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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:219860-2011:TEXT:HU:HTML

HU-Miskolc: Mérnöki szolgáltatások
2011/S 132-219860
AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS
Szolgáltatás
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 46515205
E-mail: drcsiba@bazmkorhaz.hu
Fax +36 46515205
További információk a következő címen szerezhetők be:
Tímár László
Trencséni utca 33/b.
Figyelmébe: Tímár László
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 465152001282
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
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MAGYARORSZÁG
Tel. +36 46515207
E-mail: kbernadett.beszir@bazmkorhaz.hu
Fax +36 465152001282
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
Műszaki ellenőri feladatok ellátása a "TIOP-2.2.7/07/2F/2-2009-0006 "Csillagpont Kórház létrehozása a BorsodAbaúj-Zemplén. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban" projekthez kapcsolódó építési beruházás
kivitelezése során.

II.1.2)

A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória száma 12
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
Megbízási szerződés. Műszaki ellenőri feladatok ellátása a "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 kivitelezése során.

II.1.6)

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
71300000, 71356100

II.1.7)

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

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
1 db újonnan épített 16 773 m²-es épülettömb (Csillagpont épület) megépítésének, 1 db meglévő 9 016 m² es épület (idegtömb) teljes átalakításának, 1 db korábban rekonstruált 3 836 m² -es épület (sebészeti tömb)
felújításának kivitelezése során a műszaki ellenőri tevékenység elvégzése a 191/2009 (IX.15) Kormány rendelet
előírása szerint, a kivitelezési munkákhoz szükséges szakirányra és megvalósulási szakaszra kiterjedően,
figyelemmel az Étv. 1. §. b)-d) és g) pontjában meghatározottakra.
A nyertes Ajánlattevőnek a Projekt keretében megkötésre kerülő a kivitelezési szerződések jótállási
időszakának végéig, valamint a projekt zárójelentésének az Európai Unió által történő elfogadásáig
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rendelkezésre kell állnia. A rendelkezésre állás időszakában szakágaktól függetlenül 5 mérnöknap/év
időtartamban kell részt vennie a garanciális időszakban az évenkénti utó-felülvizsgálaton.
A műszaki ellenőrzési feladatokkal kapcsolatos részletes követelményeket az ajánlati dokumentáció
tartalmazza.
Áfa nélkül 73 000 000 HUF
II.2.2)

Vételi jog (opció)
Nem

II.3)

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, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér. A napi késedelmi kötbér mértéke 200 000
HUF a késedelmesen teljesített napokra. Ajánlatkérő a késedelmi kötbért a szerződés teljes időszakára (a
részszakaszokra és a véghatáridőre) a nettó vállalkozási díjának 10 %-a erejéig érvényesíti. Hibás teljesítési
kötbér mértéke 200 000 HUF a hiba kijavításának idejére, naponta. A meghiúsulási kötbér mértéke a bruttó
vállalási ár 5 %-a. A kötbérekkel kapcsolatos részletes Ajánlatkérői előírásokat az ajánlati 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. Ajánlattevő havonta 1 db részszámlát, a teljesítés befejezésekor 1 db végszámlát nyújthat be. A
végszámla értéke a nettó vállalási ár minimum 10 %-a, amelyet a működési engedély megszerzése után,
Megbízó által kiállított teljesítésigazolást követően nyújtható be. 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
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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) bekezdése 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) bekezdés c) pontja alapján cégszerűen aláírt nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladásának
napját megelőzően lezárt 3 üzleti év teljes nettó árbevételéről, valamint a közbeszerzés tárgyára (magasépítési
beruházás) vonatkozó műszaki ellenőrzési tevékenységéből származó nettó árbevételéről.
G2: A Kbt. 66.§. (1) bekezdés d) pontja alapján az érvényes szakmai felelősségbiztosítási kötvényének
egyszerű másolatát, valamint a legutolsó befizetést igazoló okmányt.
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-d) 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: Ajánlattevőnek az ajánlati felhívás feladásának napját megelőzően lezárt 3 üzleti év teljes nettó árbevétele
összességében nem éri el legalább a 150 000 000 HUF-ot, a közbeszerzés tárgya (magasépítési beruházás)
vonatkozó műszaki ellenőrzési tevékenységéből származó nettó árbevétele összességében nem éri el legalább
a 70 000 000 HUF-ot.
G2: Ajánlattevő nem rendelkezik legalább minimum 60 000 000 HUF/évre és minimum 30 000 000 HUF/
káreseményre vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással, műszaki ellenőri tevékenységre vonatkozóan.
Az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak, illetve közös ajánlattevőknek a Kbt. 66 § (1) c-d) pontja tekintetében együttesen kell megfelelni
az alkalmassági követel-ményeknek.
Ajánlattevő az alkalmassági követelménynek a Kbt. 66. §. (1) c-d) pontja tekintetében a közbeszerzés értékének
10 %-át meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval együtt is megfelelhet. (Kbt. 69. § (8)
bekezdés).

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. §. (3) bekezdés a) pontja alapján ismertesse az előző 3 évben (2008; 2009., 2010.) végzett,
magasépítés kivitelezésének műszaki ellenőrzésére vonatkozó legjelentősebb referenciáit. A referenciáiban
jelölje meg a szerződéskötő másik fél nevét, a szerződés tárgyát, időtartamát, az ellenszolgáltatás összegét
és a kivitelezett építmény összesített alapterületét, a műszaki ellenőr minősítését, a referenciát adó nevét és
elérhetőségét (telefonszámát.
Ajánlattevő a műszaki, illetve szakmai alkalmasságának igazolását a Kbt. 68.§.(1) bekezdésében
meghatározott módon köteles igazolni.
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M2: A Kbt. 67. §. (3) bekezdés d) pontja alapján ismertese a műszaki ellenőrzésért felelős szakembereinek,
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, a tervezett beosztással, akik az építési beruházás kivitelezésének műszaki ellenőrzéséért
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.
M3: A Kbt. 67. §. (3) bekezdés f) pontja alapján ismertese a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseit.
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 2008; 2009., 2010. években összességében nem rendelkezik:
— legalább 1 db, minimum 2 500 000 000 HUF-ot elérő, vagy azt meghaladó beruházási összköltségű
és Európai Unió támogatásából megvalósult, műszaki átadás-átvétellel lezárult egészségügyi intézmény
építésének, felújításának műszaki ellenőrzésére vonatkozó referenciával,
— legalább 1 db, minimum 400 000 000 HUF-ot elérő, vagy azt meghaladó beruházási összköltségű,
magasépítést is magába foglaló, egészségügyi intézmény felújításának, vagy rekonstrukciójának műszaki
ellenőrzésére vonatkozó referenciával, melynek saját teljesítésű értéke elért, vagy meghaladta a minimum nettó
50 000 000 HUF-ot (ellenszolgáltatás).
M2: A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberei között együttesen nem rendelkezik a nyilvántartásba
vétel óta legalább 5 éves, az adott szakterülettel azonos szakmai gyakorlattal és egészségügyi létesítmény
kivitelezésének műszaki ellenőrzésében tapasztalattal rendelkező:
— legalább 1 fő vezetővel, aki "ME-É-I" kategóriás szakterületen műszaki ellenőrként került nyilvántartásba,
és rendelkezik Európai Uniós támogatásból megvalósult egészségügyi létesítmény kivitelezése során 3 éves
szakmai tapasztalattal,
— legalább 1 fő, magasépítési szakemberrel, aki "ME-É-I" kategóriás szakterületen műszaki ellenőrként került
nyilvántartásba, és rendelkezik Európai Uniós támogatásból megvalósult egészségügyi létesítmény kivitelezése
során 2 éves szakmai tapasztalattal,
— legalább 1 fő mélyépítési szakemberrel, aki "ME-ÉM-I" kategóriás szakterületen műszaki ellenőrként került
nyilvántartásba, és rendelkezik Európai Uniós támogatásból megvalósult egészségügyi létesítmény kivitelezése
során 2 éves szakmai tapasztalattal,
— legalább 1 fő épületgépészeti szakemberrel, aki "ME-ÉG-I." kategóriás szakterületen műszaki ellenőrként
került nyilvántartásba, rendelkezik a 27/2009 ÖM rendelet 1. sz. melléklete szerinti Tűzvédelmi szakvizsgával
és Európai Uniós támogatásból megvalósult egészségügyi létesítmény kivitelezése során 2 éves szakmai
tapasztalattal,
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— legalább 1 fő épületvillamossági szakemberrel, aki "ME-ÉV-I." kategóriás szakterületen műszaki ellenőrként
került nyilvántartásba, és rendelkezik Európai Uniós támogatásból megvalósult egészségügyi létesítmény
kivitelezése során 2 éves szakmai tapasztalattal.
Akik megfelelnek az ajánlat benyújtásakor hatályos 244/2006. (XII.5.) Kormányrendeletben előírt
szakmagyakorlási feltételeknek.
— legalább 1 fő építésügyi szakértővel, aki rendelkezik N-GY-6-os, azaz "Intézményi (egészségügyi, szociális)
fejlesztések, beruházások és felújítások műszaki-gazdasági előkészítése és lebonyolítása" névjegyzéki
besorolással, vagy azzal egyenértékű szakértői engedéllyel.
Egy személy több feladatra is jelölhető, amennyiben minden szakágra vonatkozóan rendelkezik műszaki
ellenőri jogosultsággal.
M3: Amennyiben nem rendelkezik magas és mélyépítés, vagy mérnöki létesítmények beruházásainak műszaki
ellenőrzésére vonatkozó ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 szabvány szerinti tanúsítvánnyal, vagy azzal
egyenértékű bármilyen nemzeti rendszerben akkreditált tanúsítvánnyal, vagy a minőségbiztosítás egyéb
bizonyítékával.
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?
Igen
244/2006 (XII.5) kormányrendelet.
191/2009 (IX.15.) kormányrendelet.

III.3.2)

A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
nevét és képzettségét?
Igen

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
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

IV.2.2)

Elektronikus árverést alkalmaznak-e?
Nem

IV.3)

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.3.1)

Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
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IV.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?
Egyéb korábbi közzététel
Hirdetmény száma a HL-ben: 2011/S 49-079467 , 11.3.2011

IV.3.3)

A dokumentáció és egyéb iratok
A dokumentáció beszerzésének határideje 22.8.2011 - 10:00
Kell-e fizetni a dokumentációért?
Ár 60 000 HUF
A fizetés feltételei és módja: A bruttó 60 000 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
22.8.2011 - 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: 22.8.2011 - 10:00
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:
"Csillagpont Kórház létrehozása a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban" című
TIOP-2.2.7/07/2F/2-2009-0006 azonosítószámú projekt.

VI.3)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Ajánlatkérő a Kbt. 83. (1) bekezdés szerint, a (2) bekezdés előírásai figyelembe vételével teljes körben biztosítja
a hiánypótlás lehetőségét.
2. Az eredményhirdetés ideje: 21.9.2011 (10:00).
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3. A szerződéskötés tervezett ideje: 7.10.2011 (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 személy aláírási címpéldányának egy 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 és a többségi befolyás 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.
11. A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben bevonni kívánt alvállalkozónak az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a Kbt. 60. § (1)
bekezdése, a 61. § (1) bekezdése vonatkozásában a letelepedése szerinti ország jogrendszerében a kizáró
okok hiányának igazolására milyen igazolások alkalmasak, és azokat mely szervezet, hatóság bocsátja ki, és
az igazolásokat annak megfelelően 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 2.8.2011-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 környezetvédelemre, az adózás rendjére, a
munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségek
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figyelembe vételével kapcsolatban. Ajánlatkérő a dokumentációban megadja azoknak a szervezeteknek
(hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat.
15. Ajánlattevő ajánlatában részletesen ismertesse a projekt komplexitásához illeszkedő, általa megvalósítani
kívánt munkamódszert, a szakágankénti munkaerő megosztást, a kivitelezés és az eszközök üzembe
helyezése során felmerülhető kockázatokat és elkerülésére vonatkozó javaslatait, valamint a megvalósítási
ütemtervét.
16. 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. [Kbt.13.§ (4) bekezdés].
17. Érvénytelenséghez vezet, ha a cégkivonatban szereplő tevékenységi kör szerint jelentkezőnek nincs
jogosultsága a beszerzés tárgyának teljesítésére.
18. 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.
19. 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.
20. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az Ajánlatkérő a jelen projektrészhez szükséges
támogatást csak abban az esetben tudja felhasználni, ha a műszaki ellenőrzés 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 beruházást meg tudja valósítani, tekintettel arra, hogy ellenkező esetben nem lesz képes a
szerződés teljesítésére.
21. 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.
22. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a későbbiekben szükség esetén élni kíván a Kbt. 125. § (3)
bekezdésének b) pontja szerinti törvényi lehetőséggel.
23. Az ajánlat elkészítésével és 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

VI.4.2)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 323.§-ában foglaltak
szerint.

VI.4.3)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
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E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
8.7.2011

13/07/2011
S132
http://ted.europa.eu/TED

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

10/10

