3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja
1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

Építési beruházás

[x]

Árubeszerzés
Szolgáltatás

[]
[]

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének
dátuma____________________
Azonosító
kód_______________________________________

Építési koncesszió [ ]
Szolgáltatási
koncesszió

[]

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos név:
Sárisáp Község Önkormányzata
Postai cím:
Fı út 123.
Város/Község
Sárisáp

Postai irányítószám:
2523

Ország:
Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Kollár Károly polgármester

Telefon:
06-33/518-310

E-mail:
sarisap@sarisap.hu

Fax:
06-33/518-311

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérı általános címe (URL):
www.sarisap.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következı címen szerezhetık be:
[ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
[x] Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következı címen szerezhetı be:
[ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
[x] Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
1. oldal / 11 oldal

Az ajánlatokat a következı címre kell benyújtani:
[x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
[ ] Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) AZ AJÁNLATKÉRİ TÍPUSA
Központi szintő [ ]

Közszolgáltató [ ]

Regionális/helyi szintő [x]

Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]
[]

Közjogi szervezet [ ]

Egyéb [ ]

I.3.) AZ AJÁNLATKÉRİ TEVÉKENYSÉGI KÖRE
I.3.1) A KBT. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRİK ESETÉN
[x] Általános közszolgáltatások

[ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

[ ] Védelem

[ ] Szociális védelem

[ ] Közrend és biztonság

[ ] Szabadidı, kultúra és vallás

[ ] Környezetvédelem

[ ] Oktatás

[ ] Gazdasági és pénzügyek

[ ] Egyéb (nevezze meg):

[ ] Egészségügy

I.3.2) A KBT. VII. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRİK ESETÉN
[ ] Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
[ ] Gáz- és hıenergia termelése, szállítása és
elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
[ ] Szén és más szilárd tüzelıanyagok feltárása és
kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
[ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz
szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
[ ] Kikötıi tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[ ] Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont]
[ ] Földgáz és kıolaj feltárása és
kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
[ ] Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
[ ] Repülıtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
[ ] Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]

I. 4.) Az ajánlatkérı más ajánlatkérık nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? igen
[ ] nem [x]
II. SZAKASZ: A SZERZİDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1 ) Az ajánlatkérı által a szerzıdéshez rendelt elnevezés
2. oldal / 11 oldal

Sárisápi Orvosi Rendelı felújítása
II.1.2) A szerzıdés típusa, valamint a teljesítés helye
( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –,
amelyik leginkább megfelel a szerzıdés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a) [x] Építési beruházás
b) [ ] Árubeszerzés
c) [ ] Szolgáltatás
[ ] Adásvétel
[x] Kivitelezés
Szolgáltatási kategória
[ ] Tervezés és kivitelezés
[ ] Lízing
(az 1–27. szolgáltatási
[ ] Bérlet
[ ] Kivitelezés, bármilyen
kategóriákat lásd a Kbt. 3.
[ ] Részletvétel
eszközzel, módon, az ajánlatkérı
és 4. mellékletében)
által meghatározott
[ ] Ezek
kombinációja/Egyéb
követelményeknek megfelelıen
[]
Szolgáltatási
koncesszió
[ ] Építési koncesszió
A teljesítés helye
A teljesítés helye
A teljesítés helye
2523 Sárisáp, Fı út 123. hrsz.: 1003 NUTS-kód
NUTS-kód
NUTS-kód HU212
II.1.3) A hirdetmény a következık valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása [x] Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása [ ]
Keretmegállap dás megkötése [ ]
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás egy
Keretmegállapodás több ajánlattevıvel [ ]
ajánlattevıvel [ ]
A tervezett keretmegállapodás résztvevıinek
keretszáma VAGY, adott esetben, maximális
létszáma
A keretmegállapodás idıtartama: Idıtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban:
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes idıtartama alatt (csak
számokkal és pénznem):
A keretmegállapodás alapján megkötendı szerzıdések értéke és gyakorisága (amennyire
lehetséges):
II.1.5) A szerzıdés meghatározása/tárgya
Sárisáp Orvosi Rendelı felújítására irányuló építési szerzıdés
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fı szószedet Kiegészítı szószedet (adott esetben)
45210000-2
Fı tárgy
Kiegészítı tárgy(ak) 45231400-9
45331100-7
45421130-4
45262500-6
45442100-8
II.1.7) Részekre történı ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. mellékletbıl szükség szerint több példány használható) igen [ ] nem [x]
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)? igen [ ] nem [x]
II. 2) SZERZİDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, és opciót beleértve)
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Sárisápi Orvosi Rendelı felújítását valósítjuk meg a KDOP-5.2.1/A-09-2010-0027
azonosító számú pályázati program keretében. Az épület 241,82 m2 területén felújítás
(fsz.), orvosi rendelı vizes blokkjának átépítése és akadálymentesítése, 14 db külsı
nyílászáró csere, 22 db belsı nyílászáró beépítése, épületgépészeti és erısáramú hálózat
felújítása, 229 m2 álmennyezet készítése, 84 m2 szerelt válaszfal készítése, 404 m2
padlóburkolat és falburkolat, 147 m2 vakolás, 650 m2 festés, 65 m2 mázolás, bontási
munkák, vizes blokk kialakítása és berendezések felszerelése.
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen [ ] nem [x]
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlıdı jellegő
szerzıdések esetében kérjük feltüntetni a további szerzıdések tervezett idejét:
hónapokban: vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)
II.3) A SZERZİDÉS IDİTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Az idıtartam hónap(ok)ban: 5 vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés (év/hó/nap)
III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZİDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Jótállás és szavatosság az értékelési szempontok alapján. Napi késedelmes kötbér összege:
bruttó 150 000 Ft / nap. Meghiúsulási kötbér összege bruttó 4 000 000 Ft.
III.1.2) Fı finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérı elıleget nem fizet, a teljesítésigazolás alapján kiállított számlát a teljesítéstıl
számított legkésıbb 15+15 napon belül teljesíti a Kbt. 305. § (3) bekezdésének
megfelelıen. Az ajánlattevı legfeljebb 2 db részszámlát és 1 db végszámlát nyújthat be a
munkálatok 40, 70, illetve 100 %-nak elvégzése esetében.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott
esetben)
Nem követelmény, de együttes ajánlattétel esetén a vezetı céget meg kell jelölni, és a
közös ajánlattevıknek együttes és egyetemleges felelısséget kell vállalniuk a
dokumentáció részét képezı mellékleten.
III.1.4) Vonatkoznak-e a szerzıdés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott
esetben) igen [ ] nem [x]
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása
III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevı személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve
a szakmai és cégnyilvántartásokba történı bejegyzésre vonatkozó elıírásokat is
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Az ajánlatkérı által elıírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevı, alvállalkozó vagy erıforrást nyújtó szervezet, aki a
Kbt. 60. § (1) bek. a)-i) bármely pontja alá tartozik.
2. Az eljárásban nem lehet ajánlattevı, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erıforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt.
61. § (1) bekezdés a)-c) pontja alá tartozik.
3. Az eljárásban nem lehet ajánlattevı, alvállalkozó vagy erıforrást nyújtó szervezet, aki a
Kbt. 61. § (1) bek. d) pontja és (2) bekezdés alá tartozik.
4. Ajánlatkérı az eljárásból kizárja az olyan ajánlattevıt, illetıleg a közbeszerzés értékének
10 %-át igénybe venni kívánt alvállalkozóját vagy az erıforrást nyújtó szervezetet, ha a
Kbt. 62. § (1) bekezdés bármely pontja alá tartozik.
Igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevınek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevı
részére a szerzıdés teljesítéséhez erıforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell. A
nyilatkozatokat cégszerően aláírni és lepecsételni kell.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az alkalmasság megítéléséhez
szükséges adatok és a megkövetelt
1. A Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja alapján
alkalmatlan az Ajánlattevı, ha a számviteli
igazolási mód:
jogszabályok szerinti saját vagy
1. A Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja
jogelıdjének beszámolójában (mérleg és
alapján az Ajánlattevınek vagy
jogelıdjének az elızı két lezárt
eredmény kimutatás) az elızı két lezárt
gazdasági év (2008. és 2009.)
gazdasági év mindegyikében a mérleg
számviteli jogszabályok szerinti
szerinti eredménye negatív (ha az
beszámolójának (mérleg és eredmény
ajánlattevı letelepedése szerinti ország joga
kimutatás) egyszerő másolata
elıírja közzétételét).
kiegészítı mellékletek nélkül (ha az
ajánlattevı letelepedése szerinti
ország joga elıírja közzétételét).
III.2.3) Mőszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az alkalmasság megítéléséhez
1. Alkalmatlan az ajánlattevı és 10 % feletti
szükséges adatok és a megkövetelt
igazolási mód:
alvállalkozója, ha együttesen nem
rendelkeznek az ajánlattételi határidıt
1. A Kbt. 67. § (2) bek. a) pontja
megelızı három év alatt összesen legalább
alapján az ajánlattevınek és 10 %
2 db magasépítési (épület építés, felújítás
feletti alvállalkozónak ismertetnie és
vagy bıvítés) munkával, amelynek értéke
igazolnia kell az ajánlattételi
egyenként legalább bruttó 20 M Ft.
határidıt megelızı három év alatt a
2. Alkalmatlan az ajánlattevı és 10 % feletti
legjelentısebb magasépítési (épület
alvállalkozója, ha együttesen nem
építés, felújítás vagy bıvítés)
rendelkeznek legalább 1 fı, legalább 5 éves
munkáit a Kbt. 68. § (2) bekezdés
felelıs mőszaki vezetıi szakmai
szerinti tartalommal.
gyakorlattal rendelkezı felelıs mőszaki
Igazolási mód: Kbt. 68. § (2)
vezetıvel építési (magasépítés)
bekezdés szerint igazolással.
szakterületen.
2. A Kbt. 67. § (2) bek. c) pontja
3. Alkalmatlan az ajánlattevı és a 10 % feletti
alapján az ajánlattevınek és 10 %
alvállalkozója, ha összesen a 2009. évi
feletti alvállalkozónak be kell
átlagos statisztikai állományi fizikai
mutatnia a szolgáltatás teljesítésébe
létszáma kevesebb 6 fınél.
bevonni kívánt szakembert (felelıs
4. Alkalmatlan az ajánlattevı és a 10 % feletti
mőszaki vezetı).
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Igazolási mód: szakirányú képesítést
alvállalkozója, ha együttesen nem
igazoló okiratok és névjegyzékbe
rendelkeznek legalább 1 fı szakirányú
vételrıl szóló határozat egyszerő
(építıipar) végzettségő vezetı
másolata, és önéletrajz becsatolása.
tisztségviselıvel és legalább 6 fı fizikai
dolgozóval a 2009. évre vonatkozóan.
3. A Kbt. 67. § (2) bek. d) pontja
5. Alkalmatlan az ajánlattevı, ha nem
alapján az ajánlattevınek vagy a 10
rendelkezik legalább 1 fı szakirányú
% feletti alvállalkozónak be kell
(építıipar) képzettséggel rendelkezı vezetı
mutatnia a 2009. évre vonatkozó
tisztségviselıvel.
éves átlagos statisztikai állományi
6. Alkalmatlan az ajánlattevı és a 10 % feletti
létszámát.
alvállalkozója, ha együttesen nem
Igazolási mód: Az éves átlagos
rendelkeznek legalább 1 db 7,5 t
statisztikai állományi létszámról
tehergépjármővel és 1 db betonkeverıvel.
készített KSH jelentés vagy ezzel
egyenértékő jelentés vagy irat.
4. A Kbt. 67. § (2) bek. c) pontja
alapján az ajánlattevınek és a 10 %
feletti alvállalkozónak be kell
mutatnia a teljesítésben résztvevı
szakemberek létszámadatát
végzettség, illetve képzettség szerinti
bontásban.
Igazolási mód: táblázat a résztvevı
szakemberekrıl.
5. A Kbt. 67. § (2) bek. c) pontja
alapján az ajánlattevınek be kell
mutatnia a vezetı tisztségviselıit.
Igazolási mód: szakmai önéletrajzzal
történı ismertetése, valamint
végzettséget igazoló okirat
becsatolása.
6. A Kbt. 67. § (2) bekezdés b) pontja
alapján az ajánlattevınek és a 10%
feletti alvállalkozónak be kell
mutatnia a szerzıdésszerő
teljesítéshez rendelkezésre álló – a
teljesítés során használni kívánt –
munkagépeit, berendezéseit
(darabszám, mőszaki paraméterek).
Igazolási mód: gépek felsorolása,
illetve bérelt gépek esetében bérleti
szerzıdés.
III.2.4) Fenntartott szerzıdések
A szerzıdés védett foglalkoztatók számára fenntartott igen [ ] nem [x]
A szerzıdés a Kbt. 253. § szerint fenntartott igen [x] nem [ ]
III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZİDÉSEKRE VONATKOZÓ
KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e
kötve? igen [ ] nem [ ]
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Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történı hivatkozás:
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
[x]
Tárgyalás nélküli
[]
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 megfelelıt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás [ ]
VAGY
Az összességében legelınyösebb ajánlat az alábbiak szerint [x]
[x] Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell
megadni)

1.
2.
3.
4.

Részszempont
Ellenszolgáltatás bruttó összege (Ft)
Jótállás mértéke (év)
Szavatosság (év)
Megvalósítás idıtartama (nap)

Súlyszám
70
10
5
15

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? igen [ ] nem [x]
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésrıl (ha szükséges)
IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérı által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerzıdésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen [x]
nem [ ]
Igen válasz esetén
Elızetes 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: 2010/10/22 (év/hó/nap ) Idıpont: 13.00 óra
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Kell-e fizetni a dokumentációért? igen [ ] nem [x]
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal):
Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Az ajánlattételi határidı
Dátum: 2010/10/22 (év/hó/nap) Idıpont: 13.00 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 idıtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
2010/11/22 -ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban: vagy napokban: (az ajánlattételi határidı lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/10/22 (év/hó/nap) Idıpont: 13.00 óra
Helyszín: Sárisáp Község Önkormányzata, 2523 Sárisáp, Fı u. 123. I. emeleti
Tanácstermében.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
Külön meghívás nélkül a Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti személyek jogosultak jelen lenni
az ajánlatok felbontásánál.
V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTİ INFORMÁCIÓK
V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLİDİ JELLEGŐ-E? (adott esetben) igen [ ] nem [x]
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) A SZERZİDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY
PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? igen [x] nem [ ]
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely
egyéb hivatkozási alapot:
A közbeszerzés tárgya szerinti építési munkák az elnyert KDOP-5.2.1/A-09-2010-0027
azonosító számú pályázat keretében kerülnek megvalósításra.
V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett idıpontja:
Az eredményhirdetés idıpontja a bontás helyszínén 2010. október 29-én 10.00 órakor lesz.
Az eredményhirdetésrıl külön értesítést nem küldünk.
V.3.2) A szerzıdéskötés tervezett idıpontja:
A szerzıdéskötés idıpontja az írásbeli összegezés eredményhirdetésen történı átadását
vagy megküldését követı naptól számított 10. napon 10.00 órakor lesz az Ajánlatkérı
székhelyén, ha az nem munkanap, akkor az azt követı munkanapon 10.00 órakor.
V.3. 3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérı által elıírt alapvetı
szabályai, az elsı tárgyalás idıpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel
feltétele? (adott esetben) igen [x] nem [ ]
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további
információk: (adott esetben)
A dokumentáció a Kbt. 251. § (2) bekezdése szerint egyidejőleg legalább 3 ajánlattevınek
lett kiküldve.
V.3.5.1) Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja
esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során
adható pontszám alsó és felsı határa:
Minden egyes részszempontra adható pontszám: 1-10 pont.
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V.3.5.2) Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja
esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérı megadja az
V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Valamennyi részszempont esetén a legkedvezıbb ajánlat kapja a legmagasabb értékelési
pontszámot. A többi ajánlat pontszáma az 1. és a 4. szempontok esetében fordított
arányosítással, a 2. és a 3. szempontok esetében egyenes arányosítással (a Közbeszerzések
Tanácsa 2/2004 (KÉ-84/2004) számú és ennek a módosított ajánlása alapján - KÉ 2010. évi
37. szám, 2010. 03. 31-án megjelent). A szempontokra kapott pontszámokat szorozni kell a
hozzárendelt súlyszámokkal. A súlyszámokkal szorzott pontértékek összege az elért
pontszám. A legmagasabb értékő pontszámot elérı ajánlattevı az összességében
legelınyösebb ajánlatot adó a nyertes.
V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek elıírt igazolási módja a minısített
ajánlattevık hivatalos jegyzékébe történı felvétel feltételét képezı minısítési
szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e?
igen [x] nem [ ]
V.7) Egyéb információk:
1) Az Ajánlatkérı csak az eljárás nyertesével vagy - visszalépése esetén - az eljárás
eredményének kihirdetésekor a következı legkedvezıbb ajánlatot tevınek minısített
szervezettel (személlyel) kötheti meg a szerzıdést, amennyiben hirdet második helyezettet.
2) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevı kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás
feltételeire, a szerzıdés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra a Kbt. 70. § (2) bekezdése
szerint.
3) Az ajánlatkérı az eljárás során a Kbt. 83. § (1) és (2) bek. alapján biztosítja a hiánypótlás
lehetıségét.
4) Ajánlattevınek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 71.§ (1) bekezdése alapján.
5) Csak az az Ajánlattevı adhat be ajánlatot, amelyik a dokumentációt ellenértékét
megfizette és kivette az A mellékletben meghatározott helyen.
6) Ajánlattevınek az ajánlatában olyan egyösszegő árat szükséges megadnia, amely a
kiadott tervek, mőszaki leírások és költségvetés összességének megvalósítását magában
foglalja.
7) Ajánlatkérı helyszíni bejárás lehetıségét biztosítja minden Ajánlattevı részére 2010.
október 12-én 14.00 órától, találkozás a 2523 Sárisáp, Fı út 123. szám alatti Polgármesteri
Hivatal Titkárságán.
8) Az Ajánlattevınek cégszerően aláírva és pecséttel ellátva egy eredeti és kettı - az
eredetivel mindenben megegyezı - másolati példányban kell elkészítenie az ajánlatot, és
világosan fel kell tüntetnie mindegyiken értelemszerően, hogy "Eredeti” vagy "Másolat".
Amennyiben bármilyen eltérés lenne közöttük, az eredeti példány az irányadó.
9) Az ajánlati dokumentációval kapcsolatos formai elıírások:
- Az ajánlattételi dokumentációt tollal vagy számítógéppel kell kitölteni.
- Az Ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket vagy felülírásokat.
- Az ajánlatot folyamatos oldalszámmal és minden oldalon szignóval kell ellátni és a
tartalomjegyzéket be kell csatolni
- A kiadott formanyomtatványokat cégszerően alá kell írnia és pecséttel ellátni az
Ajánlattevı cégjegyzésre jogosult képviselıjének vagy meghatalmazottjának.
10) Az Ajánlatot zárt csomagolásba helyezve kell benyújtani és a következı felirattal kell
ellátni: „Ajánlat a Sárisápi Orvosi Rendelı felújítására. Nem bontható fel a közbeszerzési
bontási ülés megkezdése elıtt!”
11) Idegen nyelvő dokumentumok egyszerő magyar fordítását is csatolni kell. A fordítás
tartalmának helyességéért az ajánlattevı a felelıs.
12) Ajánlattevı köteles becsatolni az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy(ek)
közjegyzı elıtt tett aláírási címpéldányának egyszerő másolatát.
13) A munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén
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hatályos kötelezettségek figyelembevételével kapcsolatban a Kbt. 72. § elıírásai szerint
kell eljárni.
14) Ha az ajánlatkérı az eredményhirdetéskor a második legkedvezıbb ajánlatot tevıt is
meghatározza, az eljárás nyertesének visszalépése esetén ez utóbbival köt szerzıdést.
15) Az ajánlatok postai megküldése esetén az ajánlatkérı felhívja az ajánlattevık figyelmét
arra, hogy az ajánlatnak az ajánlattételi határidı lejártának napján 13.00-ig be kell érkeznie.
Az ajánlat beadási módja megválasztásának minden következményét az ajánlattevı köteles
viselni!
16) Ajánlatkérı felhívja az Ajánlattevık figyelmét a Kbt. 48. § (3)-(4) bekezdésére. A
közbeszerzés tárgya szerinti munkák az elnyert KDOP-5.2.1/A-09-2010-0027 azonosító
számú pályázat keretében kerül megvalósításra.

V.8) E HIRDETMÉNY ELKÜLDÉSÉNEK DÁTUMA: 2010/10/05 (év/hó/nap)
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A. MELLÉKLET
További címek és kapcsolattartási pontok
I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZİ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON
SZEREZHETİK BE

Hivatalos név: Nyergesi Ferenc
Postai cím: Jókai Mór utca 19.
Város/Község: Nyergesújfalu

Postai
2536

irányítószám: Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Nyergesi Ferenc

Telefon: 06-70/582-0925

E-mail: nyergesi.ferenc@fibermail.hu
Internetcím (URL): -

Fax: 06-33/355-545

II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ BESZEREZHETİ
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:

Telefon:

E-mail:
Internetcím (URL):

Fax:

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:
Internetcím (URL):

Fax:

11. oldal / 11 oldal

