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Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó

Általános keresés:
OK
Közbeszerzési Értesítı
Kiválasztott lapszám
Legutolsó 5 lapszám

Általános keresés

Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben

2012/54. lapszám
2012/53. lapszám
2012/52. lapszám
2012/51. lapszám
2012/50. lapszám

Vissza
Hirdetmény
Közbeszerzési Értesítı száma:
Ajánlatkérı:
Nyertes ajánlattevı:
Teljesítés helye:
Beszerzés tárgya:
Eljárás fajtája:
Hirdetmény típusa:
CPV kód:
Közzététel dátuma:
Iktatószám:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidı:
Ajánlatkérı típusa:
Ajánlatkérı fı tevékenységi köre:
Rövid tartalom:

2012 / 54
Kaposvári Egyetem
Kaposvár
Építési beruházás Kivitelezés
Nyílt
Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b) pontja/KÉ/2011.12.30 KÉ
45210000-2; 45310000-3; 45350000-5
2012/05/14/
6896/2012
2012/06/08/
Központi szintő
Oktatás
Eljárást megindító felhívás - Tudásközpont, Alstúdió és Mővészeti Stúdiók kiviteli
munkái

Tartalom letöltése PDF-ben
Tartalom:
3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatás megrendelés
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Kaposvári Egyetem
Postai cím: Guba Sándor u. 40.
Város/Község: Kaposvár
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Weisz Zoltán
Telefon: +36 829467637
E-mail: weisz.zoltan@ke.hu
Fax: +36 828352773
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Az ajánlatkérı általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következı címen szerezhetı be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítı iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következı
címen szerezhetık be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következı címre kell benyújtani:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérı típusa
x Központi szintő
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintő
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Fı tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérık
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidı, kultúra és vallás
Környezetvédelem
x Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérık
Gáz- és hıenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Földgáz és kıolaj feltárása és kitermelése
Kikötıi tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelıanyag feltárása és kitermelése
Repülıtéri tevékenységek
Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérık nevében
Az ajánlatkérı más ajánlatkérık nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérıkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)
II. SZAKASZ: A SZERZİDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerzıdéshez rendelt elnevezés:
Tudásközpont, Alstúdió és Mővészeti Stúdiók kiviteli munkái
II.1.2) A szerzıdés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás
megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerzıdés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
x Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérı által meghatározott követelményeknek megfelelıen
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Kaposvár
NUTS-kód: HU232
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
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x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevıvel
A tervezett keretmegállapodás résztvevıinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevıvel
A keretmegállapodás idıtartama: Idıtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes idıtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendı szerzıdések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerzıdés meghatározása/tárgya
Vállalkozási szerzıdés alapján Modern Szolgáltató és Kutató Egyetem továbbfejlesztése Kaposváron
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fı szójegyzék Kiegészítı szójegyzék
Fı tárgy:
4521000045210000-2
További tárgyak: 4531000045310000-3
4535000045350000-5
II.1.7) Részekre történı ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több
példányban is használható)
nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre
valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerzıdés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
1. Tudásközpont mintakezelı és dokumentációs Központ kialakítása
Kaposvári Egyetem a TIOP 1.3.1-10/1 számú projekt keretén belül a területén lévı oktatási tevékenységhez kapcsolódó
kiszolgáló funkciójú helységek, raktár és iroda épület földszinti szint átalakításának, „Tudásközpont mintakezelı és
dokumentációs Központ” kiviteli munkái.
Az épület két egységbıl áll. Az elsı egység földszint + tetıtér kialakítású. A második egység földszintes.
Elvégzendı feladatok:
belsı nyílászárók cseréje 39 db ,
homlokzati nyílászárók cseréje 63 db,
belsı burkolatok bontása új burkolatok kialakítása greslap burkolat: 348,8 m2 pvc/gumi burkolat:100,7m2: parketta burkolat
40,7 m2: mőgyanta burkolat:38,6 m2 ragasztott csempe burkolat: 315,39 m2,
tetı héjazat csere:786,9 m2 ,
komplex akadálymentesítés pályázattal érintett területeken 507 m2 ,
épületgépészeti felújítás 507 m2, villamos felújítás 507 m2
Az épület homlokzati hıszigetelést kap üvegszövet erısítéssel: 582,6 m2 felületen.
Az intézmény udvarészén létesül 1db tehergépkocsi parkoló +1 db akadálymentes parkoló az épület fıbejárata közvetlen
közelében készítése rendszerkövekbıl 6 cm-es vastagsággal:236,5m2
épületgépészeti felújítás:
főtési rendszer: csıhálózat megmarad, hı leadó radiátorok termosztatikus vezérlést kapnak (35 db) részben cserére kerülnek új
radiátor (13 db),
vízvezeték rendszer: a meglévı vízvezeték rendszer megmarad, az új funkciókhoz új nyomvonalon lefolyó illetve víznyomó
vezeték hálózat épül ki.
szellızés/ porelszívás: a belsı terő helységek szellızése:19,49 m2
gépi/helység porelszívás: 38,84 m2
villamos felújítás: a fali csatlakozótól új fıvezeték építendı ki a házi fıelosztóhoz 20 fm, a fıelosztótól új leágazás készül a
dokumentációs központ, mintatároló részére.
gyengeáramú: A meglévı berendezések eszközök elbontásra kerülnek mivel nem elégítik ki a jelenleg érvényben lévı szabvány
követelményeit. Villámvédelmi hálózat szabványosításra kerül 58 fm. A technológiai, általános fogyasztó részére új áramköri
hálózat kerül kiépítésre 507 m2.
2. Kaposvári Egyetem Alstúdió kialakítása és felújítása
Kaposvári Egyetem a TIOP 1.3.1-10/1 számú projekt keretén belül a területén lévı oktatási tevékenységhez kapcsolódó
kiszolgáló funkciójú helységek, stúdió átalakításának, „Alstúdió kialakítása és felújítása ” kiviteli munkái.
Elvégzendı feladatok:
homlokzati nyílászárók cseréje 6 db,
belsı burkolatok bontása új burkolatok kialakítása greslap burkolat:13,03 m2 parketta burkolat 15,03 m2
komplex akadálymentesítés pályázattal érintett területeken 57 m2 ,
villamos felújítás: Villámvédelmi hálózat szabványosításra kerül 14 fm. A technológiai, általános fogyasztó részére új áramköri
hálózat kerül kiépítésre 30 m2.villamos felújítás: a fali csatlakozótól új fıvezeték építendı ki a házi fıelosztóhoz 100 fm,
gyengeáramú: A meglévı berendezések eszközök elbontásra kerülnek mivel nem elégítik ki a jelenleg érvényben lévı szabvány
követelményeit.
3. Kaposvári Egyetem Mővészeti Kar- Stúdiók kialakítása
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Kaposvári Egyetem a TIOP 1.3.1-10/1 számú projekt keretén belül a területén lévı oktatási tevékenységhez kapcsolódó
kiszolgáló funkciójú helységek, stúdió átalakításának, „Kaposvári Egyetem Mővészeti Kar Stúdió” kiviteli munkái.
Elvégzendı feladatok:
belsı nyílászárók cseréje 9 db ,
belsı burkolatok bontása új burkolatok kialakítása greslap burkolat:14 m2 mőgyanta burkolat 87,11 m2
komplex akadálymentesítés pályázattal érintett területeken 122,6 m2 ,
Az intézmény udvarészén létesül 1db akadálymentes parkoló az épület fıbejárata közvetlen közelében készítése
rendszerkövekbıl 6 cm-es vastagsággal: m2
épületgépészeti felújítás:
vízvezeték rendszer: a meglévı vízvezeték rendszer megmarad, az új funkciókhoz új nyomvonalon lefolyó illetve víznyomó
vezeték hálózat épül ki 14 m2.
szellızés: helységek szellızése 66,17m2
villamos felújítás: a fali csatlakozótól új fıvezeték építendı ki a házi fıelosztóhoz 40 fm, A technológiai, általános fogyasztó
részére új áramköri hálózat kerül kiépítésre 122,6 m2.
gyengeáramú: A meglévı berendezések eszközök elbontásra kerülnek mivel nem elégítik ki a jelenleg érvényben lévı szabvány
követelményeit.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: 117395276 Pénznem: HUF
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerzıdés meghosszabbítható: nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerzıdések esetében a további
szerzıdések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)
II.3) A szerzıdés idıtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) idıtartam hónapban: vagy napban: 150 (a szerzıdés megkötésétıl számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és mőszaki információk
III.1) A szerzıdéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
A nyertes ajánlattevı az alábbi szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek vállalására köteles
Késedelmi kötbér
mértéke : 1 % naponta
alapja: a teljes nettó ellenérték
maximális mértéke: 30 napi tételnek megfelelı összeg
Meghiúsulási kötbér
mértéke : 10 %
alapja: a teljes nettó ellenérték
A szerzıdés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igényekre Ajánlatkérı a teljes nettó ellenérték 5 % -a mértékő biztosítékot
köt ki a közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) 126. § (6) bekezdés a) pont szerint.
Vállalkozó a hibás teljesítéssel kapcsolatos igényekre biztosítékot nyújt. A biztosíték mértéke a teljes nettó vállalkozási díj 5 %ának megfelelı összeg. Vállalkozó a biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének idıpontjában nyújtja a jótállás
idıtartamára.
Jótállás: 36 hónap
III.1.2) Fı finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)
A nyertes ajánlattevı a teljes nettó ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelı összeg, de legfeljebb 10 millió forint elılegként történı
kifizetését kérheti.
A számla ellenértékét ajánlatkérı a Kbt. 130. § (3) bekezdése és az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a
szerint átutalással egyenlíti ki.
Részszámlázásra a dokumentációban foglaltak szerint van lehetıség.
Az ellenszolgáltatás részben európai uniós támogatásból kerül finanszírozásra, a támogatásból származó összeg kifizetése a
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet szerint közvetlen szállítói finanszírozással történik.
A támogatás aránya (intenzitása): 95 %
Tekintettel arra, hogy jelen közbeszerzési eljárás tárgya építési beruházás, a fizetési feltételek részét képezik a Kbt. 131. § (3)
bekezdése, valamint a 306/2011. (XII. 23.) Korm. r. rendelkezései.
III.1.3) A közös ajánlatot tevı nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérı nem teszi lehetıvé a nyertes ajánlattevı(k) számára a szerzıdés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet
(projekttársaság) létrehozását.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevı/részvételre jelentkezı személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és
cégnyilvántartásokba történı bejegyzésre vonatkozó elıírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérı által elıírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
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Az eljárásban nem lehet ajánlattevı, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplı,
akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bek. a)-k) pontokban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet
ajánlattevı, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdése szerinti kizáró ok fennáll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevı,
alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplı, akivel szemben a Kbt. 57. § (1) bek. d)
pontjában felsorolt kizáró ok fennáll.
Tekintettel arra, hogy jelen közbeszerzési eljárás tárgya építési beruházás, a Kbt. 57. § (1) bek. d) pontjában szereplı kizáró ok
ajánlatkérı általi elıírása az építıipari kivitelezési tevékenységet végzı gazdasági szereplık vonatkozásában az épített környezet
alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti, építıipari kivitelezési tevékenységet végzık
névjegyzékében szereplés követelményét, illetve nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplık esetén (feltéve, hogy a
letelepedés szerinti ország joga azt elıírja) a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés követelményét is jelenti.
A Kbt. 122. § (1) bek. és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 12. §-a szerint az ajánlattevınek nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a
felhívásban elıírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. § (1) bek. k) pont kc) pontját a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 12.
§-a rendelkezései szerint kell igazolni.
Továbbá az ajánlattevınek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint, hogy a szerzıdés teljesítéséhez nem
vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti, a felhívásban elıírt kizáró okok hatálya alá esı alvállalkozót, valamint az általa
alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti, a felhívásban elıírt
kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 57. §-ában foglalt kizáró okok esetében az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt
vevı más szervezet vonatkozásában az ajánlattevınek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 10. § rendelkezései szerint kell eljárnia.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az ajánlattevı, az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevı gazdasági
szereplı által tett nyilatkozatoknak a jelen felhívás feladása napjánál nem régebbi keltezésőnek kell lenniük.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
a) Az ajánlattevınek az ajánlatba csatolnia kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (1) bek. a) pontja alapján, valamennyi
pénzügyi intézményétıl származó, valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló, az eljárást megindító felhívás feladásának
napjánál nem régebbi keltezéső nyilatkozatot melynek kötelezıen tartalmaznia kell (attól függıen, hogy ajánlattevı mikor jött
létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak), hogy a pénzforgalmi
számláján/számláin az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 2 évben (24 hónapban) 30 napot meghaladó
sorba állítás volt-e.
b) Az elızı három lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját ajánlatkérı a 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVMPM együttes rendelet 3. §-ában meghatározott internetes honlapon történı betekintéssel ellenırzi a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r.
14. § (1) bek. b) pontja alapján. Amennyiben a beszámolók közül ezen a honlapon bármelyik nem található meg, abban az
esetben az ajánlatba csatolnia kell ajánlattevı saját vagy jogelıdje elızı három lezárt üzleti évének számviteli jogszabályok
szerinti beszámolója részét képezı eredménykimutatást. Amennyiben Ajánlattevı letelepedése szerinti ország joga nem írja elı a
beszámoló közzétételét, úgy ajánlattevı képviselıje által aláírt nyilatkozat csatolása szükséges az elızı három lezárt üzleti év
mérleg szerinti eredményérıl.
c) Az ajánlatba csatolni kell, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (1) bek. c) pontja alapján a jelen felhívás feladását megelızı
három naptári évi (2009., 2010. és 2011.) a közbeszerzés tárgya szerinti (építési munka tárgyú) nettó árbevételrıl szóló
nyilatkozatot, attól függıen, hogy az ajánlattevı mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az
adatok rendelkezésre állnak.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdései, valamint a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r.
vonatkozó rendelkezései.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
a) Alkalmatlan az ajánlattevı, ha bármely pénzügyi intézménytıl származó nyilatkozat tartalma szerint bármelyik pénzforgalmi
számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 2 évben (24 hónapban) 30 napot meghaladó sorba állítás
volt.
b) Alkalmatlan az ajánlattevı, ha saját vagy jogelıdje mérleg szerinti eredménye az elızı három lezárt üzleti év egyikében sem
volt pozitív vagy nulla.

c) Alkalmatlan az ajánlattevı, ha a felhívás feladását megelızı három naptári évben (2009., 2010. és 2011.) összesen a
közbeszerzés tárgya szerinti (építési munka tárgyú) nettó árbevétele nem éri el a 110 millió Ft-ot.
A fenti a) és b) pontban foglalt a követelmény értelemszerően kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplıkre,
ezért közös ajánlattétel esetén elegendı, ha ennek a követelménynek a közös ajánlattevık egyike megfelel.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (2) bekezdésére tekintettel az ajánlatkérı a késıbb létrejött gazdasági szereplıktıl
megkövetelt, a közbeszerzés tárgyából származó (építési munka tárgyú) nettó árbevétel mértékét az alábbiak szerint határozza
meg: 120 millió Ft.
III.2.3) Mőszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
a) Az ajánlatba csatolni kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. § (2) bek. a) pontja alapján és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 16.
§ (5) bekezdése szerint az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban teljesített, a felhívás III.2.3) pont
alkalmasság minimumkövetelményei rovat a) pontjában elıírt követelményeknek megfelelı, legjelentısebb építési
beruházásainak ismertetését. Az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább a szerzıdést kötı másik fél
megnevezését, az építési beruházás tárgyát, az ellenszolgáltatás nettó összegét, a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidı
– legalább év és hónap – megjelölésével) és helyét, továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az elıírásoknak és a
szerzıdésnek megfelelıen történt-e. Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az
ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt.
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b) Az ajánlatba csatolni kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. § (2) bek. e) pontja alapján a felhívás III.2.3) pont alkalmasság
minimumkövetelményei rovat b) pontjában elıírt követelményeknek megfelelı szakemberekrıl szóló nyilatkozatot, amely
tartalmazza ezen személyek nevét, képzettségét és a felelıs mőszaki vezetık esetében a mőszaki vezetıi gyakorlati idejét és a
felelıs mőszaki vezetıi regisztrációs számát, amellyel az adott mőszaki vezetı a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 9. § szerinti
elektronikus névjegyzékben szerepel. Az ajánlatkérı az ajánlatban megjelölt szakemberek felelıs mőszaki vezetıi jogosultságát
a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 9. § szerinti elektronikus névjegyzék alapján ellenırzi.

c) Az ajánlatba csatolni kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. § (2) bek. f) pontja alapján a környezetvédelmi intézkedéseire
vonatkozó, ISO 14001 szerinti környezetirányítási rendszerre vonatkozó (vagy azzal egyenértékő), független szervezet által
kiállított tanúsítványát, vagy a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 17. § (3) bekezdése szerinti, ezzel egyenértékő dokumentumot.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdései, valamint a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r.
vonatkozó rendelkezései.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
a) Alkalmatlan az ajánlattevı, ha nem mutat be az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban összesen
legalább 2 db, egyenként legalább nettó 50 millió Ft értékő, a közbeszerzés tárgya (a KSH Építményjegyzék 12
Építménycsoportba tartozó épületen végzett, építés és/vagy átalakítás és/vagy felújítás) szerinti (mőszaki átadás-átvétellel lezárt)
referenciát.
Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ajánlatkérı csak és kizárólag a
referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó személyre esı hányadát veszi figyelembe az alkalmassági
követelménynek való megfelelés vizsgálata során.
b) Alkalmatlan az ajánlattevı, ha nem mutat be az alábbi követelményeknek megfelelı, a teljesítésbe bevonni kívánt
szakembereket:
ba) legalább 1 fı, legalább 5 éves mőszaki vezetıi szakmai gyakorlattal rendelkezı, a felelıs mőszaki vezetıi névjegyzékben
[244/2006. (XII. 5.) Korm. Rendelet, 1. melléklet I. rész] szereplı, legalább „MV ÉP/A korlátozás nélkül” kategóriás
magasépítési felelıs mőszaki vezetı szakembert;
bb) legalább 1 fı, legalább 3 éves mőszaki vezetıi szakmai gyakorlattal rendelkezı, a felelıs mőszaki vezetıi névjegyzékben
[244/2006. (XII. 5.) Korm. Rendelet, 1. melléklet I. rész] szereplı, legalább „MV-Ép/ÉG korlátozás nélkül” kategóriás
épületgépész felelıs mőszaki vezetı szakembert;
bc) legalább 2 fı kımőves szakmunkást
bd) legalább 1 fı burkoló szakmunkást
be) legalább 1 fı tetıfedı szakmunkást
bf) legalább 1 fı építményszigetelı szakmunkást
bg) legalább 1 fı épületgépészeti csıhálózat- és berendezés-szerelı szakmunkást
bh) legalább 1 fı központifőtés- és csıhálózat-szerelı szakmunkást
bi) legalább 1 fı villanyszerelı szakmunkást
Ugyanaz a személy nem mutatható be egynél több, a fenti ba)-bi) pontban foglalt követelmény tekintetében.
c) Alkalmatlan az ajánlattevı, ha nem rendelkezik a környezet védelemre vonatkozó ISO 14001 szerinti környezetirányítási
rendszerrel, vagy a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 17. § (3) bekezdése szerinti egyenértékő dokumentummal.
III.2.4) Fenntartott szerzıdésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerzıdés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerzıdés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerzıdésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történı hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közremőködı személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közremőködı személyek nevét és képzettségét
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérık
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
Keretmegállapodásos, az eljárás elsı részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás elsı részében meghívásos
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Keretmegállapodásos, az eljárás elsı részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás elsı részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérık
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás elsı részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás elsı részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás elsı részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás elsı részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezık létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás,
versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplık tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezık számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevık létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a
megtárgyalandó ajánlatok számát:
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelıt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelınyösebb ajánlat a következı részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésrıl:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérı által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerzıdésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelı rovatokat)
Eljárást megindító, illetve meghirdetı felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítıben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítıben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítıben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítı iratok vagy ismertetık beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2012/06/08 (év/hó/nap ) Idıpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 40.000 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció fenti ellenértéke az ÁFÁ-t nem tartalmazza, a dokumentáció ellenértéke: 40.000,- Ft + ÁFA. A dokumentáció
ellenértékét a TriCSÓK Zrt. Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12010659-01057020-00100006 számú számlájára kell átutalni. Az
átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni a „Dokumentáció; KE TIOP-1.3.1-10/1-2010-0010” kifejezést.
A dokumentáció ára a dokumentáció átvételének helyén készpénzben is befizethetı.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidı
Dátum: 2012/06/08 (év/hó/nap) Idıpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezık részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
Az EU bármely hivatalos nyelve
x Az EU következı hivatalos nyelve(i): HU
Egyéb:
Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális idıtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az idıtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidı lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2012/06/08 (év/hó/nap) Idıpont: 10:00
Hely: TriCSÓK Zrt. 1067 Budapest, Teréz krt. 19. III. emelet 37.
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62. § (2) bekezdés szerint.
V. szakasz: kiegészítı információk
V.1) A közbeszerzés ismétlıdı jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
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A közbeszerzés ismétlıdı jellegő nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerzıdés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
TIOP-1.3.1-10/1-2010-0010
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérı által elıírt alapvetı szabályai, az elsı tárgyalás idıpontja:(ha az eljárás
tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történı elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott
esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítı iratok, vagy ismertetı rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott
esetben)
A dokumentáció átvehetı személyesen, munkanapokon 10-14 óráig (az ajánlatok felbontásának napján 9-10 óráig); a
dokumentációba való betekintésre ugyanezen idıszakokban van lehetıség a dokumentáció átvételének helyén. A dokumentáció
átvételének feltétele, hogy a dokumentáció ellenértéke a jogosult számlájára beérkezzen, vagy azt készpénzben megfizessék,
vagy a dokumentációt megvásárló az átutalást igazoló dokumentum egyszerő másolatát a TriCSÓK Zrt. részére
átadja/megküldje; a dokumentációba való betekintés ingyenes. A dokumentáció személyes átvétele esetén a dokumentációt
átvevı személy átvételi elismervényt köteles kitölteni és aláírni. Az átvételi elismervényen olvashatóan fel kell tüntetni a
dokumentációt megvásárló elérhetıségeit (név, székhely, levelezési cím, faxszám, e-mail cím, telefonszám, esetlegesen
kapcsolattartó személy neve). A dokumentációba történı betekintés esetén a dokumentációba betekintı személy köteles aláírni
az errıl szóló jegyzıkönyvet, valamint köteles a jegyzıkönyvön olvashatóan feltüntetni a dokumentációba betekintı
elérhetıségeit (név, székhely, levelezési cím, faxszám, e-mail cím, telefonszám, esetlegesen kapcsolattartó személy neve). A
dokumentáció másra nem ruházható át.
A Kbt. 50. § (3) bekezdése szerint a dokumentáció megküldése az erre irányuló kérelem kézhezvételétıl számított két
munkanapon belül, postai úton történik, feltéve, hogy a dokumentáció ellenértéke a jogosult számlájára beérkezett vagy azt
készpénzben megfizették vagy a dokumentációt megvásárló az átutalást igazoló dokumentum egyszerő másolatát a TriCSÓK
Zrt. részére átadta/megküldte és bármely esetben a dokumentációt megvásárló a dokumentáció megküldésére irányuló kifejezett
kérelmében megadta a megküldéshez szükséges elérhetıségeit (név, székhely, levelezési cím, faxszám, e-mail cím,
telefonszám).
V.3.3.1) Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti
tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felsı határa:
V.3.3.2) Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése,
amellyel az ajánlatkérı megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek elıírt igazolási módja a minısített ajánlattevık hivatalos jegyzékébe történı
felvétel feltételét képezı minısítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minısített ajánlattevık
hivatalos jegyzékébe történı felvétel feltételét képezı minısítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
III.2.2 a), III.2.2.b), III.2.2.c), III.2.3.a), III.2.3.b), III.2.3.c)
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó elıírások: (adott esetben)
Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, melynek mértéke:
2.000.000 Ft.
Az ajánlati biztosítékot az Ajánlatkérı Magyar Államkincstárnál vezetett 10039007-00282888-00000000 számú számlájára kell
teljesíteni. A biztosíték nyújtása történhet bankgaranciával vagy biztosítási szerzıdés alapján kiállított készfizetı
kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel is. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség jelen felhívás IV.3.7) pontjában
meghatározott idıtartama lejártát követı 60 napig érvényesnek kell lennie figyelemmel a Kbt. 124. § (5) bekezdésében
foglaltakra. Az ajánlati biztosíték nyújtásáról szóló igazolást az ajánlatban szükséges csatolni.
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: igen
V.4) Egyéb információk:
1) Ajánlatkérı a hiánypótlásra a Kbt. 67. § szerint teljes körben lehetıséget biztosít.
2) A közbeszerzési eljárás során valamennyi levelezésre kérjük feltüntetni az alábbi információkat:
• Kaposvári Egyetem
• Modern Szolgáltató és Kutató Egyetem továbbfejlesztése Kaposváron
• az eljárás nyilvántartási száma
• a dokumentumot beküldı neve, levelezési címe, faxszáma és e-mail címe
A nem megfelelıen címzett, vagy feliratozott dokumentumok elirányításáért az ajánlatkérıt felelısség nem terheli.
3) A Kbt. 54. § (1) bekezdésére tekintettel az ajánlatkérı elıírja, hogy az ajánlattevı tájékozódjon a munkavállalók védelmére és
a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekrıl, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerzıdés teljesítése során meg kell
felelni.
4) Az ajánlatokat munkanapokon hétfıtıl csütörtökig 9-17 óráig, pénteken, és amennyiben a szombati nap munkanap,
szombaton 9-14 óráig, az ajánlattételi határidı napján 9-10 óráig lehet benyújtani.
5) Ajánlatkérı a Kbt. 80. § (4) bekezdése alkalmazása tekintetében munkaidınek az alábbi idıszakokat tekinti: hétfıtıl
csütörtökig 9-17 óráig, pénteken, és amennyiben a szombati nap munkanap, szombaton 9-14 óráig terjedı idıintervallum.
6) A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján az eredeti ajánlati példányban szereplı dokumentumok egyszerő másolatban is
benyújthatók. Az ajánlatkérı elıírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történı benyújtását, amely közvetlenül
valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál: a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja alkalmazása esetén a kezességvállalási
nyilatkozat, bankgarancia.
7) Az ajánlatkérı – figyelemmel a Kbt. 35. § (1) bekezdésében foglaltakra – azt tekinti az eljárás iránt érdeklıdését jelzı
gazdasági szereplınek, aki az érdeklıdését írásban jelzi. Egyidejőleg meg kell adni az írásbeli kapcsolattartási forma
alkalmazása során használható e-mail címet, amelyre ajánlatkérı a Kbt.-ben elıírt tájékoztatásokat küldi az érdeklıdését jelzı
gazdasági szereplınek.

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitoHirdetmenyProperties?objectID... 2012.05.14.

Közbeszerzési Hatóság - Fıoldal

Page 9 of 10

8) A kiegészítı tájékoztatás kérésének és megadásának határideje körében ajánlatkérı tájékoztatja ajánlattevıket, hogy
ajánlatkérı a Kbt. 122. § (5) bekezdése szerinti „ésszerő idınek” az ajánlattételi határidı lejárta elıtti 2. munkanapot tekinti, és a
Kbt. 45. §-a alkalmazása során ennek megfelelıen jár el.
9) Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 62. § (3) bekezdése szerinti összes adatot (az ajánlattevık
neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azok a fıbb, számszerősíthetı adatok, amelyek az értékelési szempont (adott
esetben részszempontok) alapján értékelésre kerülnek).
10) Ajánlattevınek (közös ajánlattevıknek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdésében foglaltak
szerint.
11) Ajánlattevınek (közös ajánlattevınek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontja
vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni, és az ajánlathoz csatolni.
12) Minden, a felhívás III.2.2) a) pontja szerinti alkalmassági feltétel igazolásában részt vevı ajánlattevınek és más
szervezetnek (személynek) nyilatkoznia kell arról, hogy pénzforgalmi számláit mely pénzforgalmi szolgáltatók vezetik és arról,
hogy a megnevezetteken kívül más pénzforgalmi szolgáltató nem vezet részére pénzforgalmi számlát.
13) Amennyiben a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti ajánlattevı a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja alapján igazolta a gazdasági
és pénzügyi alkalmasságot, abban az esetben az ajánlatkérı és a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja alapján kezességet vállaló
személy (szervezet) között a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény 272. § (1) bekezdés szerinti kezességi
szerzıdés jön létre olyan módon, hogy a fentiek szerinti írásbeli kezességvállalásnak az ajánlatkérı általi elfogadásáról a
kezességet vállaló személyt (szervezetet) értesíti az ajánlatkérı. Erre tekintettel a kezességet vállaló köteles az ajánlatban
megadni székhelyét (postacímét), telefonszámát, faxszámát, e-mail címét.
14) Az ajánlattevınek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 126. § (5) bekezdésében foglaltak szerint.
15) Ajánlatkérı az Ajánlattételi felhívás megjelenésétıl számított 8 munkanapon 10 óra 00 perces kezdettel helyszíni bejárást
tart. Találkozó helyszíne: ...Kaposvári Egyetem Fıporta, 7400, Guba Sándor u. 40. A helyszíni bejárásról jegyzıkönyv készül,
melyet ajánlatkérı öt napon belül valamennyi a Kbt. 45. § (5) bekezdés szerinti gazdasági szereplı részére egyidejőleg megküld.
16) Ajánlatkérı a felhívás II.3) pontja szerinti teljesítési határidıt az alábbiak szerint részletezi:
Ajánlatkérı a felhívás II.3 pontja szerinti 150 nap határidıt
- munkanapban és
- a munkaterület átadástól számítva
határozta meg.
Részhatáridık (a munkaterület átadástól)
- Tudásközpont mintakezelı és dokumentációs Központ kialakítása: munkaterület átadásától számított 150. munkanap
- Alstúdió kialakítása és felújítása: munkaterület átadásától számított 50. munkanap
- Mővészeti Kar Stúdió: munkaterület átadásától számított 90. munkanap
17) Tekintettel arra, hogy a jelen közbeszerzési eljárás tárgya építési beruházás, a 306/2011. (XII. 23.) Korm. r. 9. §-a szerint az
ajánlattevıként szerzıdı fél köteles – legkésıbb a szerzıdéskötés idıpontjára – felelısségbiztosítási szerzıdést kötni vagy
meglévı felelısségbiztosítását kiterjeszteni az ajánlatkérı által a dokumentációban elıírt mértékő és terjedelmő
felelısségbiztosításra.
18) Ajánlatkérı az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat – annak szükségessége esetén – a Magyar
Nemzeti Banknak, a felhívás feladásának napján érvényes hivatalos deviza középárfolyamai alapján számítja át Magyar
Forintra.
19) Ajánlatkérı tájékoztatja a gazdasági szereplıket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi határidıvel kapcsolatosan a
közép-európai idı az irányadó.
20) Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Az eljárás során mindennemő közlés magyar nyelven történik, kommunikáció
semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlat magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be.
21) Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 25. §-ában foglalt feltételeknek.
22) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplı dokumentumokat aláíró, az ajánlattevı és az alvállalkozó, valamint az
alkalmasság igazolásában résztvevı gazdasági szereplı írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre
jogosult) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli
képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás
mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerő aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni.
23) Az ajánlattevınek az ajánlatához csatolnia kell részletes árajánlatot.
24) Tekintettel a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 46. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltakra és arra, hogy a jelen beszerzés
európai uniós forrásból finanszírozott, az ajánlatkérı kéri az ajánlattevıket, hogy az eredeti, aláírt ajánlatukat teljes
terjedelmében (beleértve az összes nyilatkozatukat, igazolásokat stb.) *.pdf formátumba beszkennelve, elektronikus
adathordozón (CD vagy DVD) is nyújtsák be az ajánlatukkal közös csomagolásban. A jelen pont szerinti elektronikus
adathordozó benyújtása nem kötelezı (azaz ennek elmaradása nem eredményezheti az ajánlat érvénytelenségét), az ajánlatkérı
az ajánlatok elbírálása során minden esetben a papír alapon benyújtott ajánlatot veszi figyelembe.
25) Amennyiben az ajánlattevı, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevı gazdasági szereplı a Kbt. 36. § (5)
bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, de az ezen tényt vagy adatot tartalmazó, a Kbt. 36. § (5) bekezdés szerinti
nyilvántartás a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában nem szerepel, úgy ajánlattevınek (részvételre jelentkezınek) vagy az
alkalmasság igazolásában részt vevı szervezetnek a Kbt. 36. § (6) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárásban meg kell jelölnie
az érintett nyilvántartást.
26) Ajánlatkérı a Kbt. 94. § (3) bekezdés b) pontja alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat, ezt a becsült
érték meghatározása során figyelembe vette.
V.5) E hirdetmény feladásának idıpontja: 2012/05/09 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következı címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetı be
Hivatalos név: TriCSÓK Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.
Postai cím: Teréz krt. 19. III. emelet 37.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1067
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitoHirdetmenyProperties?objectID... 2012.05.14.

Közbeszerzési Hatóság - Fıoldal

Page 10 of 10

Címzett: dr. Kerek Éva Gabriella
Telefon: +36 13542760
E-mail: kozbeszerzes@tricsok.hu
Fax: +36 13542768
Internetcím (URL): www.tricsok.hu
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítı iratok beszerezhetık
Hivatalos név: TriCSÓK Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.
Postai cím: Teréz krt. 19. III. emelet 37.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1067
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Kerek Éva Gabriella
Telefon: +36 13542760
E-mail: kozbeszerzes@tricsok.hu
Fax: +36 13542768
Internetcím (URL): www.tricsok.hu
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: TriCSÓK Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.
Postai cím: Teréz krt. 19. III. emelet 37.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1067
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Kerek Éva Gabriella
Telefon: +36 13542760
E-mail: kozbeszerzes@tricsok.hu
Fax: +36 13542768
Internetcím (URL): www.tricsok.hu
IV) A másik ajánlatkérı címei, amely nevében az ajánlatkérı a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)-----------------B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fı szójegyzék Kiegészítı szójegyzék
Fı tárgy:
További tárgyak:
3) Mennyiség
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerzıdés idıtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különbözı idıpontok feltüntetése (adott esetben)
Az idıtartam hónapban: vagy napban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekrıl
----------------------(E mellékletbıl a részek számának megfelelıen több példány használható) ---------------------Vissza
Közbeszerzési Hatóság
Cím: 1026 Budapest Riadó utca 5.
E-mail: kapcsolat@kt.hu
Fıoldal Honlaptérkép Impresszum Adatvédelem Letöltéssegéd Technikai ajánlás
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