
Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem
(5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat:
b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi;
c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése (§, bekezdés, pont) alapján tartozik annak a hatálya alá [ideértve a Kbt. 2. §-ának (4) bekezdése szerinti önkéntes alkalmazásának esetét is];
Kbt. 22.§ (1) bekezdés d) pont
d) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetőleg fejezete szerinti eljárást alkalmazza;
Kbt. Harmadik rész VI. fejezet szerinti általános egyszerű tárgyalásos eljárás
e) a közbeszerzés (beszerzés) becsült értékét [szükség szerint utalást a Kbt. 245. §-ára];
60.400.000,- HUF (Kbt. 245.§ rendelkezései alkalmazandók)
f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítőben, amelynek közzététele a Kbt. szerint nem kötelező, ezt a körülményt is;
Kötelező
g) a kérelem és a hirdetmény feladásának napja:
2011/02/11
i) az ajánlatkérőt a Tanács által vezetett ajánlatkérők nyilvántartásában [Kbt. 18. § (2) bekezdése] megjelölő azonosító számot;.
AK05067
j) az eljárást megindító hirdetmény esetében a Kbt. 6. §-ának (2) bekezdése szerinti ellenjegyzés megtörténtére való utalást.
nem releváns
(6) Ha a hirdetmény közzétételét az ajánlatkérő által meghatalmazott személy vagy szervezet kezdeményezi, e személynek vagy a szervezetnek a kérelemben nyilatkoznia kell képviseleti jogosultságáról is. A képviseleti jogosultságról való
nyilatkozat hiányában a Szerkesztőbizottság a hiánypótlásra történő felhívást az ajánlatkérőnek küldi meg.
Képviseleti jogosultság megléte [x]
Egyéb közlemény:
Ajánlatkérő a beszerzését részben európai uniós forrásból valósítja meg. Ajánlatkérő a hirdetmény ellenőrzését nem kéri. Ajánlatkérő nevében a hirdetményt Pintérné Gyuricza Ágnes hivatalos közbeszerzési tanácsadó (Közbeszerzések
Tanácsa nyilv.szám: 414.) adja fel közzététel céljából
3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
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 EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
Építési beruházás
Árubeszerzés

[x]
[]

Szolgáltatás

[]

A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________

Építési koncesszió

[]

Azonosító kód_______________________________________

Szolgáltatási koncesszió

[]

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV , CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos név:
Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata
Postai cím:
Kinizsi u. 44.
Város/Község
Mezőfalva
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Márok Csaba polgármester

Postai irányítószám:
2422

Ország:
Magyarország
Telefon:
+36/25/506-970

E-mail:
polgarmester@mezofalva.hu

Fax:
+36/25/506-820

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
www.mezofalva.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
[ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
[x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
[ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
[x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
[x] Azonos 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] [ ]
Egyéb [ ]

Közjogi szervezet [ ]

Egyéb (nevezze meg):

I.3.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE
I.3.1) A KBT. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN
[x] Általános 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

[ ] Villamos energia

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont]

[ ] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

[ ] Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

[ ] Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése

[ ] Vasúti szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

[ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások

[ ] Repülőtéri tevékenység

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[ ] Kikötői tevékenységek

[ ] Postai szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]

I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? igen [ ] nem [x]

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Vállalkozási szerződés
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) [x] Építési beruházás

b) [ ] Árubeszerzés

c) [ ] Szolgáltatás

[x] Kivitelezés

[ ] Adásvétel

Szolgáltatási kategória

[ ] Tervezés és kivitelezés

[ ] Lízing

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

[ ] Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően

[ ] Bérlet

[ ] Építési koncesszió

[ ] Részletvétel
[ ] Ezek kombinációja/Egyéb
[ ] Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye

A teljesítés helye

A teljesítés helye

2422 Mezőfalva, Semmelweis I. u. 1. Hrsz: 520/5

NUTS-kód

NUTS-kód

NUTS-kód HU211
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 [ ]

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel [ ]

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma
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 az Ajánlatkérő fenntartásában működő, 2422 Mezőfalva, Semmelweis u. 1. szám alatt található „Egészségház” felújítása, akadálymentesítése.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szószedet Kiegészítő szószedet (adott esetben)
45453100-8
Fő tárgy
Kiegészítő tárgy(ak) 45261211-6
45261300-7
45311000-0
45312200-9
45321000-3
45350000-5
45330000-9
45213316-1
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen [x] nem [ ]
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre [ ]

egy vagy több részre [x]

valamennyi részre [ ]

II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen [ ] nem [x]
II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
• 1. részajánlattételi kör: Tetőfelújítás és bádogozás
485 m2 tetőfelületen a meglévő fedés és a tetőlécezés bontása, a meglévő fa tetőszerkezetek, ereszdeszkázat javítása feltárás után, faragott (fűrészelt) fából, páraáteresztő tetőfólia elhelyezése, tetőlécezés készítése, láng- és gombamentesítés,
mázolási technológiával felhordva, új árnyékoló előtető kialakítása.
Hódfarkú kerámia cserépfedés készítése (541 m2) rendszerkiegészítőivel együtt (gerinc, élgerinc elemek, rögzítők, alátétek, szellőzőcserepek), fém felületkezelt hófogók elhelyezése, tetőkibúvó ablak elhelyezése.
Vállalkozó feladatát képezi továbbá a vápalemez, az ereszcsatorna, a lefolyócső bontása, valamint szerelése, függő ereszcsatorna, vápalemez kialakítása, külső párkányok készítése. A tetőbádogozási feladatok között villámhárító talp és hüvely
szerelése.
• 2. részajánlattételi kör: Építészeti felújítási munkák
Aljzatbeton bontása (40 m2), új aljzatbeton készítése, a friss betonfelület utókezelése.
Nyertes ajánlattevő feladata továbbá falnyílások készítése kis- vagy nagyméretű téglából készült főfalban, válaszfalak bontása, ajtónyílások befalazása, szűkítése főfalban. a kisméretű téglával. 31 m2 felületű válaszfal készítése nútféderes
válaszfallapokból, 10 cm vastagságban (25 m2).
Gipszkarton álmennyezet és gépészeti takarások készítése 26,50 m2 felülettel.
Az épület külső és belső tartófalainak talajnedvesség elleni szigetelése és javítása szükség szerint, feltárás után Villas hegeszthető modifikált bitumenes szigetelő csupaszlemezzel, falazat javításával együtt.
Belső és külső oldalvakolat javítása, oldalvakolat készítése, káva és párkányjavítás.
A belső felületek műanyag-diszperziós felújító festése, a felület előkészítésével, csiszolásával, szükség szerinti glettelésével két rétegben, fehér festékkel, sima felületen. Szükséges továbbá a fémfelületek, korlátok, meglévő és új gépészeti
vezetékek mázolása zománcfestékkel, felületelőkészítéssel együtt.
Lábazatvakolat visszavésése, javítsa, felületkiegyenlítés, felületképzés, lábazati díszvakolat készítése mozaikvakolattal 2. színkategóriával. Lábazat hőszigetelése, hőszigetelő homlokzati bevonat készítése mind a lábazaton, mind a felmenő
falakon. A hőszigetelés homlokzati hőszigetelő rendszer alkalmazásával történik, polisztirolhab tábla felragasztásával, erősítéssel, diszperziós nemesvakolattal.
A szigetelési feladatok tartalma hő- és hangszigetelő anyagok elhelyezése, leragasztása, födémen, padlóburkolat alatti felületen EPS keményhablemez, 60 mm vastag, peremszigeteléssel.
A burkolási feladatok tartalma 64 m2 fali csempeburkolat és 31 m2 padló hidegburkolat bontása, padló lapburkolatok készítése greslapokból 41,00 m2 felületen, 79,50 m2 fali csempeburkolat elhelyezése. Kültéri feladatok között 8,00 m2 meglévő
burkolat bontása és 22,00 m2
tér- vagy járdaburkolat készítése beton burkolókőből soros, halszálka, parketta vagy kazettás kötésben, homokágyazatba fektetve, 20x10x8 cm-es,20x10x6 cm-es méretű vagy 20x10x4 cm idomkővel, térburkoló kő, 6 cm vtg., betonozott 25 cm-es
kerti szegéllyel, aljzatkészítéssel együtt.
A felújítási feladatok során szükséges külső fa és belső válaszfalajtók bontása, belső válaszfalajtó elhelyezése, továbbá fa nyílászárók beépítése.
A lakatosszerkezetek felújítása magában foglalja acél ajtórács bontását, acél rámpakorlát készítését is.
Az akadálymentesítés során szükséges beltéri optikai és taktilis vezetősávok kialakítása.
A váróbútorok felújító mázolása 14,00 m2 felületen. Nyílászárók, egyéb fa felületek valamint az ereszdeszkázat felújító mázolása, felületkezeléssel együtt. Fémfelületek (korlátok), meglévő és új gépészeti vezetékek mázolása zománcfestékkel,
felület-előkészítéssel együtt.
Az épület elektromos ellátását biztosító rendszer felújítás magában foglalja védőcső szerelését, horonyvéséssel, védőcsőben vezetékek (vagyonvédelmi is) elhelyezését, kapcsolók, dugaljak mennyezeti lámpák, egyéb fényforrások felszerelését.
Vagyonvédelmi riasztó rendszer komplett kialakítása szükséges.
Mozgás és akusztikus riasztó érzékelők elhelyezése, bekötése ugyancsak nyertes ajánlattevő feladatát képezi.
Az épület felújítása során új fűtési rendszer kialakítása szükséges szabadon vezetett fűtési vezetékkel, idomokkal, lapradiátorokkal, rákötéssel a meglévő kazánra. (kazánköri szivattyú, automata légtelenítő biztosítása szükséges.). Mosdó-öltöző
felújítása során a meglévő vízvezeték rendszer átalakítása és bővítése szükséges. A mosdó-öltöző szerelvényezése 2 db komplett mosdóval, 1 zuhanytárca fülkével, 2 db pissoire elhelyezésével ugyancsak a beruházás része.
Mindkét részajánlattételi kör esetében a nyertes ajánlattevő feladatát képezi a bontási, építési törmelék, hulladék, felesleges föld kitermelése és konténeres elszállítása 25 km-es körzeten belül, lerakóhelyi átvételi díjjal együtt.
A beszerzés részleteit az Ajánlatkérési dokumentáció III. kötete tartalmazza.
Ajánlatkérő az Ajánlatkérési dokumentáció III. kötetét elektronikusan, optikai adathordozón (CD-n) bocsátja a T. Ajánlattevők rendelkezésére.
Ahol a rendelkezésre bocsátott Közbeszerzési műszaki leírás – ide értve az árazatlan költségvetési kiírást is – bárhol konkrét típusra, gyártmányra utal, az kizárólag a beszerzés tárgyának egyértelműsítése érdekében történt, azokkal Ajánlatkérő – a
Kbt. 58.§ (7) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad
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 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: 201 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés (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:
Késedelmi kötbér, amelyet Ajánlatkérő a szerződésben kikötött teljesítési határidő vonatkozásában beálló késedelem esetén érvényesít. Ajánlatkérő a késedelmi kötbér megajánlására vonatkozó vállalásokat a bírálati résszempontok között
értékelni kívánja. A késedelmi kötbér minimális mértéke 50.000,- Ft/nap, amely összeg a késedelem minden napjára esedékes. Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a 250.000,- Ft, vagy a feletti megajánlások egységesen 10 pontot
kapnak, a 250.000,- Ft, vagy a fölötti vállalások az értékelési pontszámot ez alapján nem befolyásolják. A 30 napon túli késedelmet ajánlatkérő meghiúsulásnak tekinti.
Hibás teljesítési kötbér:
A hibás teljesítés esetére kikötött kötbért Ajánlatkérő az egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről szóló 11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet
mellékletében meghatározott időtartam alatti szavatossági hibák felmerülése esetén érvényesít. Ajánlatkérő a kötbér mértékére vonatkozó megajánlásokat a bírálati résszempontok között értékelni kívánja. A hibás teljesítés esetére kikötött kötbér
minimális mértéke 20.000,- Ft / hiba szakáganként. Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a 150.000,- Ft, vagy a feletti megajánlások egységesen 10 pontot kapnak, a 150.000,- Ft, vagy a fölötti vállalások az értékelési pontszámot
ez alapján nem befolyásolják. Hibás teljesítési kötbér kapcsán a további feltételeket az Ajánlatkérési dokumentációban csatolt szerződéstervezet tartalmaz.
Meghiúsulási kötbér:
A meghiúsulási kötbért ajánlatkérő abban az esetben érvényesít, ha a nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős nem teljesít. A kötbér alapja a nettó vállalási ár. A kötbér mértéke 5 %.
Jótállás:
Ajánlatkérő előírja jótállási kötelezettség vállalását, amelynek minimális időtartama 60 hónap. Ajánlatkérő a jótállás időtartamára vonatkozó megajánlásokat a bírálati résszempontok között értékelni kívánja. Ajánlatkérő felhívja T. Ajánlattevők
figyelmét, hogy a 84 hónapra szóló, vagy a feletti megajánlások egységesen 10 pontot kapnak.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
- Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
- Ajánlatkérő egy részszámla és egy végszámla benyújtását teszi lehetővé:
A részszámla benyújtása az adott részajánlattételi körre irányadó munkálatok 50%-os készültségi fokának elérése esetén, a műszaki ellenőr által igazolt teljesítésnek megfelelő összegű részszámla nyújtható be;
- A teljesítést követően 1 db végszámla nyújtható be. A végszámla benyújtásának feltétele, lezárt műszaki átadás átvételi eljárás és a teljesítés igazolás Ajánlatkérő műszaki ellenőre által történő aláírása.
- A beszerzés az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alapján a fordított áfa fizetésének hatálya alá tartozik.
- Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme forint (HUF)
- A beszerzés a Közép-dunántúli Regionális Operatív Program keretén belül az Európai Unió, a Magyar Kormány és az Ajánlatkérő együttes finanszírozásával valósul meg. Erre tekintettel a benyújtott számlák támogatott részének kiegyenlítése a
4/2011. (I.28.) Kormányrendelet 56.§ (1) bekezdésének második fordulatában nevesített szállítói finanszírozással történik.
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:
- Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, különösen, de nem kizárólagosan annak 36/A. §-a
- Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet
- A 2007-2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet
A részszámlák és a végszámla kifizetésre irányadó egyéb rendelkezések (Kbt. 305.§ (3) bek. szerint):
A Kbt. 305.§ (3) bekezdés alapján Megrendelő a következő szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni:
a) Vállalkozó 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 köteles felhívni az alvállalkozókat és szakembereket, hogy állítsák ki ezen számláikat;
b) Vállalkozó a teljesítés elismerését követően haladéktalanul azon összegre vonatkozóan jogosult számlát kiállítani Megrendelő felé, mely az általa a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozókat, illetve a vele munkaviszonyban vagy egyéb
foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg;
c) a b) pont szerinti számla ellenértékét Megrendelő negyvenöt napon belül átutalja a Vállalkozónak;
d) Vállalkozó haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók, illetve szakemberek számláit, illetőleg az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatartja;

e) Vállalkozó átadja a d) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó (szakember) köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát Megrendelőnek [utóbbit annak érdekében, hogy Megrendelő megállapíthassa,
hogy a Vállalkozó jogszerűen nem fizette ki a (teljes) összeget az alvállalkozónak];
f) Vállalkozó benyújtja az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó számláját, mely ellenértékét Megrendelő tizenöt napon belül átutalja Megrendelőnek, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is
tekintettel teljesítették;
g) ha a Vállalkozó a d), illetőleg e) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét Megrendelő őrzi és az akkor illeti meg Vállalkozót, ha igazolja, hogy a d), illetőleg e) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy
hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által az a) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére;
Megrendelő által igazolt szerződésszerű teljesítés esetén, a fenti c) vagy f) pontja szerinti határidő eredménytelen elteltét követően, Vállalkozó - a Kbt. 99. § (1) bekezdésében meghatározott - Megrendelő által adott hozzájárulás, felhatalmazó
nyilatkozat alapján beszedési megbízást nyújthat be Megrendelő fizetési számlája terhére, az ellenszolgáltatás vonatkozó része tekintetében, kivéve ha Vállalkozó a fenti d), illetőleg e) pont szerinti kötelezettségét nem teljesítette.
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 [ ] nem [x]
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása

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, továbbá a - Kbt. 71.§ (1) bekezdés c.) pontja szerinti, a Kbt. 4.§ 3/D-E pontjában definiált – erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60.§ (1) bekezdésében, valamint 61.§ (1) bekezdés
d) pontjában meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll.
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, 10% feletti mértékben bevonni kívánt alvállalkozó, továbbá a - Kbt. 71.§ (1) bekezdés c.) pontja szerinti, a Kbt. 4.§ 3/D-E pontjában definiált – erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61.§ (1)
bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll.
- Az eljárásból kizárásra kerül az az ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, valamint az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)
bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike az eljárás során felmerül.
Megkövetelt igazolási mód:
- Az ajánlatban az Ajánlattevőnek, valamint a 10% feletti mértékben bevonni kívánt alvállalkozónak, továbbá az erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 249.§ (3) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell az ajánlatban benyújtaniuk a kizáró okok fenn
nem állásáról.
- Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 71.§ (1) bekezdés a)-d) pontjairól.
- Ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 63. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot is köteles benyújtani.
A Kbt. 250. § (3) bekezdése g)-h) pontja alapján az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálására, az előzetes vitarendezésre és az eredményhirdetésre a 91-93. §, valamint a 96/A. §, 96 § (3) bekezdése és a 97. §. megfelelően
alkalmazandó azzal, hogy az ajánlati felhívás helyett ajánlattételi felhívást kell érteni.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek), ill. a 10% feletti alvállalkozójának a gazdasági és pénzügyi alkalmasságát az
alábbiak szerint kell igazolnia:
- (P1) A Kbt. 66.§ (1) bekezdés b.) pontja alapján csatolandó az ajánlattételi felhívás feladását megelőző három lezárt
üzleti év saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolója (amennyiben az ajánlattevő / közös
ajánlattevő / 10% feletti alvállalkozó letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét).
- (P2) A Kbt. 66.§ (1) bekezdés c.) pontja alapján csatolandó az ajánlattételi felhívás feladását megelőző három év teljes
nettó árbevételéről, továbbá ugyanezen időszakban a jelen közbeszerzési eljárás tárgyával megegyező tevékenységből
származó nettó árbevételéről szóló nyilatkozat attól függően, hogy mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek
az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 4.§ 3/E. pontja alapján az ajánlattevő nem támaszkodhat a fenti
alkalmassági követelmények vonatkozásában a Kbt. 71.§ (1) bekezdés c.) pontja szerinti - a Kbt. 4.§ 3/D. pontjában
definiált - erőforrást nyújtó szervezetre; kivétel ez alól, ha ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári
Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn.

- (P1) Alkalmatlan az ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó, amennyiben a mérleg szerinti eredménye az ajánlattételi felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év
(2007., 2008., 2009.) valamelyikében negatív (A közös ajánlattevők, az ajánlattevő, és a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt valamennyi alvállalkozó ezen alkalmassági követelménynek külön-külön kell,
hogy megfeleljen.)
- (P2) Alkalmatlan az ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó, amennyiben az ajánlattételi felhívás feladását megelőző utolsó három évben (2008., 2009., 2010.) elért teljes
nettó árbevétele nem éri el összesen és együttesen
- Az 1. részajánlattételi kör esetében a nettó 6.000.000,- Ft-ot, továbbá ugyanezen időszakban a jelen közbeszerzési eljárás
tárgyával megegyező tevékenysége (tetőfedés és bádogozás) árbevételének átlaga nem éri el a nettó 3.000.000,- Ft-ot,
- A 2. részajánlattételi kör esetében a nettó 50.000.000,- Ft-ot, továbbá ugyanezen időszakban a jelen közbeszerzési
eljárás tárgyával megegyező tevékenysége (építészeti munkák) árbevételének átlaga nem éri el a nettó 25.000.000,- Ft-ot,

(A közös ajánlattevők, az ajánlattevő, és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
A fenti minimumkövetelmények kapcsán a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti rendelkezés is alkalmazandó, amennyiben az valamennyi alvállalkozó ezen alkalmassági követelménynek együttesen is megfelelhet.)
abban foglalt körülmények fennállnak. (Amennyiben az ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója azért nem rendelkezik a (P1) alkalmassági követelményeknek
megfelelő adatokkal az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az
alkalmasságát, a működésének időszakáról szóló irat beadása mellett a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről
szóló nyilatkozattal jogosult igazolni ezen alkalmassági követelmény vonatkozásában is alkalmasságát, a Kbt. 66.§ (2)
bekezdése szerint.)
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 69. §-ának (8) bekezdése alapján a Kbt. 69. §-ának (5)

bekezdésén kívüli alkalmassági minimumkövetelményeknek az Ajánlattevők a közbeszerzés értékének tíz százalékát
nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval együtt is megfelelhet. Ebben az esetben az ajánlatnak
tartalmaznia kell ezen – a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt –
alvállalkozó nevét, címét (Kbt. 71.§ (1) bekezdés d) pont), továbbá csatolandó az ajánlattevő alkalmasságának
igazolásához szükséges – Kbt. 66.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozat is.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek), ill. a 10% feletti alvállalkozójának a műszaki, ill. szakmai alkalmasságát az
alábbiak szerint kell igazolnia:
- (M1) A Kbt. 67. §. (2) bekezdésének a) pontja és a Kbt. 68. §. (2) bekezdése szerint igazolja az ajánlattételi felhívás
feladását megelőző 60 hónapban befejezett, azaz átadás átvétellel lezárt, a beszerzés tárgyával azonos magasépítési
referenciáit. Az alkalmasság egyértelmű megítéléséhez a referenciákat a szükséges részletezettséggel ismertetni kell, így
a referenciaigazolásnak tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, a kivitelezési munka
tárgyát, a teljesítés helyét és idejét (év/hónap/nap) formátumban, valamint az ellenszolgáltatás(ok) nettó összegét.
Amennyiben a referenciamunkát az ajánlattevő konzorcium tagjaként vagy alvállalkozóként teljesítette, úgy kizárólag
csak a saját teljesítés fogadható el.

- (M1) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó,
- Az 1. részre történő ajánlattétel esetén: amennyiben nem rendelkeznek együttesen és összesen az ajánlattételi felhívás
feladását megelőző 60 hónapban befejezett, azaz műszaki átadás-átvétellel lezárt, legalább 2 db olyan magasépítési
referenciával, amely tetőfelújítást és bádogozást is tartalmazott, és amelyek összértéke legalább 3.000.000,- Ft volt, és
melyből 1 referencia közhasználatú építmény (Étv.2.§ 9. pont) kivitelezésére és/vagy bővítésére és/vagy felújítására
vonatkozó referencia volt.
- A 2. részre történő ajánlattétel esetén: amennyiben nem rendelkeznek együttesen és összesen az ajánlattételi felhívás
feladását megelőző 60 hónapban befejezett, azaz műszaki átadás-átvétellel lezárt, legalább 2 db olyan magasépítési
referenciával, amelyek összértéke legalább nettó 25.000.000,- Ft volt, és melyből 1 referencia közhasználatú építmény
(Étv.2.§ 9. pont) kivitelezésére és/vagy bővítésére és/vagy felújítására vonatkozó referencia volt.

- (M2) A Kbt. 67. §. (2) bekezdése e.) pontja alapján mutassa be felelős műszaki vezetőjét – magasépítési gyakorlatát is
tartalmazó - szakmai önéletrajza egyszerű másolatának és azon érvényes határozat egyszerű másolatának benyújtásával,
mely szerint felelős műszaki vezetőként nyilvántartásba vették, amennyiben ezt a területileg illetékes Kamara bárki által
nyilvánosan és ingyenesen elérhető honlapja nem tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 4. § 3/E. pontja alapján az ajánlattevő kizárólag az (M2)
minimumkövetelmény esetén támaszkodhat a Kbt. 71.§ (1) bekezdés c.) pontja szerinti - a Kbt. 4.§ 3/D. pontjában
definiált - erőforrást nyújtó szervezetre; kivétel ez alól, ha ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet kötött a Polgári
Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 69. §-ának (8) bekezdése alapján a Kbt. 69. §-ának (5)
bekezdésén kívüli alkalmassági minimumkövetelményeknek az Ajánlattevők a közbeszerzés értékének tíz százalékát
nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval együtt is megfelelhet. Ebben az esetben az ajánlatnak
tartalmaznia kell ezen – a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt –
alvállalkozó nevét, címét (Kbt. 71.§ (1) bekezdés d) pont), továbbá csatolandó az ajánlattevő alkalmasságának
igazolásához szükséges –– a Kbt. a Kbt. 67. §. (2) bekezdés e) pontja szerinti igazolások is.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentum egyszerű másolatban nyújtandó be.
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott igen [ ] nem [x]
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott igen [ ] nem [x]
III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? igen [ ] nem [ ]
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

[]

Tárgyalásos

[x]

IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli

[]

Tárgyalásos

[]

- (M2) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, amennyiben együttesen és összesen nem rendelkezik legalább 1 fő felelős
műszaki vezetővel, aki egyetemi vagy főiskolai felsőfokú műszaki végzettséggel, 5 éves magasépítési gyakorlattal és a
244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet szerinti MV-Ép/A felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik.
Több részre történő ajánlattétel esetén szakember több rész vonatkozásában is jelölhető.

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]
[x] Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni)

1.
2.
3.
4.
5.

Részszempont
.Egyösszegű átalányár = vállalkozói ár (nettó Ft-ban)
Jótállási idő (hónap)
.Hibás teljesítési kötbér (Ft / hiba szakáganként)
Teljesítési idő (naptári napokban kifejezve, a kivitelezés időtartamára vonatkozóan, a munkaterület átadásának napjától, mint kezdőnaptól számítva, de max. 187 nap)
Késedelmi kötbér mértéke (Ft/nap)

Súlyszám
50
20
15
10
5

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? igen [ ] nem [x]
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? igen [ ] nem [x]
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: 2011/03/03 (év/hó/nap ) Időpont: 11:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen [x] nem [ ]
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 50000 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A fizetés feltételei és módja: A fent megjelölt összeg az általános forgalmi adót nem tartalmazza. Az ajánlatkérési dokumentáció ellenértékét Ajánlatkérő 11736037-15361796-00000000 (OTP Bank Nyrt.- Dunaújváros) sz. számlájára történő
átutalással, a megjegyzés rovatban feltüntetve: „Mezőfalva, Egészségház kialakítása – dokumentációs díj” kell teljesíteni. A dokumentáció kiváltásának feltétele az átutalásról, befizetésről szóló igazolás bemutatása. Ajánlatkérő a dokumentációs
díj megfizetéséről számlát állít ki ajánlattevő részére, melyet a dokumentáció kiváltását követően haladéktalanul postán megküld.
A dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele!
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2011/03/03 (év/hó/nap) Időpont: 11:00
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: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2011/03/03 (év/hó/nap) Időpont: 11:00
Helyszín : : Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44.) Tárgyalóterem
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) igen [ ] nem [x]
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) A SZERZŐDÉS 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:
Közép-Dunántúli Operatív Program, „Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése” tárgyú pályázati felhívás keretében támogatásban részesített
KDOP-5.2.1/A-09-2010.0019 azonosítószámú projekt.
V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
Ajánlatkérő az eljárás eredményét nyilvánosan nem hirdeti ki, az eljárás eredményéről az ajánlatok elbírálásáról külön jogszabály szerinti minta alapján elkészített összegezés megküldésével tájékoztatja a T. Ajánlattevőket. Ennek tervezett
időpontja: 2011. március hó 31. napja
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2011. április hó 13. napja, de legkorábban az összegezés megküldését követő 10. naptári napon
V.3. 3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
Az első tárgyalás időpontja: 2011. március hó 21. napja 13:00 órai kezdettel
Ajánlatkérő itt hívja fel a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy szükség szerint több fordulóban tárgyal.
- 1.) A tárgyalás kezdetekor ajánlatkérő megvizsgálja ajánlattevő képviselőjének képviseleti jogosultságát. (7. pont)
- 2.) Ajánlatkérő szóban közli, hogy az ajánlattevők ajánlatában szereplő ellenszolgáltatásról fognak felek tárgyalni.
- 3.) Ajánlatkérő nyilatkozat-mintát (a felolvasólappal megegyező tartalommal) ad át ajánlattevőknek a 2.) pont szerinti tartalmi elemre vonatkozó módosító nyilatkozat megtétele céljából. Az ajánlatban kért ellenszolgáltatatás összegét az eredeti
ajánlathoz, illetve a későbbi ajánlat módosítási alkalmakkor az előző alkalomhoz (a továbbiakban együtt: előző változat) képest csak az ajánlatkérő számára kedvező módon lehet módosítani, illetve az előző változatot változatlanul lehet hagyni.
Ajánlatkérő közli továbbá, hogy mennyi idő áll ajánlattevő rendelkezésére a módosító nyilatkozat megtételéhez, melyhez a részletes árazott költségvetést is be kell nyújtani. Erre tekintettel a módosított ajánlat megtételéhez ajánlatkérő elegendő
időt fog az ajánlattevők számára biztosítani.
- 4.) Ajánlattevők az ajánlatkérő által megadott időpontra benyújtják a módosított ajánlatot tartalmazó felolvasólapot, valamint az árazott költségvetést. Ajánlatkérő a benyújtott módosított ajánlatokról írásban, a beadást követő 2 munkanapon
belül értesíti az ajánlattevőket, egyidejűleg közli, hogy szükségesnek tart-e újabb tárgyalási fordulót, vagy lezárja a tárgyalást. Amennyiben újabb fordulót tart ajánlatkérő, úgy a következő tárgyalási forduló időpontjáról és helyszínéről írásban,
meghívó megküldésével tájékoztatja az ajánlattevőket. Amennyiben újabb tárgyalási forduló nem szükséges, úgy ezt is közli ajánlatkérő és írásbeli közlésével egyidejűleg megküldi a Kbt. 70.§ (2) bekezdése szerint benyújtandó teljességi
nyilatkozat mintáját, melynek benyújtására határidőt tűz ki.
- 5.) Ajánlatkérő a tárgyalást lezárja.
- 6.) A tárgyaláson részt vehetnek:
o Ajánlattevő képviselői, és az ajánlattevő által meghívott személyek.
o Ajánlatkérő képviselői, és az ajánlatkérő által meghívott személyek. A tárgyaláson az ajánlatkérőt a Bíráló Bizottság, vagy az általa felhatalmazott személyek képviselik.
- 7.) A tárgyaláson ajánlattevő képviselőjének személyesen kell részt vennie. Amennyiben az Ajánlattevő nem jelenik meg a tárgyaláson azt Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy az eredetileg beadott ajánlatát tartja fenn és nem kíván módosítani rajta, így
az elbírálás során Ajánlatkérő az eredetileg benyújtott ajánlatban kért ellenszolgáltatást veszi figyelembe (!). Ajánlattevő képviselőjének személyazonosságát fényképes személyazonosító irattal igazolnia kell. Ha képviseleti jogosultsága az
ajánlatban szereplő cégkivonatból nem állapítható meg, olyan cégkivonatot kell bemutatnia, amelyből képviseleti jogosultsága megállapítható, vagy közokiratba, illetőleg teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást kell eredetiben
becsatolnia, mely szerint az ajánlattevő képviseletében eljárva az ajánlattételre teljes jogkörrel rendelkezik, jognyilatkozata az ajánlattevőt teljes hatállyal kötelezi. A meghatalmazást a meghatalmazónak és a meghatalmazottnak is alá kell írnia. Ha
a képviseleti jogosultságot ajánlattevő képviselője a tárgyalás kezdő időpontját követő 60 percen belül nem tudja igazolni, akkor ajánlatkérő az eredeti ajánlat alapján bírál.
- 8.) Az ajánlatkérő döntéseit az ajánlatkérő részéről a tárgyaláson résztvevő, arra feljogosított személyek többségi szavazattal hozzák meg, azokat a tárgyalásvezető ismerteti.
- 9.) A tárgyalásra ajánlattevő segédeszközöket (pl. számológép, számítógép, mobiltelefon, jogszabály) hozhat, és azokat használhatja. Ajánlattevő jogosult jelen nem lévő személyekkel telefonon konzultálni.
- 10.) Az ajánlati kötöttség a tárgyalás befejezésével jön létre. Ha ajánlatkérő az eljárás eredményét kihirdette, a szerződést a felhívásnak, a dokumentációnak és az ajánlat tárgyalás-befejezéskori tartalmának megfelelően köti meg.
- 11.) A tárgyalás(ok)ról jegyzőkönyv készül a Kbt-ben meghatározottak szerint.
- 12.) Az ajánlati kötöttség a tárgyalás, több fordulós tárgyalás esetén az utolsó tárgyalás lezárását követő 60. naptári nap 24:00 óra
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 átvehető hétfő-csütörtök 9.00 – 15.00 óra között, pénteken 9.00-13.30 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 11:00 óráig a felhívás „A” mellékletének II. pontjában megadott címen. A dokumentáció kiváltásának
feltétele, a dokumentációs díj megfizetését igazoló bizonylat átadása. Az ajánlati dokumentáció a Kbt. 54.§ (8) bekezdése szerinti módon is beszerezhető, amennyiben ajánlattevő a dokumentáció megküldését kéri, úgy a befizetést igazoló okmány
másolatát, a kérelemre vonatkozó levéllel együtt telefaxon meg kell küldeni az A. melléklet II. pontjában megjelölt személy részére. A dokumentáció, illetve annak ellenértéke a Kbt. 54. § (10) bekezdés szerinti esetekben visszajár. Ajánlatkérő a
dokumentációban történő előzetes betekintést munkanapokon 8:30-15:00 óra között, az ajánlattételi határidő napján 8:30-11:00 óra között, az Ajánlatkérő nevében eljáró CONEDIS Pannónia Kft (8000 Székesfehérvár, Várkörút 52. II. emelet)
irodájában biztosítja.
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:
1-10
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:
1. és a 4. bírálati részszempont esetén alkalmazott bírálati módszer: A Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlásának (K.É. 2010/152.) szerinti relatív módszer, a „fordított arányosítás” módszere (III./A./1./ba. pont). A megajánlott
legalacsonyabb értékhez viszonyítva fognak pontot kapni az ajánlatok. Ennek megfelelően a legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat a max. 10 pontot kapja, a többi ajánlattevő pontszáma pedig a következő képlet alapján (két tizedesjegyre
kerekítéssel) kerül meghatározásra, a következő képlet szerint:
P = („A” legjobb / „A” vizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin
2., 3. és 5. részszempont esetén, alkalmazott bírálati módszer: A Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlásának (K.É. 2010/152.) szerinti relatív módszer, az „egyenes arányosítás” módszere (III./A./1./bb. pont) . A megajánlott
legmagasabb értékhez viszonyítva fognak pontot kapni az ajánlatok. Ennek megfelelően a legmagasabb értéket tartalmazó ajánlat a max. 10 pontot kapja, a többi ajánlattevő pontszáma pedig a következő képlet alapján (két tizedesjegyre
kerekítéssel) kerül meghatározásra, a következő képlet szerint:
P = („A” vizsgált / „A” legjobb) x (Pmax – Pmin) + Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa (10 pont)
Pmin: a pontskála alsó határa (1 pont)
„A” legjobb: a legjobb ajánlat tartalmi eleme
„A” vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
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 [x] nem [ ]
V.7) Egyéb információk:
1.) Ajánlatkérő a Kbt. 250.§ (3) bek. g) pontja alapján a Kbt. 83.§ (2) bekezdése szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
2.) Az ajánlatban meg kell jelölni (Kbt. 71.§ (1) bek. alapján):
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe,
b) az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit) és százalékos arányát, amelynek teljesítésében a
megjelölt alvállalkozók közre fognak működni, továbbá
c) az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetet,
d) a Kbt. 69. §. (8) bekezdésének alkalmazása esetén az érintett – a közbeszerzés tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó nevét, címét.
3.) Az ajánlatokat 4 példányban (1 eredeti és 3 másolati) magyar nyelven, bontatlan és sértetlen, zárt, cégjelzés nélküli csomagolásban, a közbeszerzési eljárás tárgyát címként (“Vállalkozási szerződés – Mezőfalva „Egészségház” felújítása”)
feltüntetve, valamint a „Tilos az ajánlattételi határidő lejárta előtt felbontani!” szöveggel ellátva kell benyújtani. Postai feladás esetén dupla csomagolást ír elő ajánlatkérő; a belső csomagoláson csak a fenti szövegek szerepelhetnek, a külső
csomagolás tartalmazhatja a címet és az egyéb postai jelzéseket. A postázási késedelem miatti kockázatot az ajánlattevő viseli.
Egyéb kötelezően figyelembe veendő formai előírások az ajánlat benyújtása során (Kbt. 70/A.§):
- Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző,
illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen;
- Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet
számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére a 83-87. § alkalmazása esetén
egyértelműen tud hivatkozni.
- Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;
- Az ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó, vagy 69. § (8) bekezdés szerinti szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre
jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. A 67. § (2) bekezdés e) pontjai szerinti személyek maguk kötelesek aláírni az őket bemutató, illetve a rendelkezésre
állásukat bizonyító iratot;
- Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
4.) Az ajánlatkérő a Kbt. 55. § (3) és (4) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, valamint, hogy tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan
kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Az ajánlatkérő a dokumentációban adja meg azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő
megfelelő tájékoztatást kaphat. Az ajánlattevő a Kbt. 72. § alapján az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette-e az adózásra, a környezetvédelemre, valamint a munkavállalók védelmére és a
munkafeltételekre vonatkozó a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket. Ez nem érinti a kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat vizsgálatára vonatkozó 86. § rendelkezéseinek alkalmazását.
5.) Amennyiben az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult helyett meghatalmazott írja alá, úgy ajánlattevő köteles a meghatalmazás másolati példányát az ajánlat részeként csatolni.
6.) Kbt. 70.§ (2) bek. alapján:
a) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Ezt a nyilatkozatot ajánlatkérő a tárgyalás(ok)
lezárását követően kéri benyújtani, azaz – a tárgyalásos eljárásra tekintettel – az ajánlat részeként nem kell csatolni.
b) Az ajánlatban továbbá az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
7.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő - közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő -, ill. a 10 %-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és az erőforrást nyújtó szervezet aláírási címpéldányát egyszerű másolatban,
valamint az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattételi határidőt megelőző 60. napnál nem régebbi cégkivonat egyszerű másolatát. Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell az
ún. „e-tértivevény”-t és az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentumok 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példányát (mellékletek

nélkül).
8.) Ajánlatkérő a Kbt. 250. §. (3) bekezdése b.) pontja szerint biztosítja a kiegészítő tájékoztatás lehetőségét.
9.) Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalásáról szóló nyilatkozatot, valamint a feladat elvégzésére vonatkozó, a tagok közötti munkamegosztást és részesedésük %-os arányait és a
képviseletre feljogosított cég megnevezését is tartalmazó, egymás közötti megállapodását. A megállapodást egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy 70. §-ának (6) bekezdése szerint, ha egy - a Kbt. 4. §. 2. pontjának a.)-d.) alpontjai hatálya alá nem tartozó - személy (szervezet) a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog részt
venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen.
10.) A konzorcium tagjaként, vagy alvállalkozóként teljesített referencia esetében az ajánlatkérő a Kbt. 67.§ (2) bekezdés a) pontja, valamint a 68.§ (2) bekezdése alapján ajánlattevőnek és/vagy a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b) illetve d.) pontja szerinti
alvállalkozójának csak a teljesítés saját hányadára vonatkozó referenciát fogadja el, olyan tartalmú referenciaigazolással és/vagy nyilatkozattal igazolva, amelyből konkrétan kitűnik, hogy mekkora volt a referenciaként megjelölt teljesítésből az
adott ajánlattevő, illetőleg 71.§ (1) bekezdés b) illetve d.) pontja szerinti alvállalkozó aránya a teljes ellenszolgáltatás összegéhez viszonyítva vagy az ő teljesítésének konkrét ellenértéke. Ebben az esetben az ajánlathoz csatolt
referenciaigazolás(ok)nak tartalmaznia kell azt is, hogy az ajánlattevő, illetőleg a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b) illetve d.) pontja szerinti alvállalkozója a szerződés mely részét teljesítette.
11.) Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 306. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, hogy nyertessége esetén káreseményenként legalább a megajánlott vállalkozási díj összegig terjedő fedezetet magában foglaló
felelősségbiztosítást köt a tárgyi munkára, vagy meglévő felelősségbiztosítását ezen feltételekkel arra haladéktalanul kiterjeszti.
12.) Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 252. § (1) bekezdés e) pontja alapján, a 125.§ (3) bekezdés b) pontja szerinti jogalappal hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat az abban rögzített feltételek szerint.
13.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatkérő által a dokumentációban kiadott árazatlan költségvetést beárazva, nyomtatott formában és CD-re vagy DVD-re írva.
14.) Érvénytelen az ajánlat, amennyiben Ajánlattevőnek és/vagy az általa a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának az Ajánlatkérő székhelye szerinti Önkormányzati adóhatóságnál lejárt
köztartozása van. Jelen érvényességi feltételt Ajánlatkérő saját nyilvántartásából származó adatokkal ellenőrzi.
15.) Az ajánlathoz csatolni kell 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által kiadott nyilvántartási számot tartalmazó dokumentum másolatát, vagy nyilatkozni kell a nyilvántartásba-vétel megtörténtéről
a regisztrációs szám megadásával, amennyiben a Kamara honlapja a nyilvántartásba vételt igazoló adatokat nem tartalmazza. .
16.) Zöld közbeszerzés, horizontális támogatási célok érvényesítése: Az ajánlatkérő a „zöld közbeszerzésre” vonatkozó kötelezettségvállalásának teljesítése érdekében előírja, hogy a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a projekt megvalósítása
során a levelezést, az írásos dokumentumokat és az egyeztetéseket elsősorban elektronikus formában, ha ez nem lehetséges, akkor 100%-ban újrapapír felhasználásával és legalább 50%-ban kétoldalas nyomtatással valósítsa meg. Az ajánlatkérő
egyebekben előírja, hogy nyertes Ajánlattevő járuljon hozzá az ajánlatkérő támogatási szerződésben vállalt horizontális kötelezettségvállalásainak teljesítéséhez: a nyertes ajánlattevőnek a kivitelezés során a másodlagos nyersanyagok
felhasználásának előtérbe helyezésére kell törekednie, a létesítés, építés ideiglenes helyigényének és hatásterületének minimalizálására kell törekednie, továbbá köteles a jelen szerződésben foglalt feladatok teljesítéséhez kapcsolódó nyilvános
eseményeken, kommunikációban és viselkedésében esélytudatosságot kifejezni, azaz nem közvetíthet szegregációt, megnyilvánulásaival a csoportokra vonatkozó előítéletek csökkentésére kell törekedjen, továbbá ellene a szerződés teljesítése
során az esélyegyenlőségi szabályok megsértése miatt eljárás nem indulhat.
17.) Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 86. § (1) bekezdése alapján az ajánlat kirívóan alacsonynak értékelt ellenszolgáltatást tartalmaz és indoklás-kérést von maga után:
# egy ajánlat esetén akkor, ha az 1. bírálati részszempontra vonatkozó megajánlás a becsült értékhez képest 15%-kal, vagy ennél nagyobb mértében eltér;
# legfeljebb három ajánlat esetén akkor, ha az 1. bírálati részszempontra vonatkozó megajánlások és a becsült érték számtani átlagától 15%-kal, vagy ennél nagyobb mértében eltér;
# legalább négy ajánlat esetén akkor, ha az 1. bírálati részszempontra vonatkozó– két szélső érték kiejtésével figyelembe vett - megajánlások és a becsült érték számtani átlagától 15%-kal, vagy ennél nagyobb mértében eltér.
Ajánlatkérő ezen rendelkezéseket részajánlattételi körönként alkalmazza
18.) Ha az ajánlatkérő az eredményhirdetéskor megküldött összegzésben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot
tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést.
19.) Kbt. és Ptk. alkalmazása: A felhívásban és a dokumentációban a „Kbt.” rövidítés alatt a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény értendő. A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. rendelkezései az
irányadók. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
20.) Az ajánlatkérő – támogatásból megvalósuló beszerzéséről lévén szó – kifejezetten utal a Kbt. 48. § (3)-(4) bekezdése szerinti rendelkezések alkalmazhatóságára.
21.) Az ajánlattétellel kapcsolatosan felmerülő költségek Ajánlattevőt terhelik.
22.) Az ajánlat összeállításánál az ajánlati felhívásban és az ajánlatkérő által összeállított dokumentációban, továbbá - az ezekben nem szabályozottak vonatkozásában - a 2003. évi CXXIX. törvényben foglaltak szerint kell eljárni.

V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2011/02/11 (év/hó/nap)
A. MELLÉKLET

TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK
I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐK BE
Hivatalos név:
Conedis Pannónia Oktatási és Tanácsadó Kft
Postai cím:
Várkörút 52.
Város/Község
Székesfehérvár
Kapcsolattartási pont(ok):

Postai irányítószám:
8000

Ország:
HU
Telefon:
06 (22) 504-680

Címzett:
Pintérné Gyuricza Ágnes ügyvezető
E-mail:
conedis@conedis.hu
Internetcím (URL): www.conedis.hu

Fax:
06 (22) 504-683

II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ BESZEREZHETŐ
Hivatalos név:
Conedis Pannónia Oktatási és Tanácsadó Kft
Postai cím:
Várkörút 52.
Város/Község
Székesfehérvár

Postai irányítószám:
8000

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
HU
Telefon:
06 (22) 504-680

Címzett:
Pintérné Gyuricza Ágnes ügyvezető
E-mail:
conedis@conedis.hu

Fax:
06 (22) 504-683

Internetcím (URL): www.conedis.hu

III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVÁ AZ AJÁNLATOKAT KELL BENYÚJTANI
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község

Postai irányítószám:

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):
B. MELLÉKLET
A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
A RÉSZ SZÁMA 1 MEGHATÁROZÁS TETŐFELÚJÍTÁS ÉS BÁDOGOZÁS
1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
TETŐFELÚJÍTÁS ÉS BÁDOGOZÁS
2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
Fő szószedet Kiegészítő szószedet (adott esetben)
45261211-6
Fő tárgy
Kiegészítő tárgy(ak) 45261300-7
3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK
485 m2 tetőfelületen a meglévő fedés és a tetőlécezés bontása, a meglévő fa tetőszerkezetek, ereszdeszkázat javítása feltárás után, faragott (fűrészelt) fából, páraáteresztő tetőfólia elhelyezése, tetőlécezés készítése, láng- és gombamentesítés,
mázolási technológiával felhordva, új árnyékoló előtető kialakítása.
Hódfarkú kerámia cserépfedés készítése (541 m2) rendszer-kiegészítőivel együtt (gerinc, élgerinc elemek, rögzítők, alátétek, szellőzőcserepek), fém felületkezelt hófogók elhelyezése, tetőkibúvó ablak elhelyezése.
Vállalkozó feladatát képezi továbbá a vápalemez, az ereszcsatorna, a lefolyócső bontása, valamint szerelése, függő ereszcsatorna, vápalemez kialakítása, külső párkányok készítése. A tetőbádogozási feladatok között villámhárító talp és hüvely
szerelése.
4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: 201 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL
A dokumentációban közölt közbeszerzési műszaki leírás és árazatlan költségvetés tartalmazza.
A rész becsült értéke: 6.872.830,- HUF

A nyertes ajánlattevő feladatát képezi a bontási, építési törmelék, hulladék, felesleges föld kitermelése és konténeres elszállítása 25 km-es körzeten belül, lerakóhelyi átvételi díjjal együtt.
A beszerzés részleteit az Ajánlatkérési dokumentáció III. kötete tartalmazza.
Ajánlatkérő az Ajánlatkérési dokumentáció III. kötetét elektronikusan, optikai adathordozón (CD-n) bocsátja a T. Ajánlattevők rendelkezésére.
Ahol a rendelkezésre bocsátott Közbeszerzési műszaki leírás – ide értve az árazatlan költségvetési kiírást is – bárhol konkrét típusra, gyártmányra utal, az kizárólag a beszerzés tárgyának egyértelműsítése érdekében történt, azokkal Ajánlatkérő – a
Kbt. 58.§ (7) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad.
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) ----------------------

B. MELLÉKLET
A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
A RÉSZ SZÁMA 2 MEGHATÁROZÁS Épületfelújítási munkák
1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
Épületfelújítási munkák
2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
Fő szószedet Kiegészítő szószedet (adott esetben)
45311000-0
Fő tárgy
Kiegészítő tárgy(ak) 45312200-9
45453100-8
45321000-3
45330000-9
45350000-5
45213316-1
3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK
Aljzatbeton bontása (40 m2), új aljzatbeton készítése, a friss betonfelület utókezelése.
Nyertes ajánlattevő feladata továbbá falnyílások készítése kis- vagy nagyméretű téglából készült főfalban, válaszfalak bontása, ajtónyílások befalazása, szűkítése főfalban. a kisméretű téglával. 31 m2 felületű válaszfal készítése nútféderes
válaszfallapokból, 10 cm vastagságban (25 m2).
Gipszkarton álmennyezet és gépészeti takarások készítése 26,50 m2 felülettel.
Az épület külső és belső tartófalainak talajnedvesség elleni szigetelése és javítása szükség szerint, feltárás után Villas hegeszthető modifikált bitumenes szigetelő csupaszlemezzel, falazat javításával együtt.
Belső és külső oldalvakolat javítása, oldalvakolat készítése, káva és párkányjavítás.
A belső felületek műanyag-diszperziós felújító festése, a felület előkészítésével, csiszolásával, szükség szerinti glettelésével két rétegben, fehér festékkel, sima felületen.
Lábazatvakolat visszavésése, javítsa, felületkiegyenlítés, felületképzés, lábazati díszvakolat készítése mozaikvakolattal 2. színkategóriával. Lábazat hőszigetelése, hőszigetelő homlokzati bevonat készítése mind a lábazaton, mind a felmenő
falakon. A hőszigetelés homlokzati hőszigetelő rendszer alkalmazásával történik, polisztirolhab tábla felragasztásával, erősítéssel, diszperziós nemesvakolattal.
A szigetelési feladatok tartalma hő- és hangszigetelő anyagok elhelyezése, leragasztása, födémen, padlóburkolat alatti felületen EPS keményhablemez, 60 mm vastag, peremszigeteléssel.
A burkolási feladatok tartalma 64 m2 fali csempeburkolat és 31 m2 padló hidegburkolat bontása, padló lapburkolatok készítése greslapokból 41,00 m2 felületen, 79,50 m2 fali csempeburkolat elhelyezése. Kültéri feladatok között 8,00 m2 meglévő
burkolat bontása és 22,00 m2 tér- vagy járdaburkolat készítése beton burkolókőből soros, halszálka, parketta vagy kazettás kötésben, homokágyazatba fektetve, 20x10x8 cm-es,20x10x6 cm-es méretű vagy 20x10x4 cm idomkővel, térburkoló kő,
6 cm vtg., betonozott 25 cm-es kerti szegéllyel, aljzatkészítéssel együtt.
A felújítási feladatok során szükséges külső fa és belső válaszfalajtók bontása, belső válaszfalajtó elhelyezése, továbbá fa nyílászárók beépítése.
A lakatosszerkezetek felújítása magában foglalja acél ajtórács bontását, acél rámpakorlát készítését is.
Az akadálymentesítés során szükséges beltéri optikai és taktilis vezetősávok kialakítása.
A váróbútorok felújító mázolása 14,00 m2 felületen. Nyílászárók, egyéb fa felületek valamint az ereszdeszkázat felújító mázolása, felületkezeléssel együtt. Fémfelületek (korlátok), meglévő és új gépészeti vezetékek mázolása zománcfestékkel,
felület-előkészítéssel együtt.
Az épület elektromos ellátását biztosító rendszer felújítás magában foglalja védőcső szerelését, horonyvéséssel, védőcsőben vezetékek (vagyonvédelmi is) elhelyezését, kapcsolók, dugaljak mennyezeti lámpák, egyéb fényforrások felszerelését.
Vagyonvédelmi riasztó rendszer komplett kialakítása szükséges.
Mozgás és akusztikus riasztó érzékelők elhelyezése, bekötése ugyancsak nyertes ajánlattevő feladatát képezi.
Az épület felújítása során új fűtési rendszer kialakítása szükséges szabadon vezetett fűtési vezetékkel, idomokkal, lapradiátorokkal, rákötéssel a meglévő kazánra. (kazánköri szivattyú, automta légtelenítő biztosítása szükséges.). Mosdó-öltöző

felújítása során a meglévő vízvezeték rendszer átalakítása és bővítése szükséges. A mosdó-öltöző szerelvényezése 2 db komplett mosdóval, 1 zuhanytárca fülkével, 2 db pissoire elhelyezésével ugyancsak a beruházás része.

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: 201 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL
A rész becsült értéke: 53.527.170,- HUF
A nyertes ajánlattevő feladatát képezi a bontási, építési törmelék, hulladék, felesleges föld kitermelése és konténeres elszállítása 25 km-es körzeten belül, lerakóhelyi átvételi díjjal együtt.
A beszerzés részleteit az Ajánlatkérési dokumentáció III. kötete tartalmazza.
Ajánlatkérő az Ajánlatkérési dokumentáció III. kötetét elektronikusan, optikai adathordozón (CD-n) bocsátja a T. Ajánlattevők rendelkezésére.
Ahol a rendelkezésre bocsátott Közbeszerzési műszaki leírás – ide értve az árazatlan költségvetési kiírást is – bárhol konkrét típusra, gyártmányra utal, az kizárólag a beszerzés tárgyának egyértelműsítése érdekében történt, azokkal Ajánlatkérő – a
Kbt. 58.§ (7) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad.
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) ----------------------

