3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 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
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________
Azonosító kód____________________
Építési beruházás x
Árubeszerzés
Szolgáltatás
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
Postai cím: Szentpéteri kapu 72-76.
Város/Község: Miskolc
Postai irányítószám: 3526
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Csiba Gábor
Telefon: +36 (46) 4515205
E-mail: drcsiba@bazmkorhaz.hu
Fax: +36 (46) 323694
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bazmkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
xRegionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Általános közszolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
xEgészségügy
I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]
I.4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást?
nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház korszerűsítése
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát
válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább
megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a)
xÉpítési beruházás
xKivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye

3529 Miskolc, Csabai kapu 42.
NUTS-kód HU311
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása x
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:
VAGY hónap(ok)ban:
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak
számokkal és pénznem):
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága
(amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház korszerűsítése - vállalkozási szerződés
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45350000-5

További
tárgyak:

45321000-3
45332200-5
45315000-8
45317100-3

II.1.7)
Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre

egy vagy több részre
valamennyi részre x
II.1.8.)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház korszerűsítésének becsült értéke: bruttó
112.000.000,-HUF
I. rész (Nyílászáró csere), becsült érték: bruttó 58 000 000Ft
II. rész (Napkollektoros rendszer építés), becsült érték: bruttó 54 000 000Ft
Részletezve: B melléklet
II.2.2)
Vételi jog (opció) (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
VAGY: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő
jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett
idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés 2011/09/12 (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: nettó ajánlati ár 3%-a/nap; a meghiúsulás kötbér a nettó ajánlati
ár 30%-a; Jótállás a kivitelezési munkákra: 3 év.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
Vállalkozó számlái „szállítói finanszírozással” kerülnek kiegyenlítésre, amely esetben
a számla összegének 40%-át Megrendelő utalja át a Vállalkozó részére a számla
kézhezvételétől számított 15 banki napon belül, a fennmaradó összeget pedig a
pályázat kifizetési szabályai szerint a Magyar Államkincstár folyósítja a Vállalkozó
számlájára a Megrendelő által benyújtott, a Közreműködő Szervezet által befogadott
kifizetési kérelem befogadásától számított 45 napon belül.
Amennyiben a Vállalkozó az alvállalkozóval kötött szerződésben kikötött
ellen-szolgáltatást teljesítette, vagy annak teljesítését megtagadta az ajánlatában – a
304. § (2) bekezdése szerinti esetben a szerződésben – megjelölt alvállalkozója felé,
erről a Megrendelőt haladéktalanul köteles tájékoztatni. Amennyiben a Vállalkozó
bejelentési kötelezettségének öt napon belül nem tesz eleget, az alvállalkozó maga
jogosult a Kbt. 305.§ (6) bekezdés szerinti adatoknak a Megrendelő felé történő
bejelentésére. A Megrendelő haladéktalanul gondoskodik az adatoknak a honlapján

– amennyiben rendelkezik honlappal – történő közzétételéről. A Megrendelő a
neki felróható késedelmes fizetés esetén a Ptk. 301/A § (2) -(3) bekezdéseiben
foglaltaknak megfelelő mértékű késedelmi kamatot fizet a számlán meghatározott
fizetési határidő lejártát követő naptól. A számlák kifizetése a Kbt. 305.§ (3) bek.
alapján történik.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
nem
III.1.4)
Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott
esetben) nem 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
(adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet sem ajánlattevő, sem alvállalkozó, sem erőforrást nyújtó
szervezet az, akivel/ amellyel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésben felsorolt kizáró
okok fennállnak. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, 10%-ot meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó, sem erőforrást nyújtó szervezet akivel szemben
a 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban és 62.§ (1) bekezdésben felsorolt kizáró okok
fennállnak. Az eljárásban nem lehet alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 61. § (1)
bekezdésének d) pontjában felsorolt kizáró okok fennállnak. Jogi helyzet (kizáró
okok) – a megkövetelt igazolási mód:
- A fenti kizáró okok tekintetében ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, az erőforrást
nyújtó szervezet a Kbt.249.§ (3) bekezdése szerint köteles a fenti kizáró okokról az
ajánlatában nyilatkozni
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az alábbi igazolásokat az ajánlattevő(k)nek, a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak és az
erőforrást nyújtó szervezetnek önállóan kell teljesítenie:
P1. Valamennyi számlavezető pénzintézettől, összes bankszámlájáról az
ajánlattételi felhívás feladásától számított 60 napnál nem régebbi nyilatkozat, az
alábbi tartalommal:
- Mióta vezeti az ajánlattevő számláját?
- Volt-e sorban álló tétel az ajánlattevő számláján az igazolás kiadását megelőző 1
évben (12 hónapban) Kbt. 66. § (1/a)
P2. Az utolsó 3 lezárt üzleti évére vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti
mérlege Kbt. 66. § (1/b).
P3. A 2008, 2009 és 2010 üzleti évekre vonatkozó nyilatkozat, amelyben bemutatja
2008. 2009. és 2010. években a megpályázott rész tárgya szerinti nettó árbevételét
Kbt. 66. § (1/c).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az alábbi követelményeknek az ajánlattevő-(k)nek, a közbeszerzés értékének
tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak és az
erőforrást nyújtó szervezetnek önállóan kell megfelelnie:

P1. Alkalmatlan, ha bármelyik számlavezető pénzintézet nyilatkozata szerint volt
sorban álló tétel valamely számláján az igazolás kiadását megelőző 1 évben.
P2. Alkalmatlan, ha az utolsó 3 lezárt üzleti évében a mérleg szerinti eredménye
negatív.
P3. Alkalmatlan ha nyilatkozata alapján a megpályázott rész tárgya szerinti nettó
árbevétele nem éri el 2008, 2009 és 2010-es üzleti években a megpályázott rész
becsült nettó értékét.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1. Kbt.67. § (2) a) szerinti referencia igazolások . A referencia nyilatkozat formailag
akkor megfelelő, ha megfelel a Kbt. 68. § (2) bekezdésének.
M2. Felelős műszaki vezető bemutatása a műszaki vezető aláírásával ellátott
részletes szakmai önéletrajza csatolásával, valamint a felelős műszaki vezető
névjegyzéki azonosítóval ellátott nyilatkozatával, hogy a megbízást elfogadja.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
M1.Nem rendelkezik az adott részre a felhívás feladásától számított előző három
évben összesen legalább fővállalkozásban elvégzett
-az I. rész vonatkozásában legalább 3 db bruttó 58 MFt-t meghaladó nyílászáró
cserére vonatkozó referenciával
-a II. rész vonatkozásában legalább 3 db 165 m2-t meghaladó napkollektoros
referenciával.
M2. Nem áll rendelkezésére az adott részre felsőfokú végzettségű felelős műszaki
vezető legalább 5 éves jogosultsággal.
Ezen követelményeknek az ajánlattevő(k)nek, a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak és adott
esetben az erőforrást nyújtó szervezetnek együttesen kell megfelelnie.
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott nem
III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges
feltételek
III.3.1)
A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás típusa
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli x
Tárgyalásos
IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás x
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint

Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással
kell megadni)
Szempont
Súlyszám
IV.2.2)
Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2011/06/20 (év/hó/nap )
Időpont: 11:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 40000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
I. rész (nyílászáró csere) 16 000+ Áfa,
II. rész (Napkollektoros rendszer építés) 16 000+ Áfa.
Az ajánlati dokumentációból való vásárlás esetén minden ajánlattevő az I-II.részek,
azaz a teljes dokumentációt megkapja elektronikusan, de ajánlatot csak arra a
részre tehet, amelynek a dokumentációját kifizette. A dokumentáció megvásárolható
az ajánlati felhívás megjelenésének napjától kezdve, a dokumentáció ellenértékének
a B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Kórház Raiffeisen Bank
Zrt-nél vezetett 12046102-00153201-00100007 számú számlájára történő igazolt
átutalásával. Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha bármely ajánlattevő, vagy a
10% feletti alvállalkozó megvásárolja a dokumentációt.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2011/06/20 (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: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2011/06/20 (év/hó/nap)

Időpont: 11:00
Helyszín : Borsod-A-Z. Megyei Kórház, 3529 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76
igazgatói tárgyaló
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
Kbt. 80. § (2) bekezdés szerint
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2)
A szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos?
igen
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb hivatkozási alapot:
Kohéziós Alap - KEOP-5-3-0/B/09-2009-0034. Új Magyarország Fejlesztési Terv
Környezet és Energia Operatív Program
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés, illetőleg az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés
megküldésének tervezett időpontja:
2011/07/04. 14.30 óra
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2011/07/20. 10.00 óra
V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető
szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel
feltétele? (adott esetben)
igen
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további
információk: (adott esetben)
Ajánlatkérő a dokumentációt minden mellékletével együtt elektronikus formában
adja meg. A dokumentáció vételárának befizetését igazoló eredeti bizonylatnak a
B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Stratégiai és Koordinációs Iroda,
Főépület, III. emelet, 111. szoba (3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. Tel.: +36
46515207), előzetesen telefonon történt egyeztetés alapján minden munkanapon
9:00 – 14:00 óráig (az ajánlattételi határidő utolsó napján 9:00 órától 11:00 óráig)
történő bemutatása esetén Ajánlattevő megkapja a dokumentációt tartalmazó
linket és jelszót, ahonnan a dokumentáció letölthető. Faxon, e-mailben történő
megkérése esetén - az átutalási igazolás és egy kérőlevél csatolásával - Ajánlattevő
az átutalt vételár fenti számlán történő megjelenése után küldi meg a kérelmet
küldő e-mail címre illetve fax számra az ajánlati dokumentációt tartalmazó linket
és jelszót. Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha csak az egyik ajánlattevő vagy a
10% feletti alvállalkozó vásárolja meg a dokumentációt. Ajánlatkérő a megvásárlást
megelőzően a dokumentáció előzetes megtekintésére az átvétel helyszínén
lehetőséget biztosít.
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:

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:
V.6)
A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen
V.7) Egyéb információk:
1. A késedelmi kötbér napi mértéke : nettó ajánlati ár 3 %-a
2. A meghiúsulási kötbér a nettó vállalkozói díj 30 %-a.
3. Ajánlatkérő kiköti, hogy személyesen az ajánlatot leadni csak munkanapokon
9:00-14:00 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00-11:00 óráig
lehetséges a B-A-Z. Megyei Kórház (MAGYARORSZÁG 3526 Miskolc, Szentpéteri
kapu 72-76.), Stratégiai és Koordinációs Iroda, Főépület, III. emelet, 111.
szobájában.
4. Amennyiben a tervek hiányosak, ennek ellenőrzése Ajánlattevő feladata, és a
szükséges kiegészítéseket ajánlatában közölni kell.
5. Azon esetlegesen szükségessé váló kivitelei tervek elkészítéséről melyet az
ajánlati (tender) tervdokumentáció nem tartalmaz a nyertes Vállalkozó köteles
gondoskodni.
6. Az ajánlattevőnek csatolnia kell a kivitelezés részletes heti bontású vonalas
megvalósítási ütemtervét, az egyes folyamatok indításánál feltüntetve az
esetlegesen szükséges más területek kapcsolódási pontját elektronikusan Excel
táblában is.
7. Az ajánlatokat 1 eredeti és 2 másolati példányban bonthatatlan, zárt kötésben,
zárt csomagolásban kell benyújtani. Az ajánlatokon az „Eredeti” vagy „Másolat”
feliratot kell feltüntetni. Mindhárom példány mellé borítékban be kell fűzni az
árazott költségvetést változatlan szerkezetben és a vonalas ütemtervet excel
(.XLS) formátumban tartalmazó CD-t. A csomagoláson a „Ajánlat a KEOP 5.3.0/B
pályázathoz, 2011 június 20. 11:00 óráig tilos felbontani” feliratnak kell szerepelni.
Postai kézbesítés esetén a feliratot a belső csomagoláson kell elhelyezni.
A postán feladott ajánlatot ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak,
ha a kézhezvételére a benyújtásra megjelölt címen és helyiségben az ajánlattételi
határidőig sor került. A postázási késedelem kockázatát az ajánlattevő viseli.
8. Az árazott költségvetésben fel kell tüntetni a megjegyzés rovatban a konkrét
típust, amennyiben annak megnevezése eltér az árazatlan költségvetésben
megadott típustól.
9. Az ajánlat minden információt tartalmazó oldalát folyamatos oldalszámolással
kell ellátni. Az ajánlat dokumentációjának elején az oldalszámokat is tartalmazó
tartalomjegyzéket kell elhelyezni. (az üres oldalak is számozhatók, de nem
szükséges)
10. Az ajánlattevő részéről aláírásra jogosult személynek az eredeti ajánlatban
a nyilatkozatokat, valamint a felolvasólapot cégszerű aláírásával kell ellátnia. Az
ajánlat többi oldalát (a tartalommal bíró oldalakat), valamint a szerződéstervezetet
az aláírásra jogosult személynek, vagy az általa erre felhatalmazott személynek
szignálnia kell. Tekintettel arra, hogy az ajánlattétel nyelve magyar, minden idegen
nyelven kiállított igazolás és dokumentum mellé csatolni kell azok magyar nyelvű
fordítását is. A fordítás tartalmáért az ajánlattevő felel.

11. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő és a közbeszerzés értekének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóinak nyilatkozatát arról, hogy
melyek a számlavezető pénzintézetei, továbbá arról, hogy a benyújtott igazolásokon
túl további pénzintézetnél nem rendelkezik bankszámlával, továbbá arról, hogy
valamennyi számlavezető pénzintézete igazolását becsatolta.
12. Az ajánlattevő nyilatkozzon a Kbt. 71. §-a (1) bekezdésének a) – d)illetve a 63.§
(3) bekezdésben foglaltakról.
13. Érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlattevő nem nyilatkozik a Kbt. 63. §-ának (3)
bekezdése alapján arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igény be a Kbt.
60. §-ában és 61. §-ában meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
14. A referencia munkák bemutatása és a referenciákat igazoló levelek benyújtása
csak az ajánlati felhívásban meghatározott mértékig szükséges.
15. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója 60 napnál nem régebbi
cégkivonatát egyszerű másolatban; folyamatban lévő cégadat változás esetében a
változásbejegyzési kérelem másolatát; az ajánlatot cégszerűen aláíró személy(ek)
aláírási címpéldányának egyszerű másolatát; valamint a cégkivonatban nem
szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó, a meghatalmazott
aláírását is tartalmazó eredeti írásos meghatalmazást.
16. Ajánlattevő az ajánlati dokumentációban szereplő szerződéstervezetet aláírva,
és a műszaki tervdokumentáció részét képező árazatlan költségvetést kitöltve
köteles csatolni az ajánlatához.
17. Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának a szerződés teljesítéséhez szükséges
pénzügyi és gazdasági, illetve műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságát az ajánlati
felhívásban meghatározott módon kell igazolnia. A közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak csak azokat
a nyilatkozatokat és igazolásokat kell benyújtania, amelyeket az ajánlati felhívás
kifejezetten megkövetel.
18. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlatot benyújtók által
cégszerűen aláírt együttműködési megállapodást, amelyben egyebek között meg
kell jelölni a vezető céget, rögzíteni kell a tagok közötti feladatmegosztást, valamint
azt, hogy a közös ajánlattevők felelőssége a szerződés teljesítéséért korlátlan
és egyetemleges. A megállapodás részletes tartalmát az ajánlati dokumentáció
határozza meg.
19. Amennyiben ajánlatkérő az alkalmasságot erőforrás igénybevételével kívánja
igazolni, úgy csatolandó a Kbt. 65.§ (4) bek. szerinti – a Kbt.4.§3/E pontjának
megfelelő - nyilatkozat, valamint annak igazolása, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének
időtartama alatt.
20. Ha az ajánlatkérő az összegzésben a második legkedvezőbbnek minősített
ajánlattevőt is meghatározza, az eljárás nyertesének visszalépése esetében a
következő legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést.
21. Ajánlattevő az igazolásokat a Kbt. 20§ (3) bekezdés szerint egyszerű
másolatban is benyújthatja.
22. A ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 250. § (3) b)pontban foglaltak
szerint biztosít.

23. A nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződés megkötéséig be kell csatolnia
az építési, kivitelezési tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítási kötvény
egyszerű másolatát, valamint a biztosító által kiadott, 60 napnál nem régebbi
igazolást a biztosítási szerződés kárfedezeti összegeiről (legalább az adott rész
szerződéses árának kétszereséről – több rész esetén a részek összegének
kétszereséről –), és arról, hogy az ajánlattevő felelősségbiztosítása érvényes.
24. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes
költség az ajánlattevőt terheli.
25. Az ajánlatok összeállításánál a felhívásban és az ajánlatkérő által összeállított
dokumentációban nem szabályozattak vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló
2003. évi CXXIX. törvény előírásaiban foglaltak szerint kell az ajánlattevőnek el járni
és ajánlatot elkészíteni. Amennyiben az dokumentáció és az ajánlati felhívás között
ellentmondás mutatkozik, az ajánlati felhívásban foglaltak az irányadóak.
26. Az ajánlatban meg kell nevezni a Kbt. 71.§-ában meg-jelölt
személyeket/szervezeteket, valamint a közbeszerzésnek a 71.§ (1) bekezdés a) – b)
pontjaiban megjelölt részeit.
27. Az ajánlati dokumentációból való vásárlása esetén, minden ajánlattevő az
I-II.részek, azaz a teljes dokumentációt megkapja, de ajánlatot csak arra a részre
(részekre)tehet, amelynek a dokumentációját kifizette.
28. Amennyiben egy ajánlattevő több részre is ajánlatot tesz, a közbeszerzés tárgya
szerinti árbevételnél az egyes részekre vonatkozó értékek külön-külön lesznek
figyelembe véve. Érvénytelenségi ok!
29. Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 83.§-a szerint biztosítja.
30. A munkaterület átadásának tervezett időpontja: 2011/07/20.
31. A dokumentáció rendelkezésre bocsájtása és a kiegészítő tájékoztatás
megadása elektronikus úton történik.
32. A II. gépészeti résznél a tervezett típusoktól való eltérés esetén az
egyenértékűség bizonyítása minden paraméterben az ajánlattevő feladata egy
összehasonlító excel táblázattal, melyet a beadott CD-re is rá kell írni. Amennyiben
bármely paraméterben az alternatív eszköz kedvezőtlenebb értéket mutat,
ajánlatkérő nem fogadja el egyenértékűnek. Ajánlatkérő az Ajánlattevő által
feltüntetett paramétereken kívül egyéb paramétert is vizsgálhat.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/05/25 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: Borsod-A-Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
Postai cím: Szentpéteri kapu 72-76.
Város/Község: Miskolc
Postai irányítószám: 3526
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Stratégiai és Koordinációs Iroda
Címzett: Kovács Bernadett
Telefon: 36 46 515 207
E-mail: kbernadett.beszir@bazmkorhaz.hu
Fax: 36 46 515 200/1282 mell
Internetcím (URL):

II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név: Borsod-A-Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
Postai cím: Szentpéteri kapu 72-76.
Város/Község: Miskolc
Postai irányítószám: 3526
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Stratégiai és Koordinációs Iroda
Címzett: Kovács Bernadett
Telefon: 36 46 515 207
E-mail: kbernadett.beszir@bazmkorhaz.hu
Fax: 36 46 515 200/1282 mell
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név: Borsod-A-Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
Postai cím: Szentpéteri kapu 72-76.
Város/Község: Miskolc
Postai irányítószám: 3526
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Stratégiai és Koordinációs Iroda Főépület, III. emelet, 111.
szoba
Címzett: Kovács Bernadett
Telefon: 36 46 515 207
E-mail: kbernadett.beszir@bazmkorhaz.hu
Fax: 36 46 515 200/1282 mell
Internetcím (URL):
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1
meghatározás Nyílászáró csere
1) A rész meghatározása
nyílászáró csere
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45454000-4

45421100-5
45321000-3
45453100-8
3) Mennyiség vagy érték
I. rész (Nyílászáró csere), becsült érték: bruttó 58 000 000Ft
Új ajtók száma: 5 db („A” épületrészben). Új ajtók felülete: 41,45 m2 („A”
épületrészben). Új ablakok felülete: 1022,73 m2 („A” épületrészben: 911,11 m2, „B”
épületrészben: 111,62 m2). Új ablakok száma: 232 db („A” épületrészben: 185 db;
„B” épületrészben: 47 db)
Új szerkezetek együttes hő átbocsátási tényezője: 1,3 W/m2 K. A nyílászárók
5 légkamrás, műanyag profilú Gretsch vasalatú DIN 18055 C szabvány szerinti,
Standard 4-16 argon – 4 low-E üvegezésű szerkezetek.
További
tárgyak:

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az összes nyílászáróra vonatkozóan a bontás,
szerelés és helyreállítás költségeit. A tervezett típusoktól való eltérés esetén az
egyenértékűség bizonyítása minden paraméterben az ajánlattevő feladata egy
összehasonlító táblázattal.
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés 2011/09/12 (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ---------------------B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 2
meghatározás Napkollektoros rendszer építés
1) A rész meghatározása
Napkollektoros rendszer építés
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45350000-5

45332200-5
45315000-8
45317100-3
3) Mennyiség vagy érték
II. rész (Napkollektoros rendszer építés), becsült érték: bruttó 54 000 000Ft
- kialakítandó egy napkollektoros melegvíz-termelő rendszer 165 m2 felülettel és
6m3 (+3m3) tárolókapacitással. Ennek tervezett felépítése: a napkollektorok 10
illetve 5 m2-es (Hoval GFK típus vagy ezzel egyenértékű) nagyfelületű táblásított
kollektor-mezők, melyek sorba illetve a mezők ( 5 db 30 és 1 db 15 m2) párhuzamos
kapcsolásban
- kollektor telepeket külön térfogatáram mérőkkel (rotaméter) és szabályozó
szelepekkel kell ellátni, hogy beállítható legyen az átfolyás az optimális hatásfok
miatt.
- kollektor köri és szekunder szivattyú, valamint a leválasztó hőcserélő és
váltószelepek kerülnek beépítésre (Hoval vagy azzal egyenértékű)
- tároló kör keringtetésének vezérlése egy többkörös (Hoval UVR 61-3 vagy azzal
egyenértékű) szabályozó végzi el a mért hőmérsékletkülönbségek alapján.
- a kollektorok a kazánház lapos tetején kerülnek elhelyezésre, gyári
tartószerkezeteken, beton talpelemekhez rögzítve
- a kollektorokat gyári szettekkel kell összekötni.
- tetőn kívül a csővezetékeket UV és magas hőmérséklet álló szigeteléssel kell
ellátni. A tervezett csővezeték típus presselhető idomokkal készül speciális szolár
tömítő gyűrűkkel ellátott, lágyacél cső (ViegaPress vagy azzal egyenértékű).
- csőszigetelés a teljes rendszeren (zárt térben) magas hőmérsékletet (180°C) álló,
zárt cellás (Armaflex solar vagy azzal egyenértékű) szigetelést kap.
További
tárgyak:

- meglévő bojlertérbe kerül a meglévő tárolók mellé az új 3000 literes zománcozott
tároló (Hoval S3000 vagy azzal egyenértékű). Itt kell elhelyezni a szolármodult és a
szabályozást is.
A tervezett típusoktól való eltérés esetén az egyenértékűség bizonyítása minden
paraméterben az ajánlattevő feladata egy összehasonlító táblázattal.
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés 2011/09/12 (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------

