 4 példányban kell benyújtani a Kbt. 79.§ (1)
bekezdésének megfelelően a dokumentációban előírtak szerint, az ajánlatokat más
módon benyújtani nem lehet.
VI.7.3) Ajánlatkérő az eljárás során Ajánlattevőknek hiánypótlást biztosít a Kbt. 83.§
szerint.
VI.7.4) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 70.§ (2)
bekezdésében előírtak szerint a kiadott dokumentum minták kitöltésével.
VI.7.5) Érvénytelen mindegyik ajánlat, mely megsérti a Kbt. 70.§ (4) bekezdésben
előírtakat.
VI.7.6) Az ajánlatban meg kell jelölni a Kbt. 71.§ (1) bekezdésben előírtakat.
VI.7.7) Érvénytelen az ajánlat, ha Ajánlattevő nem csatolja ISO 9001:2008 vagy
ezzel egyenértékű minőségirányítási rendszeréről szóló tanúsítását
VI.7.8) Érvénytelen az ajánlat, ha Ajánlattevő nem csatolja MSZ 28001:2008
vagy ezzel egyenértékű munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási
rendszeréről szóló tanúsítását
VI.7.9) 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 és a cégjegyzésre jogosultak aláírási
címpéldányát.
VI.7.10) Ha az ajánlatban lévő dokumentumokat a Kbt. 70/A.§ e) pontja szerint
nem a cégkivonatba bejegyzett cég képviselője írja alá, akkor mellékelni kell az erre
vonatkozó felhatalmazást.
VI.7.11) Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók
védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek
a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni [55.§ (3)].



Azon szervezetek, amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat:
Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség illetékes területi
munkavédelmi felügyelősége [1/2004. (I.09.) MMF rende-let]. Tolna Megyei
Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének
Munkavédelmi Felügyelősége (7100 Szekszárd, Augusz Imre u. 9., telefon:
06-74-529-780, fax: 06-74-528-127, e-mail: tolna-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu,
tolna-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)
VI.7.12) Az ajánlatot a Kbt. 70/A.§-ban rögzített formai követelmények szerint kell
benyújtani.
VI.7.13) A Kbt. 65.§ és 69.§ előírásai szerint ajánlattevő az alkalmasság minimum
követelményeinek megfelelhet a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó,
valamint 10%-át meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójával
és erőforrást nyújtó szervezettel együttesen is.
VI.7.14) Az eredményhirdetés helye: Tolna Megyei Önkormányzat, 7100 Szekszárd,
Szent István tér 11-13. 106. számú tárgyaló.
VI.7.15) A szerződéskötés helye: Tolna Megyei Önkormányzat, 7100 Szekszárd,
Szent István tér 11-13. 125. számú iroda.
VI.7.16) Az Ajánlatkérő az eljárás nyertesével vagy visszalépése esetén - ha azt az
összegzésben megjelölte - a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített
szervezettel köti meg a szerződést.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzések Döntőbizottsága
Postai cím: Margit krt. 85.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
Telefon: 336-7776
E-mail: dontobizottsag@chello.hu
Fax: 336-7778
Internetcím (URL): www.kozbeszerezes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.4.2. rovatot VAGY
szükség esetén a VI.4.3. rovatot)
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő
szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzések Döntőbizottsága
Postai cím: Margit krt. 85.



Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
Telefon: 336-7776
E-mail: dontobizottsag@chello.hu
Fax: 336-7778
Internetcím (URL): www.kozbeszerezes.hu
VI.5)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/11/03 (nap/hó/év)
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: HU
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 és a kiegészítő
iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is)
beszerezhetők
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: HU
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, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket
kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
 



B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1
meghatározás
1) A rész meghatározása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

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


