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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:155671-2011:TEXT:HU:HTML

HU-Miskolc: Építési munkák
2011/S 95-155671
AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS
Építési beruházás
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1)
NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
Szentpéteri kapu 72-76.
Figyelmébe: Dr. Csiba Gábor
3526 Miskolc
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 46515264
E-mail: drcsiba@bazmkorhaz.hu
Fax +36 46515264
További információk a következő címen szerezhetők be:
Tímár László
Trencséni u. 33/b.
1125 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 12247210
E-mail: info@hospitalmanagement.hu
Fax +36 12247219
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Stratégiai és Koordinációs Iroda, Főépület,
III. emelet, 111. szoba
Szentpéteri kapu 72-76.
Figyelmébe: Kovács Bernadett
3526 Miskolc
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 46515207
E-mail: kbernadett.beszir@bazmkorhaz.hu
Fax +36 46323694
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Stratégiai és Koordinációs Iroda, Főépület,
III. emelet, 111. szoba
Szentpéteri kapu 72-76.
Figyelmébe: Kovács Bernadett
3526 Miskolc
MAGYARORSZÁG
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Tel. +36 46515207
E-mail: kbernadett.beszir@bazmkorhaz.hu
Fax +36 46323694
I.2)

AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI
Egyéb helyi önkormányzati költségvetési szerv
Egészségügy
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést Nem

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1)
MEGHATÁROZÁS
II.1.1)

Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
"TIOP-2.2.7/07/2F/2-2009-0006 "Csillagpont Kórház létrehozása a Borsod-Abaúj-Zemplén. Megyei Kórház és
Egyetemi Oktató Kórházban" projekthez kapcsolódó építési beruházás új épület létesítésé-vel és a meglévő
épületek átalakításával.

II.1.2)

A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
Építési beruházás
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
A teljesítés helye B-A-Z. Megyei Kórház és EOK MAGYARORSZÁG, 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.
NUTS-kód HU311

II.1.3)

A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása

II.1.4)

Keretmegállapodásra vonatkozó információk

II.1.5)

A szerződés meghatározása/tárgya
Vállalkozási szerződés. "TIOP-2.2.7/07/2F/2-2009-0006 "Csillagpont Kórház létrehozása a Borsod-AbaújZemplén. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban" projekthez kapcsolódó építési beruházás új épület
létesítésével és a meglévő épületek átalakításával.

II.1.6)

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
45000000, 45110000, 45215100, 45221250, 45223200, 45261400, 45262700, 45262000, 45300000,
45330000, 45331000, 45310000, 45313000, 45343200, 45350000, 45410000, 45420000, 45430000,
45440000, 45213330

II.1.7)

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

II.1.8)

Részekre történő ajánlattétel
Nem

II.1.9)

Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
Nem

II.2)

SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR

II.2.1)

Teljes mennyiség
Építési beruházás kivitelezése (új Csillagpont épület építése) 16 803,25 nettó m², meglévő épületek átalakítása
(Ideggyógyászati tömb) 9,016 nettó m²; felújítása (Szülészet és PIC) 3 417,82 nettó m² te-rületen.
Áfa nélkül 6 165 000 000 HUF

II.2.2)

Vételi jog (opció)
Nem

18/05/2011
S95
http://ted.europa.eu/TED

Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

2/11

HL/S S95
18/05/2011
155671-2011-HU

II.3)

Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás

3/11

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Az időtartam hónap(ok)ban: (a szerződés megkötésétől számítva)

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1)
A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1)

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek
Késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér, jólteljesítési biztosíték, szavatossági biztosíték. A napi késedelmi kötbér
mértéke a rész-, és véghatáridőre vonatkozóan, 1 500 000 HUF/nap, maximuma a késedelemmel érintett
munka(rész) nettó vállalkozási díjának 10 %-a. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó vállalási ár 7 %-a.
A jólteljesítési biztosíték mértéke a nettó vállalási ár 5 %-a. A szavatossági biztosíték mértéke a nettó vállalási
ár 3 %-a. A biztosítékok a Kbt. 53/A. §. (6) bekezdés a) pontja szerint teljesíthetőek.
A szerződéskötést biztosító mellékkötelezettségek részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza.

III.1.2)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt 305. §. (3)-(5) bekezdése, a 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet, valamint a
hatályos Támogatási Szerződésnek megfelelően 45 napon belül szállítói finanszírozás keretében átutalással
történik, amely a nyertes ajánlattevő által vállalt műszaki teljesítési- és pénzügyi ütemtervhez kapcsolódik.
Ajánlattevő a munkafolyamatokhoz igazodóan 14 részszámlát és egy végszámlát nyújthat be, a megbízó által
kiállított teljesítésigazolást követően. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az adózás rendjéről szóló 2003 évi XCII
Tv. 36/A §. alapján kifizetés csak akkor történhet, ha a számlázó fél nemleges adó-igazolást ad, vagy a NAV
köztartozás mentes adózói adatbázisában szerepel.

III.1.3)

A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
Nem követelmény.

III.1.4)

Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?
Nem

III.2)

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

III.2.1)

Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Nem lehet
ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó,
vagy erőforrást biztosító szervezet:
— aki a Kbt. 61. §.(1) bekezdés a-c) pont hatálya alá tartozik,
— a Kbt. 62.§.(1) bekezdés a-b) pontjai hatálya alá tartozik.
Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, vagy erőforrást biztosító szervezet:
— aki a Kbt. 60.§.(1) bekezdés hatálya alá tartozik,
— aki a Kbt. 61.§. (1) bekezdés d) pont hatálya alá tartozik,
— aki a Kbt. 61. §. (2) bekezdés alá tartozik.
Ajánlattevőnek, a Kbt. 71.§.(1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak, az erőforrást biztosító szervezetnek
az ajánlatban a Kbt 63. §. (2)-(9) bekezdés szerint kell igazolni, hogy nem tartozik a 60.§. (1) bekezdésének, a
61. §. (1) bekezdés a)-d) pontok és a 61. §. (2) bekezdésének hatálya alá. A nyilatkozatokat eredeti példányban
kell benyújtani, az igazolások benyújtására a Kbt. 20. § (3) be-kezdése az irányadó.

III.2.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevő, valamint a Kbt.
71. §. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója csatolja:
G1: A Kbt. 66. §. (1) b) pontja alapján, az ajánlat benyújtását megelőző 3 üzleti év pénzügyileg lezárt, saját,
vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját,
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G2: A Kbt. 66. §. (1) bekezdés c) pontja alapján cégszerűen aláírt nyilatkozatát a 2008., 2009., 2010. évek
közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházásaira vonatkozó tevékenységből származó nettó árbevételéről.
G3: A Kbt. 66.§. (1) bekezdés e) pontja alapján pénzintézettől származó, vagy egyéb hitelt érdemlő
módon történő igazolását, hogy a közbeszerzés tárgyára vonatkozóan az első részszámla kifizetésének
időszakáig rendelkezik szabad készpénzállománnyal, vagy szabadon felhasználható hitelkerettel, vagy hitel
szándéknyilatkozattal. Az igazolások nem tartalmazhatnak semmilyen, az Ajánlattevővel kapcsolatos feltételt.
A Kbt. 65.§.(3) bekezdése szerinti szervezet igénybevétele esetén a Kbt.65. §.(4) bekezdés szerint kell igazolni
a szükséges erőforrások rendelkezésre állását. Amennyiben ajánlattevő a Kbt. 65. §.(3) bekezdése szerinti
szervezetet vesz igénybe a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához, akkor - figyelemmel a Kbt. 4.
§. 3/E pontjával - e szervezet alkalmasságát az adott alkalmassági feltételek vonatkozásában az ajánlattevőre
előírtakkal azonos módon köteles igazolni.
Amennyiben Ajánlattevő a gazdasági-pénzügyi alkalmassági követelmények megfeleléséhez a közbeszerzés
értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót vesz igénybe, akkor figyelemmel a Kbt. 69. §. (8) bekezdésére - az alvállalkozó a Kbt.66. § (1) bekezdés c) pontjára vonatkozó
alkalmasságát az ajánlattevőre előírtakkal azonos módon köteles igazolni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén valamennyi
ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó
amennyiben:
G1: A beszámoló alapján az ajánlat benyújtását megelőző 3 üzleti év pénzügyileg lezárt mérlege az előző 3
évből egy évnél többször volt negatív, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte
meg tevékenységét.
G2.1.: Ajánlattevő nem rendelkezik a 2008., 2009., 2010. években évenként legalább 2 000 000 000 HUF,
építési beruházás kivitelezési tevékenységből származó nettó árbevétellel.
G2.2.: A Kbt. 66. §. (2) bekezdés szerinti esetben ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó nem rendelkezik a működésének ideje alatt legalább
jelen közbeszerzési eljárás becsült értékének 10 %-át elérő, építési beruházás kivitelezési tevékenységből
származó nettó árbevétellel.
G3: Ajánlattevő a becsatolt igazolás alapján nem rendelkezik legalább 300 000 000 HUF szabad
készpénzállománnyal, vagy szabadon felhasználható hitelkerettel, vagy hitel szándéknyilatkozattal a
közbeszerzés tárgyára vonatkozóan, az első részszámla kifizetéséig terjedő időszakra.
Az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak, illetve közös ajánlattevőknek a Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében külön-külön, a
Kbt. 66 § (1) c) pontja tekintetében együttesen kell megfelelni az alkalmassági követelményeknek.
Ajánlattevő az alkalmassági követelménynek a Kbt.66. §. (1) c) pontja tekintetében a közbeszerzés értékének
10 %-át meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval együttesen is megfelelhet.
III.2.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója:
M1: A Kbt 67. §. (2) bekezdés a) pontja alapján ismertesse az előző 5 évben (2006., 2007., 2008; 2009., 2010.)
végzett, egészségügyi intézmény építésére, felújítására vonatkozó legjelentősebb kivitelezői referenciáit.
A referenciáiban jelölje meg a szerződéskötő másik fél nevét, a szerződés tárgyát, időtartamát, az ellenszolgáltatás összegét és a kivitelezett építmény összesített alapterületét, a vállalkozó mi-nősítését, a
referenciát adó nevét és elérhetőségét (telefonszámát), a Kbt. 68.§ (2) bekezdésében meghatározottak szerint.
Ajánlattevő a műszaki, illetve szakmai alkalmasságának igazolását a Kbt. 68.§.(2) bekezdésében
meghatározott módon köteles igazolni.
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M2: A Kbt. 67. §. (2) bekezdés b) pontja alapján ismertesse a szerződés teljesítéshez rendelkezésre álló
eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltség leírását, megjelölve a műszaki eszközök típusát,
jellegét (tehergépkocsi, rakodógép, stb.), továbbá nyilatkozatát arról, hogy a munkagépek a szerződés
teljesítésére alkalmas műszaki állapotban vannak. Csatolni kell a gépjárművek forgalmi engedélyének
másolatát.
A saját tulajdonú eszközök igazolására az eszköznyilvántartás másolati példányát kell csatolni, az egyéb módon
rendelkezésre álló eszközök igazolására az adott eszközre vonatkozó bérleti, előbérleti, vagy lízingszerződést,
illetve az arra vonatkozó kifejezett nyilatkozattal, hogy a teljesítési határidő lejártáig az adott eszköz az
ajánlattevő rendelkezésére fog állni. Az eszköznyilvántartásban ajánlattevőnek egyértelműen meg kell jelölnie
(ki kell emelni) az igazolni kívánt eszköz megnevezését és adatait.
M3: A Kbt. 67. §. (2) bekezdés c) pontja alapján ismertese az építési beruházás teljesítéséért felelős
műszaki vezetőinek végzettségét, képzettségét és gyakorlati idejét, (a végzettséget igazoló okirat, valamint a
névjegyzékbe vételről szóló határozat másolatának csatolásával), az általuk aláírt szakmai önéletrajzzal történő
bemutatásával, akik az építési beruházás teljesítéséért felelősek, illetve - azon szakemberek esetében, akiket
nem munkaviszonyban alkalmaznak - szerződés, vagy szándéknyilatkozat csatolásával, amelyben nevezett
szakemberek kötelezettséget vállalnak, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében
közreműködnek.
M4: A Kbt. 67. §. (2) bekezdés d) pontja alapján ismertese a 2008., 2009. 2010 évre vonatkozó statisztikai
állományi létszámát.
M5: A Kbt. 67. §. (2) bekezdés e) pontja alapján ismertese a rendelkezésére álló, a szerződés teljesítésébe
bevonni kívánt szakembereket végzettség, illetve képzettség szerinti bontásban, a végzettséget igazoló
bizonyítvány másolatának csatolásával, illetve - azon szakemberek esetében, akiket nem munkaviszonyban
alkalmaznak - szerződés, vagy szándéknyilatkozat csatolásával, amelyben nevezett szakemberek
kötelezettséget vállalnak, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében közreműködnek.
A Kbt. 65.§.(3) bekezdése szerinti szervezet igénybevétele esetén a Kbt.65. §.(4) bekezdés szerint kell igazolni
a szükséges erőforrások rendelkezésre állását. Amennyiben ajánlattevő a Kbt. 65. §.(3) bekezdése szerinti
szervezetet vesz igénybe a műszaki és szakmai alkalmasság igazolásához, akkor - figyelemmel a Kbt. 4. §.
3/E pontjával - e szervezet alkalmasságát az adott alkalmassági feltételek vonatkozásában az ajánlattevőre
előírtakkal azonos módon köteles igazolni.
Amennyiben Ajánlattevő a műszaki és szakmai alkalmassági követelmények megfeleléséhez a közbeszerzés
értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót vesz igénybe, akkor figyelemmel a Kbt. 69. §. (8) bekezdésére - az alvállalkozó az ajánlattevőre előírtakkal azonos módon köteles
igazolni az alkalmasságát.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó, amennyiben:
M1: A 2006., 2007., 2008; 2009., 2010. években összességében nem rendelkezik legalább 1 db, műszaki
átadás-átvétellel lezárult, egészségügyi intézményben történt új építésére vagy meglevő épület átalakítására
vonatkozó referenciával, melynek értéke minimum nettó 3 000 000 000 HUF (ellenszolgáltatás).
M1.2.: 2006., 2007., 2008; 2009., 2010. évben nem rendelkezik legalább 1 db, műszaki átadás-átvétellel
lezárult, új, vagy átalakítással megvalósított beruházás keretén belül legalább 1 db sebészeti műtő építésére
vonatkozó referenciával.
M2: Ismertetője és a becsatolt igazolások alapján a teljesítéshez nem rendelkezik minimum:
— 2 db, maximum 30 m emelőmagasságú, 2 t teherbírású, toronydaruval,
— 2 db maximum 15 m gémkinyúlású, 3 t teherbírású autódaruval,
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— 4 db minimum 25 m szintmagasságra dolgozó betonszivattyúval,
— 2 db minimum 1 500 kg teherbírású személy-teherfelvonóval,
— 30 db felvonulási konténerrel,
— 1 500 m² homlokzati állványzattal,
— 2 000 m² zsalurendszerrel.
M3: A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberei között együttesen nem rendelkezik a nyilvántartásba
vétel óta 5 éves, az adott szakterülettel azonos szakmai gyakorlattal és egészségügyi létesítmény
kivitelezésében jártassággal rendelkező:
— legalább 1 fő projektvezető-mérnökkel, aki "MV-Ép/A" kategóriás szakterületen felelős műszaki vezetőként
került nyilvántartásba,
— legalább 1 fő, "MV-Ép/A" kategóriás szakterületen nyilvántartásba vett felelős műszaki vezetővel,
— legalább 1 fő "MV-ÉP/ÉG" kategóriás felelős műszaki vezetővel,
— legalább 1 fő "MV-Ép/ÉV" kategóriás felelős műszaki vezetővel.
Akik megfelelnek az ajánlat benyújtásakor hatályos 244/2006. (XII.5.) Kormányrendeletben előírt feltételeknek.
M4: amennyiben a 2008., 2009., 2010 évi fizikai dolgozóinak átlagos statisztikai létszáma nem éri el minimum a
70 főt.
M5: A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberei között együttesen nem rendelkezik legalább:
— 10 fő gázvezeték- és készülékszerelővel,
— 10 fő szellőző és légkondicionáló szerelővel,
— 10 fő vízvezeték- és központifűtés szerelővel,
— 10 fő villanyszerelővel,
— 10 fő kőművessel,
— 5 fő vasbetonszerelővel,
— 5 fő lakatossal,
— 5 fő hidegburkolóval,
— 5 fő melegburkolóval,
— 5 fő áccsal,
— 5 fő bádogossal,
— 10 fő festővel,
— 10 fő asztalossal,
— 3 könnyűgépkezelővel,
— 3 nehézgépkezelővel,
— 2 fölmunkagép-kezelővel.
Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak, illetve a közös ajánlattevőknek a műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek
együttesen kell megfelelniük.
Ajánlattevő az alkalmassági követelménynek a közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozóval együttesen is megfelelhet.
III.2.4)

Fenntartott szerződések
Nem

III.3)

SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
FELTÉTELEK

III.3.1)

A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?

III.3.2)

A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
nevét és képzettségét?
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IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1)
AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1)

Az eljárás fajtája
Nyílt

IV.1.2)

Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma

IV.1.3)

Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során

IV.2)

BÍRÁLATI SZEMPONTOK

IV.2.1)

Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok
1. Nettó ajánlati ár (HUF). Súlyszám 90
2. Az előírthoz képest kedvezőbb jótállás időtartam. (maximum 24 hónap).. Súlyszám 7
3. Az ajánlati felhívásban előírthoz képest kedvezőbb befejezési határidő. (maximum 60 nap). Súlyszám 3

IV.2.2)

Elektronikus árverést alkalmaznak-e?
Nem

IV.3)

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.3.1)

Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám

IV.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?
Egyéb korábbi közzététel
Hirdetmény száma a HL-ben: 2011/S 32-051927 , 16.2.2011

IV.3.3)

A dokumentáció és egyéb iratok
A dokumentáció beszerzésének határideje 28.6.2011 - 10:00
Kell-e fizetni a dokumentációért?
Ár 400 000 HUF
A fizetés feltételei és módja: A bruttó 400 000 HUF-ot átutalással az ajánlatkérő Raiffeisen Bank
12046102-00153201-00100007 számú számlájára kell megfizetni. A dokumentáció az átutalt összegnek
a megjelölt bankszámlára való megérkezése után vehető át. A dokumentáció ellenértéke a Kbt. 54.§.(10)
bekezdése szerinti esetekben, a dokumentáció visszaszolgáltatását követően kerül visszafizetésre. Ajánlatkérő
a dokumentációt kizárólag - telefonon történt előzetes egyeztetés után - az átutalást igazoló dokumentum
egyszerű másolatának átadását, vagy megküldését követően adja át az ajánlati felhívás közzétételének napjától
az ajánlatok bontásáig, az ajánlati felhívás A melléklet II. pontjában megjelölt címen, valamint a Kbt. 54. §.
(8) bekezdésének megfelelően, munkanapon 9:00 és 14:00 óra, az ajánlatok bontása napján 9:00-10:00 óra
között. Ajánlatkérő a megvásárlást megelőzően a dokumentáció előzetes megtekintésére az átvétel helyszínén
lehetőséget biztosít.

IV.3.4)

Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
28.6.2011 - 10:00

IV.3.5)

Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére

IV.3.6)

Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.

IV.3.7)

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Időtartam napokban 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8)

Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 28.6.2011 - 10:00
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Hely
B-A-Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, MAGYARORSZÁG, 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.
Főépület III. emeleti tárgyaló.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? Igen
A Kbt. 80. § (2) bekezdésében meghatározott személyek.
VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1)
A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E?
Nem
VI.2)

A SZERZŐDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL
KAPCSOLATOS?
Igen
kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb használható hivatkozási alapot:
"Infrastruktúrafejlesztés támogatása az egészségpólusokban" TIOP 2.2.7-07/2F/2-2009-0006.

VI.3)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
1. Ajánlatkérő a Kbt. 83. (1) bekezdés szerint, a (2) bekezdés előírásai figyelembe vételével teljes körben
biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
2. Az eredményhirdetés ideje: 27.7.2011 (10:00).
3. A szerződéskötés tervezett ideje 11.8.2011 (9:00).
4. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 70. §. (2) bekezdés, 71. §. (1) bekezdés és a Kbt. 63. §.
(3) bekezdésére vonatkozóan.
5. Ajánlattevő csatolja ajánlatához az ajánlattevő, Kbt. 71. §. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója
és az erőforrást nyújtó szervezet nevében aláíró és szignáló személy aláírási címpéldányának 1 évnél nem
régebbi másolati példányát. Ajánlatkérő egy évnél régebbi aláírási címpéldányt, csak abban az esetben fogad
el, ha az ajánlattételi felhívásban megjelölt ajánlatok benyújtásának idejét megelőző éven belül közjegyző előtt
hitelesítésre került.
6. Ajánlattevő - amennyiben az ajánlatot a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) írták alá, vagy
szignálták - csatolja - a meghatalmazott aláírását is tartalmazó - írásos meghatalmazás eredeti példányát.
7. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról
szóló megállapodást (konzorciális szerződést), amely tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési
eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás
során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A
megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben
vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért minden egyes közös ajánlattevő készfizető kezesként együttes és
egyetemleges felelősséget vállal.
8. Amennyiben ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban a jogelődjének referenciáival kívánja műszaki, illetőleg
szakmai alkalmasságát igazolni, csatolja ajánlatához az átalakulásra, jogutódlásának, valamint a tevékenység
folytatásának igazolására vonatkozó okiratokat is
9. A cégjegyzési jogosultság ellenőrzése érdekében magyarországi bejegyzésű cég esetében az ajánlattevő,
a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és az erőforrást
nyújtó szervezet csatolja az ajánlathoz az ajánlat igazolt benyújtásától számított 60 napnál nem régebbi
cégkivonatának hitelesített másolatát. Amennyiben a csatolt igazolásból kitűnően cégügyében el nem bírált
módosítás van folyamatban, a változás tartalmát igazoló dokumentum másolatát is csatolni kell az ajánlathoz.
10. Az ajánlatot magyar nyelven kell benyújtani, az eljárás során mindennemű levelezés és kapcsolattartás
csak ezen a nyelven történik. A helytelen fordítás következményeit ajánlattevőnek kell viselnie.
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11. Külföldi ajánlattevő esetén az ajánlatot - annak valamennyi dokumentumával együtt - magyar nyelven
kell benyújtani. A Kbt. 63., a Kbt. 66. §. és Kbt 67. §-a szerinti hatósági igazolásokat, nyilatkozatokat, banki
igazolásokat, aláírási címpéldányt, cégkivonatot egyszerű magyar fordításban kell benyújtani.
Külföldi ajánlattevő esetén a gazdasági, pénzügyi, illetve a műszaki, szakmai alkalmasság igazolásra benyújtott
nyilatkozatokban, igazolásokban a teljesítés évére vonatkozó MNB árfolyamot figyelembe véve forintra
átszámolva tüntesse fel fogalmi adatait, referenciájának ellenszolgáltatási összegét.
12. Ajánlattevő a külföldről származó referenciáit egyszerű magyar fordításban köteles benyújtani,
referenciájának ellenszolgáltatási összegét a teljesítés évére vonatkozó MNB árfolyamot figyelembe véve
forintra átszámolva kell megadni.
13. Ajánlatkérő 30.5.2011-ben 10:00 órától helyszíni bejárást tart az építési beruházás területének megismerése
céljából. Találkozás helye: B-A.-Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, MAGYARORSZÁG,
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76., Főépület, III. emeleti tárgyaló. Az ajánlatkérő részéről a helyszín
megtekintéséért felelős személy: Timkó Mihály, tel.: +36 309554633.
14. Ajánlattevő csatolja a Kbt. 72. §. szerinti nyilatkozatát, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre
vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségek figyelembe vételével kapcsolatban. Ajánlatkérő a
dokumentációban megadja azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét),
amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat.
15. Ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő nyilatkozatát, hogy nyertessége esetén a jólteljesítési biztosítékot
a jótállási kötelezettség kezdetének, a szavatossági biztosítékot a szavatossági kötelezettség kezdetének
időpontjában a Kbt 53/A. § (6) bekezdés a) pontja szerint Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja.
16. Ajánlattevő csatolja cégszerű nyilatkozatát, hogy nyertesség esetén a dokumentációban meghatározott
kitételeknek mindenben megfelelő építés-szerelési biztosítási és munkáltatói (beleértve saját, illetve a teljes
alvállalkozói kör munkavállalóit is) felelősségbiztosítási szerződést köt a szerződés megkötéséig, a szerződéses
összeg erejéig, Magyarországon bejegyzett székhelyű biztosító társasággal. Ezen nyilatkozatnak tartalmaznia
kell az Ajánlattevő azon nyilatkozatát, amelyben vállalja, hogy amennyiben Ajánlatkérő ezt írásban kéri, a
biztosítások engedményeseként a kívánt szervezetet a kötvényekre rávezeti.
Ajánlattevő csatolja a biztosító társaság által aláírt szándéknyilatkozatát, amelyben a biztosító nyilatkozik
arról, hogy az ajánlati dokumentációban megfogalmazott tartalomnak megfelelő biztosítási szerződést köt az
Ajánlattevővel, az eredményhirdetést követő 15 napon belül. A biztosító által kiadott szándéknyilatkozat nem
tartalmazhat semmilyen, az Ajánlattevővel kapcsolatos feltételt.
A biztosítások egyike sem lehet olyan, úgynevezett keretszerződés része, amelynek kártérítési limitjei a jelen
beruházáson kívül eső, folyamatban lévő és/vagy befejezett/tervezett beruházás(ok)ra is kiterjed.
17. Ajánlatkérő érvénytelennek tekinti a benyújtott ajánlatot, amennyiben ajánlattevő hiánypótlást követően sem
csatolja referencia ismertetőjét.
18. Amennyiben az Ajánlattevő a műszaki szakmai alkalmasság körében előírt alkalmassági feltételeket olyan
referenciával kívánja igazolni, amely konzorciumi teljesítésre vonatkozik, az Ajánlatkérő azt a referenciát
fogadja el, amelyben a konzorcium tag szerződésben való részvételének saját hányada eléri a 40 %-ot. Kérjük,
hogy Ajánlattevők nyilatkozataikat ennek figyelembe vételével tegyék meg, a referenciák vonatkozásában adják
meg a saját teljesítés mértékét %-ban és HUF-ban.
19. Ajánlattevőnek a részletes költségvetést CD vagy DVD adathordozón is be kell nyújtani a dokumentációban
előírt példányszámban.
20. Ajánlatkérő a Kbt. 59.§.(1) bekezdése értelmében 20 000 000 HUF ajánlati biztosítékot köt ki. Az ajánlati
biztosíték a Kbt. 59. §. (2) bekezdése szerint ajánlatkérő fizetési számlájára történő átutalással, feltétel
nélküli és visszavonhatatlan bankgarancia nyújtásával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizetői
kezességvállalással teljesíthető, az alábbiak szerint:
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— átutalás esetén a számlaszám: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12046102-00153201-00100007 számú fizetési számla, közlemény rovatban
meg kell jelölni: "TIOP-2.2.7/07/2F/2-2009-0006 "Csillagpont Kórház létrehozása a Borsod-Abaúj-Zemplén.
Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban" projekthez kapcsolódó építési beruházás új épület létesítésével
és a meglévő épületek átalakításával,
— az ajánlati biztosítékot (minimum az ajánlati kötöttség időtartamára) legkésőbb az ajánlati felhívásban
meghatározott ajánlattételi határidő lejártáig kell rendelkezésre bocsátani.
Ajánlattevő köteles csatolni ajánlatához:
— a pénzintézeti igazolás, vagy a postai készpénz átutalási megbízás feladóvevényének másolatát az
átutalásról,
— a bankgarancia vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított készfizetői kezességvállalási kötvény eredeti
példányát.
Amennyiben Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot bankgaranciával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított
készfizetői kezességvállalási kötvénnyel teljesíti a bankgarancia és a biztosítási szerződés alapján kiállított
készfizetői kezességvállalási kötvény eredeti példányát az "Eredeti példány" jelöléssel megjelölt ajánlati
példányban, a dokumentációban maghatározott dokumentumnál kell elhelyezni. Ajánlatkérő a lezárt boríték
tartalmáról annak felbontásával az ajánlat bontásának során meggyőződik. A bankgaranciának vagy biztosítási
szerződés alapján kiállított készfizetői kezességvállalási kötvénynek Ajánlatkérő által előírt kötelező tartalmát a
dokumentáció tartalmazza.
21. Ajánlatkérő a külföldi Ajánlattevő részére az ajánlat benyújtásakor érvényes Magyar Nemzeti Bank
devizaárfolyamán fizeti meg az ellenszolgáltatás összegét.
22. Ajánlatkérő a jótállási időszakra minimum 12 hónapos jótállást ír elő.
23. Ajánlatkérő a biztosítékhoz kötött szavatossági időre 48 hónapos időtartamot ír elő, azzal a kikötéssel, hogy
az előírt szavatossági idő után is fenntartja magának a jogot, hogy a 11/1985. (VI.22.) ÉVM-IpM-KM-MÉMBKM számú együttes rendelet szavatossági időre vonatkozó elő-írásait érvényesítse Vállalkozóval szemben. A
szavatossági időszak kezdete a jótállási idővel kezdődik.
24. Ajánlatkérő, az ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat alapján bírálja el. Az értékelés során
az egyes részszempontokra 1-20 pontszám adható.
Az 1. részszempont értékelésénél a legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális 20 pontot, a többi a fordított
arányosítás elve alapján kerül meghatározásra a legkedvezőbbhez viszonyítva. A 2., 3. részszempont
értékelésénél ajánlatkérő az abszolút értékelés módszerét alkalmazza a dokumentációban leírtak szerint.
25. Az ajánlattétel feltétele a dokumentáció saját részre történő megvásárlása. A dokumentáció, és így az
ajánlattétel joga, másra nem ruházható át. Közös ajánlattétel esetén elég egy dokumentáció megvásárlása.
26. Ajánlatkérő a Kbt. 91. § (2) bekezdésnek megfelelően a szerződést az eljárás nyertesével, vagy a nyertes
visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített
szervezettel (személlyel), ha őt a Kbt. 93. § (2) bekezdése szerinti összegezésben megjelölte.
27. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 12.§ (2) bekezdés alapján meghatározott minősítési
szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg a Kbt. 65-69. § alapján ajánlattevő pénzügyi-gazdasági,
valamint műszaki-szakmai alkalmasságának feltételeit, igazolását
28. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az Ajánlatkérő a jelen beruházáshoz szükséges
támogatást csak abban az esetben tudja felhasználni, ha a kivitelezés tekintetében a rendelkezésre álló
forráshoz képest megfelelő árajánlatot kap és így szerződést tud kötni. Ajánlatkérő a Kbt. 99. §. (1) bekezdése
alapján fenntartja magának az a jogot, hogy csak abban az esetben írja alá a szerződést (illetve nem áll el
minden jogkövetkezmény nélkül a már aláírt szerződéstől), amennyiben az építési beruházásra vonatkozó
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beruházást meg tudja valósítani, tekintettel arra, hogy ellenkező esetben nem lesz képes a szerződés
teljesítésére.
29. Az ajánlatkérő kiköti, hogy személyesen az ajánlatot leadni csak munkanapokon 9:00-15:00 óráig, az
ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00-10:00 óráig lehetséges a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház,
MAGYARORSZÁG, 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.), Stratégiai és Koordinációs Iroda, Főépület, III.
emelet, 111. szobájában.
30. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a későbbiekben szükség esetén élni kíván a Kbt. 125. § (3)
bekezdésének a)-b) pontja szerinti törvényi lehetőséggel.
31. Az ajánlat Kbt. 70/A §. (1)-(2) bekezdése figyelembe vételével előírt formai követelményeit, valamint a
benyújtásával kapcsolatos rendelkezéseket részletesen az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
VI.4)

JOGORVOSLATI ELJÁRÁS

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Tel. +36 13367776
Fax +36 13367778

VI.4.2)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása

VI.4.3)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Tel. +36 13367776
Fax +36 13367778

VI.5)

E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
16.5.2011
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