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(3) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat:
b) a kérelem az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő hiánypótlást kezdeményezi;
c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezésére (§, bekezdés, pont) alapján tartozik annak a hatálya alá [ideértve a Kbt. 2. §-ának (4) bekezdése szerinti önkéntes
alkalmazásának esetét is];

Kbt. 22. § (1) bekezdés d) pont
d) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetőleg fejezete szerinti eljárást alkalmazza;

Második rész, IV. fejezet
e) a közbeszerzés (beszerzés) becsült értékét [szükség szerint utalást a Kbt. 40. §-ának (3) bekezdésére vagy 179. §-ának 
(4) bekezdésére];

1. rész: 75.054.000,- HUF, 2. rész: 106.932.000,- HUF, 3. rész: 37.010.000,- HUF, összesen: 218.996.000,- HUF, a Kbt. 40. § (2) bekezdésére figyelemmel
közösségi értékhatárt meghaladó

f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Európai Unió Hivatalos Lapjában, amelynek közzététele a Kbt. szerint nem kötelező, ezt a körülményt is;
Kötelező

g) a kérelem és a hirdetmény Szerkesztőbizottsághoz történő megküldésének napját.
2009/12/30

23. § (6) Ha a hirdetmény közzétételét az ajánlatkérő által meghatározott személy vagy szervezet kezdeményezi, e személynek vagy a szervezetnek a kérelemben
nyilatkoznia kell képviseleti jogosultságáról is. A képviseleti jogosultságról való nyilatkozat hiányában a Szerkesztőbizottság a hiánypótlásra történő felhívást az
ajánlatkérőnek küldi meg.

Képviseleti jogosultság megléte [x]

Egyéb közlemény:
Az ajánlati felhívást az ajánlatkérő képviseletében az arra jogosult személy ellenjegyzésével látta el. Ajánlatkérő adószáma: 15350057-2-05.

Európai Uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (23. §)

 
EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int
 

AJÁNLATI FELHÍVÁS

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) NÉV , CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

Hivatalos név:
Kazincbarcika Város Önkormányzata

Postai cím:
Fő tér 4.

Város/Község 
Kazincbarcika

Postai irányítószám:
3700

Ország:
Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
Címzett:
Tóthné Skultéty Mária

Telefon:
+36/48/514-778

E-mail:
tothne.s.maria@kazincbarcika.hu

Fax:
+36/48/514-706

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
www.kazincbarcika.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

 
További információk a következő címen szerezhetők be:
 [x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

[ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
 [x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

[ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
 [x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

[ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
 

I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI

[ ] Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális és helyi szerveik
[ ] Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
[x] Regionális vagy helyi hatóság

[x] Általános közszolgáltatások
[ ] Védelem
[ ] Közrend és biztonság
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[ ] Regionális vagy helyi iroda/hivatal
[ ] Közjogi szervezet
[ ] Európai intézmény/hatóság vagy nemzetközi szervezet
[ ] Egyéb (nevezze meg):

[ ] Környezetvédelem
[ ] Gazdasági és pénzügyek
[ ] Egészségügy
[ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
[ ] Szociális védelem
[ ] Szabadidő, kultúra és vallás
[ ] Oktatás
[ ] Egyéb (nevezze meg):

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen [ ] nem [x]
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) MEGHATÁROZÁS

II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

ÉMOP/2007/3.1.1.B. kódszámú program keretében Herbolya-Régi telep szociális városrehabilitációja – Építési, felújítási munkák

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye 
( Csak egy kategóriát válasszon – árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)

a) Építési beruházás [x] b) Árubeszerzés [ ] c) Szolgáltatásmegrendelés [ ]

Kivitelezés

Tervezés és kivitelezés

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

[x]

[ ]

[ ]
 

Adásvétel

Lízing

Bérlet

Részletvétel

Ezek kombinációja/Egyéb

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

Szolgáltatási kategória

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a
2004/18/EK irányelv II. mellékletében)

A teljesítés helye

1. rész: 3700 Kazincbarcika, Illyés Gyula u. 
2. rész: 3700 Kazincbarcika, Illyés Gyula u. 81/6. hrsz. 
3. rész: 3700 Kazincbarcika, Illyés Gyula u. 81/1. hrsz.

NUTS-kód HU311

A teljesítés helye

NUTS-kód

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
létszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel [ ]

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban:

Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a megállapodás időtartama meghaladja a négy évet:

 

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal):

Becsült érték ÁFA nélkül: Pénznem:

VAGY: és között Pénznem:

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

Vállalkozási szerződés keretében az ajánlati dokumentáció részeként kiadott kiviteli-engedélyezési tervdokumentumoknak, illetve a jogerős építési engedélyeknek
megfelelően az alábbi kivitelezési feladatok ellátása az ÉMOP/2007/3.1.1.B. kódszámú program keretében:
1. rész: Már meglévő, 603 m2-es közösségi ház „A” épület (3700 Kazincbarcika, Illyés Gyula u..) teljes körű külső, belső felújítása;
2. rész: Új, 601 m2-es képzőközpont (3700 Kazincbarcika, Illyés Gyula u. 81/6. hrsz.) kivitelezése;
3 rész: Már meglévő 200 m2-es családsegítő központ „C” épület (3700 Kazincbarcika, Illyés Gyula u. 81/1. hrsz.) és a hozzá tartozó 178 m2-es pinceszint teljes körű
külső, belső felújítása.
A kivitelezést az ajánlatban rögzített havi bontású műszaki ütemtervnek megfelelő ütemezésben, az ütemtervben rögzített részhatáridők megtartásával kell elvégezni.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

 Fő szószedet  Kiegészítő szószedet (adott esetben)
Fő tárgy 45210000-2   
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Kiegészítő tárgy(ak) 45453100-8   
 45211360-0   

II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? igen [x] nem [ ]

II.1.8) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen [x]
nem [ ]

Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):

egy részre [ ] egy vagy több részre [ ] valamennyi részre [x]

II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen [ ] nem [x]

 

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR

II.2.1) Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve)

Az építési beruházás megvalósításához kapcsolódó főbb mennyiségi mutatók: 
1. rész: 603 m2 alapterület
2. rész: 601 m2 alapterület
3. rész: 200 m2 + pinceszint 178 m2 alapterület

Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem:

VAGY: és között Pénznem:

 

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen [ ] nem [x]

Igen válasz esetén a vételi jog leírása:

Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: 
hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között

Ha ismert, az árubeszerzésre vagy 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)
befejezés 2010/10/31 (év/hó/nap)

 

 

III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓFELTÉTELEK

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)

Nyertes ajánlattevő a jelen szerződésben rögzített kötelezettségek késedelmes vagy nem teljesítése esetén az alábbi mértékű kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik: 
- késedelmi kötbér a részszámlák kibocsátásához kapcsolódó részhatáridőkre és a véghatáridőre az 1. rész esetén napi 75.000,- Ft, a 2. rész esetén napi 100.000 Ft, a 3.
rész esetén napi 50.000,- Ft;
- meghiúsulási kötbér az 1. rész esetén 15.000.000,- Ft, a 2. rész esetén 20.000.000,- Ft, a 3. rész esetén 6.000.000,- Ft.

Az 1. és 2. rész esetén nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötéskor a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásáig érvényes a szerződéses ellenérték 3 %-ának
megfelelő összegű teljesítési (megvalósulási) garanciát kell nyújtania a Kbt. 53.§ (6) bekezdés a) pontja szerint. Ajánlattevő nyilatkozatot köteles csatolni a teljesítési
biztosíték rendelkezésre bocsátásának választott formájáról és a teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásának igazolására a választott rendelkezésre bocsátási módnak
megfelelően az ajánlatba szándéknyilatkozatot, banki kötelezettségvállalást vagy a biztosító társaság által kiállított előzetes kötelezettségvállalást kell csatolni.
A nyertes ajánlattevő 12 hónap jótállás vállalására köteles.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozójogszabályirendelkezésekre

A vállalkozó 1 db. előlegszámla benyújtására jogosult a szerződés hatályba lépését követően a teljes vállalkozói díj 10%-ának megfelelő összegben. A vállalkozó a
teljesítéshez kapcsolódóan 2 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult az ajánlatban meghatározott pénzügyi és műszaki ütemterv szerint, a kivitelezés
készültségi foka szerinti ütemekben. A vállalkozó az előleg- és részszámlákban összesen legfeljebb a teljes ellenszolgáltatási összeg 70 %-ának érvényesítésére jogosult,
azaz a végszámlában a teljes vállalkozási díj legalább 30 %-a számlázandó az ajánlatában foglaltak szerint.
A számlák ellenértékét megrendelő a Kbt. 305.§. (3) bekezdésének megfelelően az igazolt teljesítéstől számított 60 napos átutalással teljesíti a hatályos jogszabályi
rendelkezéseknek (255/2006. (XII.8.) Kormányrendelet, 16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendelet, 281/2006. (XII.23.) Kormányrendelet) valamint a mindenkori
hatályos Támogatási Szerződésnek megfelelően. Megrendelő a műszaki teljesítés előzetes, műszaki ellenőr által történt igazolása után fogadja be a vállalkozó
szabályszerűen kiállított részszámláit. A végszámla benyújtásának feltétele a befejezett műszaki átadás-átvétel és valamennyi rész esetén a jogerős használatba vételi
engedély megrendelő általi átvétele. Az előlegszámla kifizetésére a számla kézhezvételétől számított 60 napon belül átutalással kerül sor.
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Megrendelő az ellenszolgáltatás összegét részben támogatási összegből egyenlíti ki.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az Áfa törvény rendelkezései alapján fordított ÁFA fizetési kötelezettség áll fenn. (2007. évi CXXVII törvény 142. § ) 
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a kifizetések vonatkozásában az adózás rendjéről szóló törvény (Art.) 36/A.§ szerint kell eljárnia.

 

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)

Ajánlatkérő közös gazdasági társaság létrehozását nem követeli meg, de az ajánlatban a közös ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell az egyetemleges felelősségvállalásról
és meg kell nevezniük a közös ajánlattevők nevében eljáró, nyilatkozattételre és szerződéskötésre feljogosított ajánlattevőt.

III.1.4) Vonatkozónak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? igen [ ] nem [x] 
(adott esetben)

Ha igen, akülönleges feltételek meghatározása

 

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:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet
aki a Kbt. 60. § (1) bekezdése, a Kbt. 61. § (1) bekezdés (a)-(d) pontjai, valamint a Kbt. 61. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik.

Az eljárásban nem lehet alvállalkozó, aki a Kbt. 60. § (1) bekezdése vagy a Kbt. 61. § (1) bekezdés (d) pontja vagy a Kbt. 61. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok
hatálya alá tartozik.
Az eljárásból kizárásra kerül az olyan ajánlattevő aki, illetőleg akinek a 10 % feletti alvállalkozója illetőleg a bevont erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 62. § (1)
bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik. 
Megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek), a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az erőforrást
nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdésének, valamint a 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjainak, valamint a Kbt. 61. § (2)
bekezdésének hatálya alá, vagy lehetősége van arra is, hogy az ajánlatban a Kbt. 63. § (2)-(5) bekezdés és a 63/A. § (1) bekezdésének rendelkezései szerint igazolja,
hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá. 

Ajánlattevő nyertessége esetén, az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek), a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak
és az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek az eredményhirdetést követő 8 napon belül a Kbt. 63. § (2)-(5) bekezdés és a 63/A. § (1) bekezdése szerint kell
igazolnia, hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdésének, valamint a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjainak, valamint a Kbt. 61. § (2) bekezdésének hatálya alá, ha ezt a
fent körülírt módon az ajánlatában nem igazolta.
Az igazolásokat egyszerű másolatban, a Kbt. 63.§ (2) bekezdés c) pontja szerinti a közjegyző által hitesített nyilatkozatokat eredetiben vagy hiteles másolatban kérjük
benyújtani!

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  

Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

P.1) Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (1) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell valamennyi számlavezető
pénzügyi intézményétől származó, az ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi nyilatkozatot -
valamennyi, a nyilatkozat kiállításának időpontjában fennálló, valamint az ajánlattételi határidőt megelőző 36
hónapban megszűnt számlájára vonatkozóan - legalább az alábbi tartalommal: 
— a bankszámla száma, 
— mióta vezeti a pénzügyi intézmény a számláját, 
— volt-e a számláján sorban állás a nyilatkozat kiállításának időpontjában, valamint az azt megelőző 36
hónapban,
- volt-e a számlája ellen végrehajtás a nyilatkozat kiállításának időpontjában, valamint az azt megelőző 36
hónapban. 

P.2) Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak a Kbt. 66. § (1) bekezdésének b) pontja alapján csatolnia kell a ajánlati felhívás feladásának
napját megelőző három üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját, attól függően, hogy a
ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha a letelepedése szerinti ország joga
előírja közzétételét. 
Amennyiben a letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, ajánlatkérő elfogadja
az ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó vagy a könyvelő (könyvvizsgáló) által kiadott nyilatkozatot az ajánlati felhívás feladásának
napját megelőző három üzleti év tekintetében a mérleg szerinti eredményről, illetőleg a saját és jegyzett
tőkéről (évenkénti bontásban). 
P.3) Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (1) bekezdésének c) pontja alapján csatolnia kell az előző három évi (2007.,
2008., 2009.) a közbeszerzés tárgyának (épület - építést, átalakítást vagy rekonstrukciót megvalósító -
kivitelezésének) forgalmáról szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy a ajánlattevő mikor jött létre, illetve
mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek a forgalmi adatok rendelkezésre állnak. 
P.4) Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak a Kbt. 66. § (1) bekezdésének d) pontja alapján csatolnia kell a ajánlattételi határidőt
megelőző 30 napnál nem régebbi pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatot vagy egyéb hitelt érdemlő

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) 
(adott esetben):

P.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármelyik
bankszámláján a számlavezető pénzügyi intézményétől
származó nyilatkozat kiállításának időpontjában,
valamint az azt megelőző 36 hónapban sorban állás
fordult elő vagy ugyanezen időtartamon belül
bankszámlája ellen végrehajtás indult. 
P.2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattevő vagy
a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó 
* mérleg szerinti eredménye az ajánlati felhívás
feladásának napját megelőző három üzleti év
bármelyikében negatív volt, vagy 
* tőke-ellátottsági mutatója (saját tőke/összes forrás eFt-
ban x100) az előző három évben (2006., 2007., 2008.)
évenként nem érte el a 40%-ot, vagy
* likviditási mutatója (forgóeszköz/rövid lejáratú
kötelezettségek eFt-ban x100) az előző három évben
(2006., 2007., 2008.) évenként nem érte el a 100%-ot,
vagy
* árbevétel arányos nyereség mutatója (üzemi
eredmény/nettó árbevétel eFt-ban x100) az előző három
évben (2006., 2007., 2008.) nem haladja meg a 4%-ot. 

P.3) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző három évi
(2007., 2008., 2009.), a közbeszerzés tárgya szerinti
(épület - építést, átalakítást vagy rekonstrukciót
megvalósító - kivitelezésének) forgalma évente nem érte
el, az 1. rész tekintetében a nettó 70 m Ft-ot, a 2. rész
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módon(biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény vagy
bankgarancia vagy a ajánlattevő nyilatkozata) történő igazolást arra vonatkozóan, hogy a teljesítés
anyagköltség és munkadíj forrása a ajánlattevő rendelkezésére áll vagy rendelkezésére fog állni.
A pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti szervezet erőforrásai is
igénybe vehetők a Kbt. 4. § 3/E. pontjával összhangban. Ebben az esetben az alkalmasság igazolása mellett a
rendelkezésre állás a Kbt. 65. (4) bekezdése szerint megfelelően igazolandó.

tekintetében a nettó 100 m Ft-ot, a 3. rész tekintetében a
nettó 35 m Ft-ot,
P.4) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattevő vagy
a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó
rendelkezésére nem áll vagy nem fog állni a teljesítés
anyagköltség és munkadíj forrásaként az 1. rész
tekintetében legalább 20 mFt, a 2. rész tekintetében
legalább 30 mFt, a 3. rész tekintetében legalább 10 mFt,
likvid pénzeszköz vagy szabad hitelkeret. 

Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak a P.1) és P.2) pontban előírt
alkalmassági követelményeknek önállóan, a P.3.) és P.4)
pontban előírt alkalmassági követelményeknek
együttesen kell megfelelniük.

 

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

M.1) az ajánlattételi határidő napját megelőző 3 év közbeszerzés tárgya szerinti építési kivitelezési munkáinak
bemutatását, megadva a teljesítés idejét és helyét, a szerződést kötő másik fél nevét, elérhetőségét, az
ellenszolgáltatás nettó összegét, nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt, a Kbt. 68. § (2) bekezdésében előírtak szerint igazolva. 
M.2) Azon szakemberek, illetve vezetők megnevezése, képzettségük ismertetése és igazolása, akiket be kíván
vonni a teljesítésbe {Kbt. 67. § (2) bekezdés c) pont} A teljesítésbe bevonandó felelős műszaki vezető
végzettségének és képzettségének ismertetése, valamint a felelős műszaki vezetői névjegyzékbe való felvételről
szóló hatósági határozatok másolatának és saját kezűleg aláírt eredeti szakmai önéletrajzának becsatolása.
M.3) Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak csatolnia kell az előző három üzleti évre vonatkozóan (2006, 2007, 2008.) az éves átlagos
statisztikai állományi adatait.
M.4) A teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltség leírását
tartalmazó nyilatkozat a berendezés darabszámának, műszaki paraméterének megjelölésével.
M.5) A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezése, képzettségük ismertetése és igazolása a
képzettséget igazoló dokumentum másolatának becsatolása. 

A műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti szervezet erőforrásai is
igénybe vehetők a Kbt. 4. § 3/E. pontjával összhangban. Ebben az esetben az alkalmasság igazolása mellett a
rendelkezésre állás a Kbt. 65. (4) bekezdése szerint megfelelően igazolandó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) 
(adott esetben):

Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó, ha együttesen 
M.1) nem rendelkeznek az ajánlattételi határidő
napját megelőző 3 évben sikeres műszaki átadás-
átvételi eljárással bejezett, az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelő teljesítést igazoló:
- az 1. részre tett ajánlat esetén: összesen legalább 2
db, épület felújításra vonatkozó, egyenként legalább
nettó 70 millió HUF ellenszolgáltatási összegű
referenciával, melyek közül az egyik referencia
épület alapterülete legalább bruttó 600 m2;
- a 2. részre tett ajánlat esetén: összesen legalább 2
db, épület kivitelezésére vonatkozó, egyenként
legalább nettó 100 millió HUF ellenszolgáltatási
összegű referenciával, melyek közül az egyik
referencia épület alapterülete legalább bruttó 600 m2;
- a 3. részre tett ajánlat esetén: összesen legalább 2
db, épület felújításra vonatkozó, egyenként legalább
nettó 35 millió HUF ellenszolgáltatási összegű
referenciával, melyek közül az egyik referencia
épület alapterülete legalább bruttó 200 m2;

Az 1-3. részekre benyújtott ajánlat esetén ugyanaz a
referenciaigazolás több rész tekintetében is
elfogadható, ha teljesíti az adott részre előírt
minimumkövetelményeket.

M.2) nem rendelkeznek 
- legalább 1 fő MV-Ép.-A, 
- legalább 1 fő MV-Ép-ÉV és 
- legalább 1 fő MV-Ép-ÉG kategóriába 
tartozó, névjegyzékbe felvett felelős műszaki
vezetővel, akik szakirányú felsőfokú végzettséggel és
minimum 5 éves műszaki vezetői gyakorlattal
rendelkeznek;
M.3) Nem rendelkeznek az előző három üzleti év
(2006, 2007, 2008.) mindegyikében az 1. és 2. rész
esetén legalább 25 fő, a 3. rész esetén legalább 10 fő
átlagos statisztikai létszámmal.
M.4) nem rendelkeznek a teljesítéshez szükséges
alábbi, műszaki, technikai felszereltséggel:
Az 1. rész tekintetében:
- 1 db 1 m3-es mobil betonkeverő
- 1 db lézer szintező berendezés
- 100 m2-es homlokzati állványrendszer
- 2 db minimum 6 tonnás billenős tehergépkocsi
A 2. rész tekintetében:
- 1 db 1 m3-es mobil betonkeverő
- 1 db lézer szintező berendezés
- 80 m2-es homlokzati állványrendszer
- 1 db minimum 6 tonnás billenős tehergépkocsi
A 3. rész tekintetében:
- 1 db 1 m3-es mobil betonkeverő
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- 1 db lézer szintező berendezés
- 150 m2-es homlokzati állványrendszer
- 2 db minimum 6 tonnás billenős tehergépkocsi

M.5) nem rendelkeznek
Az 1. rész tekintetében legalább 11 fő, a teljesítésben
részt vevő szakemberrel, akik közül. 
— 1 fő legalább magasépítő technikus végzettségű
művezető, 
— 3 fő kőműves, akik burkolók is 
— 1 fő villanyszerelő, 
— 2 fő szobafestő-mázoló, 
— 2 fő ács, 
— 1 fő épületgépész szerelő,
— 1 fő lakatos. 
szakember.
A 2. rész tekintetében legalább 10 fő, a teljesítésben
részt vevő szakemberrel, akik közül. 
— 1 fő legalább magasépítő technikus végzettségű
művezető, 
— 2 fő kőműves, akik burkolók is 
— 1 fő villanyszerelő, 
— 2 fő szobafestő-mázoló, 
— 2 fő ács, 
— 1 fő épületgépész szerelő,
— 1 fő lakatos. 
szakember.

A 3. rész tekintetében legalább 14 fő, a teljesítésben
részt vevő szakemberrel, akik közül. 
— 2 fő legalább magasépítő technikus végzettségű
művezető, 
— 3 fő kőműves, akik burkolók is 
— 2 fő villanyszerelő, 
— 2 fő szobafestő-mázoló, 
— 2 fő ács, 
— 2 fő épületgépész szerelő,
— 1 fő lakatos. 
szakember.
Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó a fenti (M1.- M5.) alkalmassági
követelménynek együttesen kell megfeleljen.

III.2.4) Fenntartott szerződések (adott esetben) igen [ ] nem [x]

A szerződés védett műhelyek számára fenntartott [ ]

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik [ ]

 

III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
igen [ ] nem [ ]

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét? igen [ ] nem [ ] 

 

 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA

IV.1.1) Az eljárás fejtája

Nyílt [x]  

Meghívásos [ ]  

Gyorsított meghívásos [ ] A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:

Tárgyalásos [ ] Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése? igen [ ] nem [ ]
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Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3., További információk rovatban kell megadni

Gyorsított tárgyalásos [ ] A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása:

Versenypárbeszéd [ ]

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma 
(meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd esetén)

Létszám
VAGY: minimum és, adott esetben, maximum

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)

Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát? igen
[ ] nem [ ] 

 

IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK

IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás [ ]

VAGY

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint [x]

[x] az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben
kell megadni)

[ ] a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban illetve az ismertetőben meghatározott szempontok

 Részszempont Súlyszám
1. Nettó ajánlati ár (Ft). 70
2. Vállalt jótállási időtartam (min. 12 hónap) 20
3. Teljesítési határidő (előteljesített napok száma) 5
4. A késedelmi kötbér mértéke (Ft/nap, minimum a III.1.1. pontban meghatározott összeg) 5
5. A teljesítési biztosíték mértéke (%-ban, minimum a III.1.1. pontban meghatározott mérték) 5

IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e? igen [ ] nem [x]

Ha igen, további információk az elektronikus árverésről (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 vonatkozozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen [ ] nem [x]

Igen válasz esetén

Előzetes összesített tájékoztató [ ] Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény [ ]

Hirdetmény száma a HL-ben: /S - (év/hó/nap)

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) [ ]

Hirdetmény száma a HL-ben: /S - (év/hó/nap)
Hirdetmény száma a HL-ben: /S - (év/hó/nap)

 

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők (versenypárbeszéd esetében) beszerzésének feltételei

A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2010/02/22 (év/hó/nap) Időpont: 11.00
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Kell-e fizetni a dokumentációért? igen [x] nem [ ]

Igen válasz esetén, Ár (számokkal): 150.000,- Pénznem: HUF

A fizetés feltételei és módja:

A dokumentáció ellenértéke 150.000,- Ft+ÁFA, azaz 187.500,- Ft, amelyet az ajánlatkérő OTP Bank NyRt-nél vezetett 11734152-15350057 számú számlájára kell
teljesíteni átutalással. Az átutalási megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni a közbeszerzési eljárás megnevezését.

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
Dátum: 2010/02/22 (év/hó/nap) Időpont: 11.00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert) 
(m eghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: (év/hó/nap)

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók

HU

Egyéb:

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén)

-ig (év/hó/nap)
VAGY hónap(ok)ban: vagy nap(ok)ban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum: 2010/02/22 (év/hó/nap ) Időpont: 11.00

Hely (adott esetben): Kazincbarcika Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. II. emelet 205.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben) igen [x] nem [ ]

A Kbt. 80. § (2) bekezdésében meghatározott személyek.

 

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben) igen [ ] nem [x]

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

VI.2) A SZERZŐDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
igen [x] nem [ ]

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb használható hivatkozási alapot:

ÉMOP/2007/3.1.1.B kódszámú program

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)

1. Hiánypótlás: Ajánlatkérő a Kbt. 83. § szerint az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83. § (2) bekezdésében
meghatározott teljes körben.

2. Az eredményhirdetés időpontja és a szerződéskötés tervezett időpontja
Az eredményhirdetés időpontja: 2010. március 22-én 11 óra 00 perc
Az eredményhirdetésre az IV. 3.8. pontban megadott helyszínen kerül sor.

A szerződéskötés tervezett időpontja: az eredményhirdetést követő naptól számított 9. napon 11.00 órakor. Amennyiben ez a nap nem munkanap, az ezt követő első
munkanapon.

3. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték nyújtásához és az ajánlati biztosíték nyújtásának az ajánlatban történő igazolásához köti. Az ajánlati
biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: 
az 1. rész tekintetében 750.000,- Ft, azaz Hétszázötvenezer forint
a 2. rész tekintetében 1.000.000,- Ft, azaz Egymillió forint
a 3. rész tekintetében 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forint

A fentieknek megfelelően amennyiben az ajánlattevő mind a 3 részre ajánlatot nyújt be, akkor 2.250.000,- Ft összegű ajánlati biztosítékot kell rendelkezésre bocsátania.

Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (2) bekezdése alapján - az Ajánlattevő választása szerint - teljesíthető. 

Banki átutalás esetén az Ajánlatkérő fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma: OTP Bank NyRt-nél vezetett 11734152-15350057 számú számla.
A banki átutalási igazolás megjegyzés (közlemény) rovatában fel kell tüntetni az "Ajánlati biztosíték" szövegezést. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (5) bekezdése
alapján kerül visszafizetésre. 

Az ajánlati biztosítékot az ajánlattételi határidőig beérkezőleg kell rendelkezésre bocsátani és a szerződéskötés tervezett időpontjáig fenn kell tartani, illetőleg ezen
időtartam alatt a biztosítéknak rendelkezésre kell állnia.



2010.03.16. 14:28Herbolya Régi Telep - építés, felújítás ajánlati felhívás.htm

Page 9 of 12file:///Users/Gabca/Desktop/Ajánlati%20felh%C3%ADvások,%20Tájék…%20ép%C3%ADtés,%20felúj%C3%ADtás%20ajánlati%20felh%C3%ADvás.htm

Amennyiben az ajánlati biztosíték a fenti időpontig nem érvényes, vagy nem a dokumentációban előírt tartalommal és formában kerül benyújtásra, úgy az ajánlatkérő az
ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja. (Hiánypótlás során az ajánlati biztosíték jelen eljárásban sem formai, sem tartalmi hiányosság miatt nem pótolható.)
Az ajánlati biztosíték a szerződést biztosító mellékkötelezettséggé válik.

4. A dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele. Az ajánlatkérő a dokumentációt kizárólag a fizetést igazoló banki bizonylatok bemutatása esetén
adja át az I.1) pontban meghatározott címen munkanapokon hétfőtől csütörtökig 9.00 - 15.00 óra között, pénteken 9.00 – 14.00 óra között, az ajánlattételi határidő
lejártának napján 9.00 órától 11.00 óráig. Az ajánlati dokumentáció másra nem ruházható át.
5. Helyszíni bejárás: Ajánlatkérő az eljárás folyamán konzultációval egybekötött helyszíni bejárást tart: 2010. január 20-án 12.30 órakor, Gyülekezés: Kazincbarcika
Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala (3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. II. emelet 205.)

6. Az ajánlattétel valamennyi költsége ajánlattevőt terheli.

7. A szerződéstervezetet és a benyújtás formai követelményeit az ajánlati dokumentáció tartalmazza. 

8. Ajánlatkérő élni kíván a Kbt. 91. § (2) bekezdésében meghatározott lehetőséggel.

9. Az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak az ajánlati felhívás feladásának napjától számított
60 napnál nem régebbi egyszerű másolati példány cégkivonatot kell csatolni. 

10. Az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kíván alvállalkozó, az erőforrást nyújtó szervezet részéről a cégjegyzésre
jogosult személy hiteles cégaláírási nyilatkozatának egyszerű másolatát, valamint a cégkivonat szerint - a jelen eljárás vonatkozásában – a cégjegyzésre jogosult
akadályoztatása esetén cégjegyzésre jogosult meghatalmazását és a meghatalmazott aláírás mintáját tartalmazó dokumentumot egyszerű másolatban kell csatolni. 

11. Ajánlattevő köteles nyilatkozatot csatolni a Kbt. 70. § (2) és (4) bekezdés, továbbá a 71.§ (1) és (3) bekezdés, és a Kbt.72.§-a vonatkozásában, valamint köteles az
ajánlati dokumentációban előírt valamennyi egyéb nyilatkozatot csatolni.
Ajánlatkérő a Kbt.55.§ rendelkezése alapján előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, valamint a munkavállalók védelmére és a
munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Ajánlatkérő a dokumentációban
megadja azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat.

12. A nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára és a kivitelezés teljes időtartamára rendelkeznie kell jelen beruházásra vonatkozó érvényes, legalább a bruttó
ajánlattételi árral egyező éves kártérítési limitű összkockázatú (all risks típusú) építés-szerelési felelősségbiztosítással. Ennek igazolására valamennyi ajánlattevőnek
csatolnia kell ajánlatához a biztosító eredeti vagy hiteles másolatú szándéknyilatkozatát ajánlattevő nyertessége esetén a fenti biztosítási szerződés határidőre történő
megkötésére.

13. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a későbbiekben szükség esetén élni kíván a Kbt.125.§(3) bekezdésének b)pontja szerinti törvényi lehetőséggel.
14. Az ajánlatok értékelése és összehasonlítása során alkalmazott pontozás módszere és az adható pontszámok alsó és felső határa: 
Az értékelésnél adható pontszám valamennyi részszempont esetében: 1-10-ig.
A pontozás módszere: a legkedvezőbb tartalmi elem értéke 10 pont, a többi ajánlat tartalmi elemeinek pontszáma 1-10 pont között a legjobbhoz viszonyított
értékarányosítással kerül kiszámításra.

Az alkalmazott képlet:
(előny a kisebb): ha a legkedvezőbb érték a legkisebb: 
P = Alegjobb/Avizsgált × (Pmax-Pmin) + Pmin

(előny a nagyobb): ha a legkedvezőbb érték a legnagyobb:
P = Avizsgált/Alegjobb × (Pmax-Pmin) + Pmin

ahol
„Avizsgált” a vizsgált paraméter
„Alegjobb” a legkedvezőbb paraméter
„Pmax” a maximálisan adható pont: 10
„Pmin” a minimálisan adható pont: 1

Az így kapott pontszámoknak az egyes értékelési részszempontokhoz rendelt súlyszámmal történő megszorzása után a szorzatok ajánlattevőnként összegezésre kerülnek. 
Amennyiben valamelyik részszempontra beérkező ajánlat „0” értéket tartalmaz, úgy az ajánlatkérő az alkalmazott képletben 0,01 értékkel számol.

15. Az Ajánlatkérő a beszerzés pénzügyi fedezetét részben az általa benyújtott támogatási igény által kívánja biztosítani. A közbeszerzési eljárás ill. annak teljesítése
során (adott esetben) a Kbt. 48.§ (4) bekezdése alkalmazandó. Jelen hirdetmény feladásának napjáig a támogatási igény még nem került elbírálásra. A támogatásra
irányuló igény el nem fogadása a Kbt.82.§-ában, 99/A.§(1) bekezdésében és a Kbt. 303.§-ában foglalt oknak, illetőleg körülménynek minősül. 

16. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Közbeszerzések Tanácsa által meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg a
65-69. § alapján az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét, hogy a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe felvételt nyert ajánlattevőknek a Kbt. 13. § (4) bekezdése alapján jelen eljárásban – a jelen ajánlattétel
felhívás III.2.2. és III.2.3. pontjai tekintetében – kiegészítőleg igazolnia kell alkalmasságát a Közbeszerzések Tanácsa által meghatározott minősítési szempontoknál
szigorúbb követelményeket támasztó alkalmassági szempontok vonatkozásában.

VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név:
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím:
Margit krt. 85.

Város/Község 
Budapest

Postai irányítószám:
1024

Ország:
HU
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E-mail: Telefon:
+36-1-336-77-76

Internetcím (URL): Fax:
+36-1-336-77-78

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község Postai irányítószám: Ország:

E-mail: Telefon:

Internetcím (URL): Fax:

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.4.2. rovatot VAGY szükség esetén a VI.4.3. rovatot)

A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 323. § alapján nyújtható be.

 
 
 

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név:
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím:
Margit krt. 85.

Város/Község 
Budapest

Postai irányítószám:
1024

Ország:
HU

E-mail: Telefon:
+36-1-336-77-76

Internetcím (URL): Fax:
+36-1-336-77-78

VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: (év/hó/nap)
A. MELLÉKLET

TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK

I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐK BE

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község Postai irányítószám: Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail: Fax:

Internetcím (URL):
 
 
II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A KIEGÉSZÍTŐ IRATOK (A VERSENYPÁRBESZÉDRE ÉS A DINAMIKUS BESZERZÉSI RENDSZERRE VONATKOZÓK IS)
BESZEREZHETŐK

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község Postai irányítószám: Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail: Fax:

Internetcím (URL):
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III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVA AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET KELL BENYÚJTANI

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község Postai irányítószám: Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail: Fax:

Internetcím (URL):
 

B. MELLÉKLET

A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

 
A RÉSZ SZÁMA 1 MEGHATÁROZÁS

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA

Már meglévő, 603 m2-es közösségi ház „A” épület (3700 Kazincbarcika, Illyés Gyula u.) teljes körű külső, belső felújítása

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)

 Fő szószedet  Kiegészítő szószedet (adott esetben)
Fő tárgy 45210000-2   
Kiegészítő tárgy(ak) 45453100-8   
 45211360-0   

3) MENNYISÉG

603 m2 alapterület

Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem:

VAGY: és között Pénznem:

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐFELTÜNTETÉSE (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés 2010/10/31 (év/hó/nap)

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL

 

-------------------------------------- (E mellékletből szükség szerint több példány használható a részek számának megfelelően) ------------------------------------------

B. MELLÉKLET

A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

 
A RÉSZ SZÁMA 2 MEGHATÁROZÁS

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA

Új, 601 m2-es képzőközpont (3700 Kazincbarcika, Illyés Gyula u. 81/6. hrsz.) kivitelezése

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)

 Fő szószedet  Kiegészítő szószedet (adott esetben)
Fő tárgy 45210000-2   
Kiegészítő tárgy(ak) 45211360-0   

3) MENNYISÉG

601 m2 alapterület

Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem:

VAGY: és között Pénznem:

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐFELTÜNTETÉSE (adott esetben)
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Az időtartam hónapban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés 2010/10/31 (év/hó/nap)

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL

 

-------------------------------------- (E mellékletből szükség szerint több példány használható a részek számának megfelelően) ------------------------------------------

B. MELLÉKLET

A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

 
A RÉSZ SZÁMA 3 MEGHATÁROZÁS

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA

Már meglévő 200 m2-es családsegítő központ „C” épület (3700 Kazincbarcika, Illyés Gyula u. 81/1. hrsz.) és a hozzá tartozó 178 m2-es pinceszint teljes körű külső,
belső felújítása.

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)

 Fő szószedet  Kiegészítő szószedet (adott esetben)
Fő tárgy 45210000-2   
Kiegészítő tárgy(ak) 45453100-8   
 45211360-0   

3) MENNYISÉG

200 m2 + pinceszint 178 m2 alapterület

Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem:

VAGY: és között Pénznem:

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐFELTÜNTETÉSE (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés 2010/10/31 (év/hó/nap)

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL

 

-------------------------------------- (E mellékletből szükség szerint több példány használható a részek számának megfelelően) ------------------------------------------


