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AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
Építési beruházás
x
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
Azonosító kód_______________________________________
Árubeszerzés
Szolgáltatás
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Zirc Városi Önkormányzat
Postai cím: 8420 Zirc, Március 15. tér 1.
Város/Község: Zirc
Postai irányítószám: 8420
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Zirc Város Önkormányzata 8420 Zirc, Március 15. tér 1. Polgármesteri
Hivatal Városüzemeltetési Osztály Kaszás Béla osztályvezetője
Telefon: 06/88/593-705
E-mail: kaszas.b@zirc.hu
Fax: 06/88/414-475
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zirc.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
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
Zirc Városi Erzsébet Kórház- Rendelőintézet új kórházépületének átalakítása és
tetőtérbeépítése.
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
8420 Zirc, József Attila u. 17. 798 hrsz.
NUTS-kód HU213
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 xDinamikus 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
Építési szerződés, melynek tárgya „Zirc Városi Erzsébet Kórház - Rendelőintézet
új kórházépületének átalakítása és tetőtérbeépítése.” vállalkozási szerződés
keretében.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45215100-8

További
45262700-8
tárgyak:
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) nem
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre
valamennyi részre
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)
Az épület alapterülete 2434,7 m2. Az átalakítás és a tetőtérbeépítés kettő építési
ütemben valósul meg. Az I. építési ütemben -jelenleg beépítetlen padlástérfizikoterápiás helyiségek és szakrendelők kialakítása valósulna meg kapcsolódó
helyiségekkel. A tervezett tetőtérbeépítés összeen 430,75 m2(334,17 m2 hasznos
alapterületen) területen történik. Az I. ütemben valósul meg az épület földszintjén
meglévő fizikoterápiás rendelő (44,16 m2) átalakítása 2 db fogászati rendelővé
-a meglévő alapterület növelése szükséges a környező helyiségek (vetkőzők,
WC, mosdó) válaszfalainak bontásával (8,05 m2)-. A tervdokumentációban 112-el
jelölt szakrendelő rendeltetése labor lesz. Kialakítandó helyiségek a tetőtérben:
Fizikoterápiás helyiségek: közlekedő (7,56 m2); váró (16,72 m2); előtér (2,83);
öltöző/zuhany (3,74 m2); kezelő 1. [24,91 m2 (hasznos alapterület: 18,28 m2];
kezelő 2. [10,91 m2 (hasznos alapterület: 7,21 m2)]; kezelő 3. [44,19 m2]; hasznos
alapterület: 34,83 m2); előtér (2,25 m2); öltöző (2,42 m2); takarító szertár (0,5 m2);
Járóbeteg rendelők: közlekedő [39,85 m2( hasznos alapterület: 37,39 m2)];
regisztrációs pult (7,05 m2); orr-fül-gégészet [18,17 m2( hasznos alapterület:
14,3 m2)]; szül.- nőgyógyászat [16,47 m2 (hasznos alapterület: 13,33 m2)]; NST
[13,07 m2 (hasznos alapterület: 10,31 m2)]; belgyógyászat[27,45 m2 (hasznos
alapterület: 17,48 m2)]; szemészet [25,83 m2 (hasznos alapterület: 21,1 m2)];
szemészet/sötétkamra [17,85 m2( hasznos alapterület: 14,75 m2)]; irattár [65,59
m2( hasznos alapterület: 39,68 me)]; Sebészet-traumatológia: kezelő [18,61 m2(
hasznos alapterület: 13,99 m2]; vizsgáló [15,18 m2 (hasznos alapterület: 12,04
m2)]; gipszelő [11,93 m2( hasznos alapterület: 9,16 m2)]; fürdő [5,3 m2 ( hasznos
alapterület: 3,84 m2)]; vizesblokkok: előtér (3,07 m2); női mosdó (1,98 m2); női
WC (2,11 m2); férfi mosdó [4,09 m2( hasznos alapterület: 1,74 m2)]; férfi WC (1,44
m2) Személyzeti pihenő: előtér (2,73 m2); pihenő [10,9 m2 ( hasznos alapterület:
7,21 m2)]; fürdő (3,13 m2); A II. építési ütemben a földszinten meglévő sebészeti
és traumatológiai szakrendelőből valamint 2 db belgyógyászati szakrendelőből
betegszobák és a betegszobákhoz tartozó akadálymentes fürdők kialakítása
valósul meg. A kivitelezéshez mindkét ütem esetében bontási munkálatok
kapcsolódnak. A munkanemek és mennyiségek pontos meghatározását az
ajánlatkérési dokumentáció részét képező műszaki dokumentáció tartalmazza,
azzal, hogy ajánlatkérő az árazatlan költségvetésben megjegjelölt típusú anyagokkal
egyenértékű anyaggal történő teljesítést is elfogad.
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 2009/11/09 (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés 2011/04/30 (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)
Jótállás: Vállalkozó köteles a műszaki átadás-átvétel befejezésétől számított 36
hónapra teljes körű jótállást biztosítani.
Késedelmi kötbér: A Vállalkozó a feladat határidejének késedelmes teljesítése
esetén az alábbi kötbért köteles megfizetni: a bruttó vállalási díj 100 %-ra vetített 0,1
%-a naponta.
Meghiúsulási kötbér. A teljesítés meghiúsulása esetén a kötbér mértéke a bruttó
vállalási díj 100 %-ra vetített 20 %-a.
Hibás teljesítési kötbér: Hibás teljesítés esetén a Vállalkozó a Megrendelőnek a hiba
kiküszöböléséig terjedő időre a bruttó vállalási díj 100 %-ra vetített, annak 0,1 %-át
kitevő hibás teljesítési kötbér megfizetésére köteles naponta.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
A szerződés tárgya szerinti (az ajánlatban szereplő) feladat finanszírozása önerőből
valósul meg. A feladat fedezetéül szolgáló forrás az ajánlatkérő rendelkezésére
áll. Ajánlatkérő előleget nem fizet. A nyertes ajánlattevő a dokumentáció részét
képező szerződéstervezetben foglalt feltételeknek megfelelően igazolt teljesítést
követően jogosult (65 %-os műszaki készültség elérését követően) 1 db részszámla,
(86 %-os műszaki készültség elérését követően) további 1 db részszámla, valamint
(100 %-os műszaki készültség elérését követően) 1 db égszámla benyújtására. A
részszámlák illetve a végszámla benyújtásának feltétele a hiány-, és hibamentes
műszaki átadás- átvétel. Az elvégzett munkák ellenértékét az ajánlatkérő a
szerződésben megállapított feltételek szerint, a sikeres műszaki átadás-átvételt és
ajánlatkérő műszaki ellenőre és képviselője által leigazolt teljesítést követően, a
teljesítéstől számított 15 napon belül a Zirc Városi Erzsébet Kórház- Rendelőintézet
nevére kiállított számla ellenében egyenlíti ki. A műszaki teljesítés határideje az 1.
részszámla esetében 2009. december 1., a 2. részszámla esetében 2009. december
31., a végszámla esetében 2011. április 30. Ajánlattevő kötelezettsége a Kbt. 305. §
(5)-(6) bekezdése szerint áll fenn.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
Nem követelmény, de közös ajánlattétel esetén a vezető céget meg kell jelölni és a
közös ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.
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
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy a Kbt. 4. § 3/D-E. pontja
szerinti erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében,
illetve a 61. § (1) bekezdésének d) pontjában foglalt kizáró okok bármelyike fennáll,
nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben
a Kbt. 61. § (1) bekezdésének a)-c) pontjában foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásból kizárásra kerül az az ajánlattevő, aki, illetőleg akinek a közbeszerzés

értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója
vgy a számára erőforrást nyújtó szervezet esetében a Kbt. 62. § (1) bekezdésében
foglalt kizáró okok fennállnak.
Az ajánlattevőnek, a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak
és a Kbt. 4. § 3/D-E. pontja szerinti erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban
nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésének, a Kbt. 61.
§ (1) bekezdésének a)-d) pontjában foglalt kizáró okok hatálya alá, illetőleg jogosult
ezt igazolni a Kbt. 63. § (2)-(6) bekezdés szerint.
Az ajánlattevőnek - a Kbt. 71. § (3) bekezdése értelmében - nyilatkoznia kell, hogy
a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe olyan, a közbeszerzés értékének 10
%-át meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót, aki, illetőleg
amely a 60. § (1) bekezdés és a 61. § (1) bekezdésének d) pontja szerinti kizáró
okok hatálya alá esik.
A kizáró okok fenn nem állását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében
szereplő ajánlattevők (alvállalkozók) a Kbt. 13. § (3) és 14. § (1) bekezdésében
foglaltak figyelembevételével igazolhatják.
A kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt. 249. § (3) bekezdése alapján az
ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozónak és az erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell.
Tekintettel arra, hogy a Kbt. 250.§ (1) bekezdés g) pontja alapján az eljárásra a 91.
§ is alkalmazandó, ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és az erőforrást nyújtó szervezet
jogosult már az ajánlatában a kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 63. § és 63./A
§ szerint igazolni. Amennyiben az ajánlatban nem kívánja és nem is igazolja, úgy
nyertessége esetén az eredményhirdetést követő nyolc napon belül kell igazolnia,
hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok igazolását a Kbt. 63. § (1)
bekezdés a) és b) pontja esetén is eredeti vagy hiteles másolatban kell benyújtani.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlatnak tartalmaznia kell mind az ajánlattevőre -közös ajánlattétel esetén
minden tagra-, mind a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó(i)jára vonatkozóan az alábbi dokumentumokat
külön-külön:
P1) A Kbt. 66. § (1) bek. a) pontja alapján valamennyi a hatályos cégkivonatban
feltüntetett számlavezető pénzintézet - az ajánlattételi határidő lejártának napját
megelőző 60 napnál nem régebbi keltezésű - nyilatkozatát az alábbi tartalommal:
- a vezetett bankszámla száma, - a számla megnyitásának időpontja;- az ügyfél
számláján a nyilatkozattételt megelőző 12 hónapban 15 napot meghaladó
időtartamú sorban állás előfordult-e, lejárt hiteltartozása van-e;
Amennyiben a jelzett pénzintézet(ek) egy évnél rövidebb ideje vezetik a számlát,
úgy csatolni kell a korábbi számlavezető pénzintézet nyilatkozatát is a meghatározott
időtartamra vonatkozóan.
P2) A Kbt. 66. § (1) bek. b) pontja alapján az előző 2 évre (2007., 2008.) vonatkozó
a számviteli jogszabályok szerinti - beszámolóját másolati példányban.
P3) A Kbt. 66. § (1) bekezdés d) pontja alapján az ajánlattevő cégszerűen aláírt
nyilatkozata a 2008. évben elért saját tőke összegére vonatkozóan.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmas az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok) és a közbeszerzés 10
%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha
P1) a becsatolt pénzintézeti nyilatkozat(ok) alapján megállapítható, hogy a
pénzintézeti nyilatkozat kiállítását megelőző 12 hónapon belül egy alkalommal
sem fordult elő 15 napot meghaladó időtartamú sorban állás és számlavezető
pénzintézeteinél nincsen lejárt hiteltartozása;
P2) az ajánlat benyújtását megelőző két évben (2007. és 2008. évben) a mérleg
szerinti eredménye pozitív volt;
P3) ha a becsatolt nyilatkozat alapján megállapítható, hogy ajánlattevő saját
tőkéjének mértéke 2008. évben elérte a 20.000.000 Ft-ot.
A pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelmények közül a P1) illetve P2)
pontban foglaltaknak ajánlattevőnek (közös Ajánlattétel esetén a tagoknak) és
a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójának külön - külön, a P3) pontban foglaltaknak együttesen kell
megfelelniük.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevőre, illetve a közbeszerzés értékének 10
%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(i)jára vonatkozóan az
alábbi dokumentumokat:
M/1) Az ajánlati felhívás feladását megelőző 5 évben teljesített legjelentősebb
építési munkáinak ismertetése (szerződést kötő másik fél megnevezése,
kapcsolattartó megjelölése, munka helye, típusa, főbb műszaki mennyiségek,
adatok, szerződés összege, dátuma, sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja),
továbbá a Kbt. 68. § (2) bekezdésében foglalt tartalmú, az M/1. pontban foglalt
alkalmassági feltételt igazoló referencia-igazolások eredeti vagy hiteles másolatai.
A referenciaigazolásból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie a műszaki
alkalmasság (M/1) minimumkövetelményének megvalósulása.
M/2) Azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) illetőleg vezetőknek a
megnevezését, képzettségük, szakmai gyakorlatuk ismertetésével, akiket
ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó(i)ja be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolandó az érintett
személy(ek) szakmai önéletrajza és a névjegyzékbe vételi határozat másolati
példánya.
M/3) Az ajánlat benyújtását megelőző két év (2007., 2008.) átlagos statisztikai
létszámáról készült kimutatást.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1) Műszakilag alkalmas az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok) és
a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó, amennyiben az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 5
évben (2004-2008) rendelkezik legalább egy befejezett 36.000.000 Ft, azaz
harminchatmillió forint értékű építési beruházásra vonatkozó sikeres műszaki
átadás-átvétellel lezárult referenciával. Ajánlatkérő a jelen pontban előírt
alkalmassági követelményt az évek összességében vizsgálja.
M/2) Műszakilag alkalmas az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok) és a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó, amennyiben rendelkezik az alábbi szakemberrel:

-felsőfokú építész- vagy építészmérnök, végzettségű szakember, aki építési
munkák kivitelezésének irányításában műszaki vezetőként legalább 5 éves szakmai
gyakorlattal rendelkezik és a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet szerinti felelős
műszaki vezetői jogosultsága (vagy korábbi szabályozás szerint ennek megfelelő)
van.
M/3) Alkalmas az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok) és a közbeszerzés
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó,
amennyiben az ajánlat benyújtását megelőző két évben (2007., 2008.) az átlagos
statisztikai létszáma elérte a minimum 5 főt.
A műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek ajánlattevőnek (közös
Ajánlattétel esetén a tagoknak) és a közbeszerzés értékének 10% -át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának együttesen kell megfelelniük.
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott igen
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: 2009/10/19 (év/hó/nap ) Időpont: 10.00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): bruttó 50.000,- Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ellenértéke az átvételkor készpénzben
teljesíthető az ajánlatkérő hivatali helyiségében a Zirc, Március 15. tér 1. szám alatt,
Kaszás Béla osztályvezető (Városüzemeltetési Osztály) fszt. 106. számú irodájában.
Ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, akkor elegendő, ha az ajánlattevők
egyike vásárolja meg a dokumentációt. A dokumentáció árát az ajánlatkérő csak a
Kbt. 54.§ (6) bekezdés szerinti esekben téríti vissza.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2009/10/19 (év/hó/nap) Időpont: 10.00
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: 2009/10/19 (év/hó/nap) Időpont: 10.00
Helyszín : 8420 Zirc, Március 15. tér 1.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A 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?
nem
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb hivatkozási alapot:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2009.10.30. 10.00 óra
Helyszín: 8420 Zirc, Március 15. tér 1.
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2009.11.09.
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)
A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. Az ajánlat
összeállításának költségét az ajánlattevő viseli. A dokumentációban elhelyezett
formanyomtatványokat a szövegszerkezetük megváltoztatása nélkül kell az
ajánlatban elhelyezni. A dokumentáció átvehető személyesen, vagy meghatalmazott
útján az ajánlattételi határidő lejártáig munkanapokon délelőtt 8-14 óra között a 8420
Zirc, Március 15. tér 1. szám fszt. 106. irodában.
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.) Az ajánlatot a kötelezettségvállalásra jogosult(ak), vagy az általuk
meghatalmazott személy(ek) cégszerű aláírásával, oldalanként szignálva (az üres
oldalakat is beleértve), az oldalszámokat is feltüntető tartalomjegyzékkel ellátva, zárt
csomagolásban 3 (1 eredeti és 2 másolati) példányban kell benyújtani. Az egyes
példányokon fel kell tüntetni az „Eredeti-” vagy „ Másolati-” példány megjelölést.
Eltérés esetén az eredeti példány tartalma az irányadó. Az ajánlatokat tartalmazó
csomagoláson fel kell tüntetni: „Zirc Városi Erzsébet Kórház- és Rendelőintézet
új kórházépületének átalakítása és tetőtérbeépítése” és „Az ajánlattételi határidő
lejártáig nem bontható fel!” szövegrészt. A csomagoláson fel kell tüntetni, továbbá
az ajánlattevő nevét, címét és a közbeszerzési hirdetmény számát. A postán
feladott ajánlatot ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak
kézhezvétele a IV.3.7. pontban megjelölt címen az ajánlattételi határidőig kerül sor.
Az ajánlat, vagy az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő
kockázatot az ajánlattevő viseli.
2.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 71. § (1) bekezdése és a Kbt. 71. § (3)
bekezdése szerinti nyilatkozatokat, valamint ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt.
70. § (2) bekezdése szerint.
3.) Az ajánlatkérő az ajánlattételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti, melynek
összegszerűen meghatározott mértéke: bruttó 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint.
Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: az ajánlati biztosítékot az ajánlattételi
határidő lejártáig „Ajánlati biztosíték Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet
új kórházépületének átalakítása és tetőtérbeépítése” közlemény feltüntetésével,
az ajánlatkérő Zirci Takarékszövetkezetnél vezetett 73900030-10011719 számú
számlájára kell befizetni vagy átutalni. Átutalás esetén akkor érvényes az ajánlati
biztosíték, ha az ajánlatkérő számláján az ajánlati biztosíték teljes összege
legkésőbb az ajánlatok benyújtásának határidejéig jóváírásra kerül. Az ajánlati
biztosíték a Kbt. 59. §. (2) bekezdésének megfelelően is teljesíthető. Az átutalás
megtörténétéről szóló banki igazolást vagy eredeti bankgazarncia-nyilatkozatot
vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó

- kötelezvényt az ajánlathoz kell mellékelni. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati
kötöttség lejártának időpontjáig kell érvényben maradnia. A nyertes ajánlattevő,
valamint a - 91. §. (2) bekezdése szerinti esetben - a második legkedvezőbb
ajánlatot tevő részére a szerződéskötést követő 10 napon belül, kamatmentesen
kerül visszautalásra. A nem nyertes ajánlattevőnek az ajánlatkérő az ajánlati
biztosítékot a Kbt. 59. §. (5) bekezdésében foglalt rendelekzések szerint fizeti vissza.
4.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10
%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó - és bevonásuk esetén
a Kbt. 4. § 3/D és 3/E pontja szerinti szervezetek - alábbi dokumentumait:
- az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi közhiteles cégkivonat;
- az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre
jogosult személy(ek) eredeti vagy hitelesített aláírási címpéldánya;
- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó,
a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazás;
- az esetleges el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a változás alapjául
szolgáló ügyvéd által ellenjegyzett okiratok;
Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó - és bevonásuk esetén a Kbt. 4. § 3/D és 3/E pontja
szerinti szervezetek - nyilatkozatait eredeti vagy hiteles másolati példányban kell
becsatolni, minden más irat, dokumentum, nyilatkozat egyszerű másolati példányban
is becsatolható.
5.) Az ajánlattevő a dokumentáció részét képező szerződés-tervzetet
értelemszerűen kitöltve, változatlan szövegszerkezetben és tartalommal, oldalanként
szignózva köteles az ajánlatához csatolni.
6.) Tekintettel arra, hogy az ajánlattétel nyelve magyar, minden idegen nyelven
kiállított igazolás/dokumentum mellé csatolni kell azok fordítását is. A fordítás
tartalmáért az Ajánlattevő felelős.
7.) Ajánlatkérőtől a benyújtott ajánlatok nem igényelhetők vissza, azokat ajánlatkérő
bizalmasan kezeli és a Kbt. 7. § (2) bekezdése alapján őrzi meg.
8.) Ha az ajánlatkérő az eredményhirdetéskor a második legkedvezőbb ajánlatot
tevőt is meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén vagy
az eljárás nyertesének a 60. § (1) bekezdésének, valamint - ha az ajánlatkérő
azt előírta - a 61. § (1), illetőleg (2) bekezdésének hatálya alá nem tartozásával
kapcsolatos hamis nyilatkozata vagy ezen kizáró okokkal kapcsolatos igazolás(ok)
benyújtásának elmulasztása esetében az ajánlatok értékelése során [81. § (4)
bekezdés] a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel
(személlyel) köti meg a szerződést. (Kbt. 91. § (2))
9.) Ajánlatkérő ezúton meghívja ajánlattevőket a Kbt. 95.§ alapján az
eredményhirdetésre az V.3.1) pontban jelzett időben. Az eredményhirdetés
helyszíne: IV.3.7) szerint.
V.8) E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/09/22 (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 beszerezhető
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat 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 meghatározás
1) A rész meghatározása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
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 (év/hó/nap)

5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------

