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AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________
Azonosító kód____________________
Építési beruházás x
Árubeszerzés
Szolgáltatás
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Tamási Város Önkormányzata
Postai cím: Szabadság u. 46-48.
Város/Község: Tamási
Postai irányítószám: 7090
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Ribányi József
Telefon: +36 74 570 800
E-mail: tampolgh@tamasi.hu
Fax: +36 74 471 623
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tamasi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató

Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
xÁltalános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]
I.4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Vállalkozási szerződés keretében „A tamási járóbeteg szakellátó központ fejlesztése (DDOP3.1.3./B-2009-0003)” projekt megvalósításával kapcsolatos kivitelezés.
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza –
építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés
vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a)
xÉpítési beruházás

xKivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye
Tamási
NUTS-kód HU233
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása x
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:
VAGY hónap(ok)ban:
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és
pénznem):
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire
lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Vállalkozási szerződés keretében „A tamási járóbeteg szakellátó központ fejlesztése (DDOP3.1.3./B-2009-0003)” projekt megvalósításával kapcsolatos kivitelezés.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
További tárgyak: 45210000-2
45215100-8
45313100-5
45223300-9

45400000-1
45421160-3
II.1.7)
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.1.8.)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
Vállalkozási szerződés keretében „A tamási járóbeteg szakellátó központ fejlesztése (DDOP3.1.3./B-2009-0003)” projekt megvalósításával kapcsolatos kivitelezés.
Beépítési mód: szabadonálló
Beépített bruttó alapterület: 1343,25 m2
A felújítandó hasznos alapterület 1886,4 m2, úgymint:
1. Szakellátás: 788,21 m2
2. Szociális helyiségek: 160,24 m2
3. Közlekedő- és váróterek: 826,92 m2
4. Raktározás, gépészet: 67,40 m2
5. Adminisztráció: 43,63 m2
Beépített bruttó szintterület: 3011,33 m2
Alagsori bővítés nettó szintterület: 15,07 m2
Építési övezet: Vt-3 Egészségügy
Terepszint alatti beépítés: alagsor részben terep alatt
Föld feletti beépítés: földszint+emelet
Legnagyobb megengedett épületmagasság: 12,50 m
Meglévő max. épületmagasság: +10,40 m (13,85)
Számított építménymagasság: 8,48 m
Egyidejűséggel számolt befogadó képesség max. 250 fő
Parkolóigény gyógykezelő főhelyiségek után: 55 db
Akadálymentes parkoló: 3 db
A részletes leírást a dokumentáció tartalmazza.
II.2.2)
Vételi jog (opció) (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
VAGY: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű
szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)

ÉS/VAGY
befejezés 2011/08/31 (év/hó/nap)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér, a Kbt. 53. § (6) bekezdése a) pontja alapján
nyújtható.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre
Ajánlatkérő előleget fizet, melynek mértéke a szerződés értékének maximum 40%-a A
számlák nettó értékének 5 %-át és az áfát Ajánlatkérő 30 napon belül átutalással egyenlíti ki
és küldi meg a kifizetési kérelmet a Közreműködő Szervezet részére. A részszámlák
benyújtására (maximum 3 db) a műszaki készültségnek megfelelően az ajánlati
dokumentációban meghatározottak szerint van lehetőség. A végszámla nettó összegének 95
%-át a KSZ a hiánytalan kifizetési kérelem befogadásától számított 30 napon belül
közvetlenül Ajánlattevő számlájára átutalással egyenlíti ki. Az Ajánlatkérő a Kbt. 305. § (3)
bekezdése alapján felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy hiányos kifizetési kérelem esetén
az ellenszolgáltatás KSZ által fizetendő részére halasztott kifizetésére kerülhet sor.
Vonatkozó jogszabályi rendelkezések:
 255/2006. (XII.8.) Kormányrendelet,
 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet,
 281/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet.
Adózás rendjéről szóló törvény (2003. évi XCII. törvény) Art 36/A. §.
Ajánlattevő részszámlázásra jogosult.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott
esetben)
Nem követelmény.
III.1.4)
Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) igen Ha
igen, a különleges feltételek meghatározása
A DDOP-2007-3.1.3.B. Pályázati felhívás és Pályázati útmutató előírásai.
AA szerződés teljesítése során szükséges az ISO 9001 minőségirányítási tanúsítvány és az
MSZ 28001 (OHSAS 18001) munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer
szerinti tanúsítvány alkalmazása vagy az Európai Unió más tagállamából származó a
fentiekkel egyenértékű tanúsítvány alkalmazása. Az ajánlattétel során ajánlattevő, közös
ajánlattevők esetében valamelyik tag rendelkezzen ISO 9001 és MSZ 28001 (OHSAS
18001) rendszerekre vagy azokkal egyenértékű érvényes tanúsítványokkal, egyéb esetben
ajánlatkérő a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja alapján jár el.
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel
szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-h) pontjaiban foglalt kizáró okok fennállnak.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, vagy alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet,
akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdésének d) pontjában foglaltak fenn állnak.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 61.

§ (1) bekezdésének a)-c) pontjainak hatálya alatt áll. A Kbt. 62. § (1) bekezdésének hatálya
alá tartozás kizáró okot jelent.
Igazolási mód:
A Kbt. 249. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, ajánlattevő, a közbeszerzés
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és az
ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet nyilatkozzon a
kizáró okok fenn nem állásáról.
Az ajánlattevő nyertessége esetén az ajánlattevő(k), a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b) és c) pontja
szerinti szervezet az eredményhirdetést követő nyolc napon belül a Kbt. 63. § (2)-(5)
bekezdései és a 63/A. § (1) bekezdése szerint köteles igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 60. §
(1) bekezdés a)-h) pontjaiban vagy a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban és (2)
bekezdésének hatálya alá, ha ezt ajánlatában nem igazolta.
Ajánlattevő nyilatkozzon a Kbt. 71. § (3) bekezdésére.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő, valamint a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója csatolja
P.1. a Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi számlavezető pénzügyi
intézményétől származó, az ajánlat igazolt benyújtásánál 30 napnál nem régebbi
nyilatkozatot az alábbi kötelező és kifejezett tartalommal:
- bankszámlaszám megadása,
- mióta vezeti az adott bankszámláját,
- volt-e bármilyen mértékű sorban állás a nyilatkozat kiadását megelőző 2 évben
P.2. a Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja alapján csatolja a számviteli jogszabályoknak
megfelelő, a felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti év beszámolóit egyszerű másolatban.
Amennyiben a letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét,
nyilatkozzon a mérleg szerinti eredményére, a forgóeszközök és a rövid lejáratú
kötelezettségek értékére a felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti év tekintetében,
évenkénti bontásban.
P.3. a Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontja alapján az előző 3 évre (2009., 2008., 2007.)
vonatkozó nyilatkozatát a teljes nettó forgalmáról (értékesítés nettó árbevétele) és ugyanezen
időszakban a közbeszerzés tárgya szerinti (a magasépítésre és az egészségügyi intézmény
magasépítésére vonatkozó) nettó forgalma tekintetében.
P.4. a Kbt. 66.§ (1) bekezdés d) pontja alapján annak pénzintézettől származó vagy egyéb
hitelt érdemlő módon történő igazolását, hogy a szerződésben meghatározott teljesítés (a
teljesítés szakaszolása esetén a legnagyobb értékű részteljesítés) anyagköltség és munkadíj
forrása az ajánlattevő rendelkezésére áll, vagy rendelkezésére fog állni.
Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 65. § (3) bekezdése alapján a szerződés teljesítéséhez
szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet(ek) erőforrásaira támaszkodik (a
Kbt. 4.§ 3/E pontjával összhangban), csatolandó a Kbt. 65. § (4) bekezdése szerinti
igazolás(ok) is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
az ajánlattevő, és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója, ha
P.1. a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok szerint valamelyik bankszámláján a
nyilatkozat kiállítását megelőző 2 évben bármilyen mértékű sorban állás fordult elő.

P.2.1. az előző három lezárt üzleti évre vonatkozó, a számviteli jogszabályok szerinti

beszámolói alapján több, mint két évben a mérleg szerinti eredménye negativ.
P.2.2 alkalmatlan az Ajánlattevő, ha elmúlt 3 lezárt üzleti évre vonatkozóan számított
likviditási ráta értékének számtani átlaga nem éri el a 120 %-ot. Számítási mód:
{forgóeszközök (ezer forintban)} / Rövid lejáratú kötelezettségek (ezer forintban)} x 100.
P.3.1. a teljes nettó forgalma az előző naptári 3 évben évente nem éri el a 250 millió Ft-ot
P.3.2. a magasépítésből származó nettó forgalma az előző naptári 3 év valamelyikében nem
éri el a 200 millió Ft-ot.
P.3.2. Egészségügyi intézmény magasépítéséből származó forgalma az előző naptári 3 év
valamelyikében a 150 millió forintot nem éri el.
P.4. pénzintézettől származó vagy egyéb hitelt érdemlő módon történő igazolással, arra
vonatkozóan, hogy nem rendelkezik 40 millió Ft anyagköltség és munkadíj forrással.
Közös ajánlattevők és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó tekintetében a
pénzügyi alkalmasság minimumkövetelményeinek a P.1. és P.2. pontok esetében különkülön kell, a P.3. pont tekintetében együttesen kell megfelelniük. A P.4. pont tekintetében
ajánlatkérő csak az ajánlattevő(k) alkalmasságát vizsgálja.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó mutassa be
M.1. a Kbt. 67. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző 5
évben befejezett teljesítéseit, különösen a közbeszerzés tárgyára (magasépítés) vonatkozó
referenciáit, a Kbt. 68. (2) bekezdésnek megfelelően igazolva. A bemutatásnál elegendő
kitérni az alkalmassági előírásoknak megfelelő számú referenciákra. A bemutatásnak a
jogszabályi minimumon túl tartalmaznia kell: a kezdési és a befejezési határidő pontos
(naptári napban megadott) megjelölését, továbbá meg kell jelölni, a felvilágosítást adó
személy nevét és telefonszámát, a főbb műszaki adatokat. (melyből az alkalmasság
egyértelműen megállapítható).

M.2. a Kbt. 67. § (2) bekezdés b) pontjának alapján leírással a teljesítés során és a
szerződésszerű teljesítéshez rendelkezésre álló eszközeit, berendezéseit, illetőleg műszaki
felszereltségét, azok típusának, megnevezésének, a rendelkezési jog és az üzemképesség
megjelölésének megadásával, munkagépek, berendezések adatait. Saját tulajdonú eszköz
(gép, berendezés) esetén nyilvántartási számot is tartalmazó ajánlattevői nyilatkozat, bérelt
eszköz(ök) esetén –az előzőeken felül mindkét fél által aláírt (elő)szerződés csatolása is
szükséges illetve a Kbt. 4.§ 3/E szerinti esetben a Kbt. 65. § (4) bekezdésében előírtak is. A
bemutatásnál elegendő kitérni az alkalmassági előírásoknak megfelelő számú műszaki
felszereltségre.
M.3. a Kbt. 67. § (2) bekezdés c) pontja alapján a vezető tisztségviselőjét, e) pontja alapján
azokat a szakembereket, vezetőket, akik a beruházás teljesítéséért felelősek, illetve azokat a
szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A szakemberek bemutatása során
csatolandó a képzettséget igazoló dokumentum hiteles másolata, a szakmai önéletrajz a
szakember saját kezű aláírásával (eredeti példány), valamint akiknél követelmény a hatósági
nyilvántartásba vételt igazoló dokumentumok hiteles másolata. A teljesítésben részt vevő
szakemberek adatait végzettség illetve képzettség szerinti bontásban kérjük megadni

M.4. a Kbt. 67. § (2) bekezdés d) pontja alapján mutassa be az előző 3 év (2007., 2008.,
2009.) átlagos statisztikai állományi létszámát és ugyanezen időszakban a fizikai állományi
létszámát.
M.5. a Kbt. 67. § (2) bekezdés f) pontja alapján az előírt környezetvédelmi rendszereket,
azoknak bármely nemzeti rendszerben történő akkreditálását igazoló tanúsítványok eredeti
vagy hiteles másolati példányának csatolásával, ezek hiányában a Kbt. 68. § (4) és (5)
bekezdésének megfelelően a szabványnak megfelelő, azzal egyenértékű környezetvédelmi
intézkedések egyéb bizonyítékaival.
Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 65. § (3) bekezdése alapján a szerződés teljesítéséhez
szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet(ek) erőforrásaira támaszkodik (a
Kbt. 4.§ 3/E bekezdésével összhangban), csatolandó a Kbt. 65. § (4) bekezdése szerinti
igazolás(ok) is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan ajánlattevő, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha együttesen nem rendelkezik:
M1. az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 5 évben befejezett
M1.1. egészségügyi intézmény építésére vagy rekonstrukciójára vonatkozó építési beruházás
(újépítés vagy felújítás) megvalósításával kapcsolatos 3 darab, egyenként a nettó 100 millió
forintot elérő referenciával, amelyek közöl legalább egy eléri a nettó 200 millió Ft-ot.
M1.2. legalább 3000 m2 bruttó alapterületű egészségügyi intézmény építésére vagy
rekonstrukciójára vonatkozó referenciával.
M1.3. legalább egy db olyan egészségügyi intézmény beruházás építésére vagy
rekonstrukciójára vonatkozó referenciával, melynél a kivitelezési munkálatokat folyamatos
működés alatt kellett elvégezni.
M1.4. legalább egy darab Európai Uniós forrásból megvalósuló beruházás építésére vagy
rekonstrukciójára vonatkozó referenciával.
M.1.5 legalább egy olyan rekonstrukciós építési beruházással, mely tárgya a homlokzat
utólagos hőszigetelése és lapostető csapadékvíz elleni szigetelésének felújítása

M.2. az alábbi gépekkel, eszközökkel:
- 2 db 12 m emelőmagasságú, 2 t teherbírású, toronydaruval,
- 2 db 12 m gémkinyúlású, 3 t teherbírású autódaruval,
- 4 db 12m szintmagasságra dolgozó betonszivattyúval,

M.3.. egy fő vezető tisztségviselővel, aki műszaki végzettséggel és legalább 5 év vezetői
és/vagy végzettsége szerinti szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M.3.2. Projektvezető:
- legalább 2 db egészségügyi beruházás építése vagy rekonstrukciója projektvezetőként részt
vett, továbbá
- legalább 5 éves szakmai, vezetői gyakorlattal rendelkezik építésberuházás, vagy
építéskivitelezés területén
M.3.3. Minőségbiztosításért felelős vezető:
-aki felsőfokú minőségügyi mérnök végzettséggel,
- legalább 3 éves, építőipari minőségbiztosításban, minőségirányításban eltöltött szakmai
gyakorlat, továbbá
- minőségbiztosításért felelős szakemberként az előző legfeljebb 5 éves időszakban részt vett
legalább 1 db egészségügyi beruházás építését vagy rekonstrukcióját tartalmazó
beruházásban.
M.3.4. Felelős műszaki vezető:
- legalább 1 fő felsőfokú műszaki végzettségű szakember, aki rendelkezik legalább 5 éves
szakmai gyakorlattal továbbá rendelkezik a 244/2006. (XII.5.) Korm rendelet szerinti FMVÉp/A (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal.
M.3.5. 1 fő min. 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkező felsőfokú műszaki végzettségű
épületgépész szakterületen nyilvántartásba vett felelős műszaki vezetővel, aki rendelkezik a
244/2006. Korm. rendelet szerinti FMV/ÉG szakterületre vonatkozó felelős műszaki vezetői
jogosultsággal.
M.3.6. 1 fő min. 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkező felsőfokú műszaki végzettségű
villamosmérnök szakterületen nyilvántartásba vett felelős műszaki vezetővel, aki rendelkezik
a 244/2006. Korm. rendelet szerinti FMV-ÉV szakterületre vonatkozó jogosultsággal.
M.3.7. az alábbiak szerinti építőipari foglalkozással bíró szakemberekkel:
- 8 fő magas építőipari foglalkozású szakemberrel (FEOR 761x).
- legalább 4 fő kőművessel
- legalább 3 fő lakatossal
- legalább 3 fő szobafestő-mázolóval
- legalább 2 fő burkolóval
- legalább 1 fő nehézgép kezelővel.
Egy szakember maximum 2 poziciót tölthet be.
M.4. legalább 20 fő átlagos statisztikai létszámmal, melyből min. 15 fő a fizikai állományi
létszám a vizsgált három év (2007., 2008., 2009.) valamelyikében.
M5., ISO 14001:2004, rendszerek bármely nemzeti rendszerben történő akkreditálását
igazoló tanúsítvánnyal, ezek hiányában a Kbt. 68. § (5) bekezdésének megfelelően a
szabványnak megfelelő, azzal egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb

bizonyítékaival.
Közös ajánlattevők és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó tekintetében a
műszaki, illetve szakmai alkalmassági előírásoknak együttesen kell megfelelniük.
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott nem
III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)
A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás típusa
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli x
Tárgyalásos
IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x
xAz alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell
megadni)
Szempont
Súlyszám
1. Ajánlati ár (nettó Ft)
40
2. Vállalt jótállási idő (max 40 hónap)
20
3. Korábbi teljesítési határidő (naptári nap)
20
4. Jótállási időszakra hibabejelentéstől a helyszínre történő megérkezés (nap) 10
5. Organizációs terv
10
IV.2.2)
Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje

Dátum: 2010/06/08 (év/hó/nap )
Időpont: 10.00 óra
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 31.250
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció fenti bruttó ellenértékét az ajánlatkérő nevében eljáró CEU Tender Kft.
Budapest Bank Nyrt. által vezetett 10103173-51001700-01000003 számú számlájára kell
átutalni, vagy ugyanazon számlára befizetni.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/06/08 (év/hó/nap) Időpont: 10.00 óra
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/06/08 (év/hó/nap)
Időpont: 10.00 óra
Helyszín : Tamási Város Önkormányzata (7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.) Nagyterem
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80. § (2) bekezdése szerint.
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2)
A szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos? igen
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely
egyéb hivatkozási alapot:
DDOP-2007-3.1.3.B Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése /Járóbeteg szakellátó
központok fejlesztése című pályázati felhívásra benyújtott „Vállalkozási szerződés keretében
„A tamási járóbeteg szakellátó központ fejlesztése (DDOP-3.1.3./B-2009-0003)” projekt
megvalósításával kapcsolatos kivitelezés.”
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2010/06/15 (év/hó/nap) Időpont: 10.00 óra
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
Dátum: 2010/07/05 (év/hó/nap) Időpont: 10.00 óra
V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az
első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
V.3.4.1)
A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott
esetben) igen
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott
esetben)

A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentáció ellenértékét
(nettó 25.000,-Ft +ÁFA) az ajánlatkérő nevében eljáró CEU Tender Kft. Budapest Bank
Nyrt. által vezetett 10103173-51001700-01000003 számú számlájára kell átutalni, vagy
ugyanazon számlára befizetni, a megjegyzés rovatban kérjük, tüntessék fel: „DDOP-20073.1.3.B. projekt – kivitelezés – ajánlattételi dokumentáció.” A ajánlat feltétele a
dokumentáció megvásárlása, a dokumentáció másra nem ruházható át. A dokumentáció
átvételének feltétele az írásos igénylés személyes leadása vagy telefaxon történő megküldése
az ajánlatkérő nevében eljáró részére. Amennyiben telefaxon kívánja az ajánlattevő megkérni
a dokumentációt, úgy az eredeti okmányt az ajánlatkérő nevében eljáró postacímére is meg
kell küldeni. Az igénylés tartalmazza az igénylő cég megnevezését, székhelyét (számla
kiállítási címet), a kapcsolattartó nevét, telefonszámát, faxszámát, email címét és postai
megkérés esetén postacímét, ahová az ajánlatkérő nevében eljáró postai küldeményként a
dokumentációt megküldheti, továbbá a dokumentáció ellenértékének megfizetését igazoló
okmányt. A dokumentáció átvehető ajánlattételi határidő lejártáig, munkanapokon 9.0014.00-ig az ajánlattételi határidő lejártának napján 9.00-10.00 óráig az Ajánlatkérő nevében
eljáró CEU Tender Kft. Titkárságán.
V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén
az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám
alsó és felső határa:
1-100
V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén
a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti
ponthatárok közötti pontszámot:
Az értékelés az 1-4. részszempontok esetében az értékarányosítás elvével végzi az
ajánlatkérő, azaz a legkedvezőbb megajánlás kapja a maximális pontszámot a többi
megajánlás a vállalás alapján ehhez képest arányosan kevesebb pontot kap. Az 5.
részszempont tekintetében a sorbarendezés módszere szerint értékel ajánlatkérő. Részletes
leírást és képletet a dokumentáció tartalmaz.
V.6)
A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen
V.7) Egyéb információk:
11) Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, melynek összegszerűen
meghatározott mértéke: 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint. Az ajánlati biztosíték
nyújtásának feltételei: az ajánlati biztosíték teljesíthető az Ajánlatkérő – Raiffeisen Bank Zrtnél vezetett, 12071001-00115131-00100001 számú számlájára az ajánlattételi határidő
lejártáig, készpénz-átutalási igazoláson vagy átutalással a következő megjelöléssel: „DDOP2007-3.1.3.B. projekt – kivitelezés – ajánlati biztosíték” Az ajánlati biztosíték
bankgaranciával is teljesíthető. A bankgarancia kedvezményezettjeként az Ajánlatkérőt kell
megjelölni, továbbá fel kell tüntetni jelen közbeszerzési eljárás tárgyát. A bankgaranciának
az ajánlati kötöttség időtartamáig érvényben kell lennie. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. §
(5) bekezdése alapján kerül visszafizetésre. Az ajánlati biztosíték teljesíthető továbbá
biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó –
kötelezvénnyel is. Érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlati biztosíték átutalásának ténye nem áll
fenn, vagy eredeti bankgarancia-levelet, vagy a készfizető kezességet vállaló eredeti
kötvényt az ajánlat nem vagy nem megfelelően tartalmaz.
2) Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló – egyetemleges
teljesítési kötelezettségvállalást tartalmazó – megállapodást az ajánlathoz csatolni kell.
3) Ajánlattevő ajánlatához köteles becsatolni valamennyi, az ajánlattételi felhívásban és

dokumentációban meghatározott dokumentumot.
4) Ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti szervezet csatolja be az
ajánlatba becsatolt nyilatkozatok aláírójának aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által
hitelesített aláírási mintáját, valamint az ajánlattételi határidőnél 60 napnál nem régebbi
közhiteles cégmásolatát. Amennyiben az aláíró nem cégjegyzésre jogosult, csatoljanak teljes
bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, mely a meghatalmazott aláírását is
tartalmazza.
5) A kizárólag külföldi telephellyel rendelkező ajánlattevőknek (konzorcium esetén
konzorciumi tagnak) minden nyilatkozatot, hatósági igazolást, továbbá az olyan
ajánlattevőknek akik idegen nyelvű dokumentumot csatolnak be az adott dokumentumot a
24/1986. (VI.26) MT rendelet szerinti hiteles magyar fordításban kell az ajánlathoz csatolnia.
Kivételt képez az eredendően kétnyelven készült igazolás, nyilatkozat, melynek kizárólag
magyar nyelvű tartalmát vizsgálja ajánlatkérő.
6) Az ajánlatkérő konzultációt nem kíván tartani, egyéb kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 56. §
(1)-(2) bekezdésének megfelelően az ajánlatkérő nevében eljárón keresztül kérhet.
7) Ajánlattevők ajánlatukban nyilatkozzanak a Kbt. 70. § (2) bekezdésére, a Kbt. 71. § (1)
bekezdés a)-c) pontjára (nemleges nyilatkozat esetén is) és a Kbt. 72. §-ra.
8) A Kbt. 20. § (3) bekezdésére tekintettel ajánlatkérő előírja, hogy a benyújtásra kerülő
dokumentumokat ajánlattevők - a felhívásban és dokumentációban leírtak kivételével –
eredeti vagy hiteles másolatban nyújtsák be.
9) Lezárt üzleti év alatt az ajánlatkérő a felhívás feladásának napján lezárt üzleti évet érti.
10) Az ajánlatkérő nevében eljáró: a felhívás A melléklet I. és II. pontjában meghatározott
CEU Tender Kft.
11) Árfolyamok: A különböző devizák forintra, illetve euróra történő átszámításánál a
felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott
devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti
Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által felhívás
feladásának napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a
fentiek szerint. A beszámoló és az abból származtatható adatok tekintetében az üzleti év
fordulónapján érvényes árfolyamot, referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes
árfolyamot kell alkalmazni.
12) Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket a Kbt. 91. § (2) bekezdésével kapcsolatban
az eljárás nyertesének visszalépése vagy az eljárás nyertesének a Kbt. 60. § (1)
bekezdésének, valamint a 61. § (1) bekezdésének hatálya alá nem tartozásával kapcsolatos
hamis nyilatkozata vagy ezen kizáró okokkal kapcsolatos igazolás(ok) benyújtásának
elmulasztása esetében az eljárás eredményének kihirdetésekor a következő legkedvezőbb
ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést.
13) Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, a
munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről,
amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
14) Ajánlatkérő a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 83. §-ban meghatározottak szerint
biztosítja.
15) Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket a Kbt. 48. § (3)-(4) bekezdésével
kapcsolatban támogatásra irányuló igényt nyújtott be.
16) Ajánlatkérő helyszíni bejárást kíván tartani. Találkozó a Polgármesteri Hivatal előtt
2010. május 28-án 10.00 órakor.
17) A III.2.2. P.4. pontjában az anyagköltség és munkadíj forrásának igazolására előírt egyéb
hitelt érdemlő módon történő igazolás alatt ajánlatkérő az alábbiakat fogadja el: biztosítási
szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény, ügyvédi
letét, jelzálog ingatlanra, jelzálog ingóságra, garanciabiztosítási szerződés alapján kiállított

kötelezvény, garanciaszervezet által vállalt kezesség, óvadék, a mérleg eszköz oldalán
található pénzeszközök sorának összege az elmúlt lezárt üzleti év vonatkozásában.
Ajánlatkérő elfogadja, ha ajánlattevő több igazolással teljesíti az alkalmassági előírásként
megjelölt értéket, azonban az igazolásokban szereplő értékek összegének el kell érnie a
megjelölt értéket és nem lehet átfedés az adott igazolások között, azaz nem lehet egy
vagyontárgyra/pénzösszegre/értékre kétféle igazolást hozni. Az igazoláson fel kell tüntetni az
alábbiakat: a közbeszerzési eljárás tárgya, az ajánlattevő megnevezése, székhelye, dátum,
aláírást.
18) Ajánlatkérő a Kbt. 252.§ (1) bekezdés e) pontja alapján a Kbt.125.§ (3) bekezdés b)
pontja szerinti eljárást alkalmazhat.
19) A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (Rendelet) 17. §-ának előírásai szerint a Magyar
Államkincstár (Kincstár) építtetői fedezetkezelői feladatokat lát el a közbeszerzésről szóló
2003. évi CXXIX. törvény építőipari kivitelezési tevékenység megvalósítása esetén
(Rendelet 17. § (2) a) pont szerinti építőipari kivitelezési tevékenység). Amennyiben a 17. §.
(2) bekezdésnek megfelelően építtetői fedezetkezelő közreműködésére kerül sor, az építési
szerződés vonatkozásában a 4. §. rendelkezéseit alkalmazni kell.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/05/19 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be
Hivatalos név: CEU Tender Kft.
Postai cím: Szabó Ilonka u. 65-69/B I. em. 5.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Vásárhelyi Beáta Réka
Telefon: +36-1-202-14-46
E-mail: info@ceutender.hu
Fax: +36-1-224-02-77
Internetcím (URL): www.ceutender.hu
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név: CEU Tender Kft.
Postai cím: Szabó Ilonka u. 65-69/B I. em. 5.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Lévai Beranadett
Telefon: +36-1-202-14-46
E-mail: info@ceutender.hu
Fax: +36-1-224-02-77
Internetcím (URL): www.ceutender.hu
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):
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 vagy érték
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó)
---------------------Vissza
Közbeszerzések Tanácsa
Cím: 1024 Budapest Margit krt. 85.
E-mail: kapcsolat@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Főoldal Honlaptérkép Impresszum Adatvédelem Kapcsolatfelvétel Letöltéssegéd Technikai
ajánlás

