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Tisztelt Képviselőtestület!
A Helytörténeti Múzeum „ÚJ TUDÁSTÁR – ÚJ TUDÁSTÉR” Múzeumi tudáspróba padok és pedellus nélkül című, TIOP-1.2.2-08/1-2009-0060 kódszámú pályázata támogatásban részesült. A pályázat több elemből áll, ebből az épület bővítését célzó építési beruházás becsült értéke nettó 31.829.355,- Ft. Az így adódó becsült érték az
építési beruházás 2010-re változatlanul érvényes nettó 15 millió Ft-os nemzeti értékhatárát meghaladja, de a 2010-re irányadó közösségi értékhatár felét (2.422.500 euró =
636.851.025,- Ft) nem éri el, így a Kbt. VI. fejezete szerinti általános egyszerű eljárást
kell lefolytatni. Ez az ajánlattételi felhívás Közbeszerzési Értesítő hirdetményeként
való közzétételével indul. A múzeum oktató térrel és kiszolgáló helyiségekkel bővül,
illetve a jelenleg használaton kívül álló pince helyiségei is felújításra kerülnek úgy,
hogy a meglevő épület továbbra is érvényesüljön, hangsúlya megmaradjon, a beavatkozás környezetbe illő legyen. Ezzel alkalmassá válik elsősorban oktató és kézműves
foglalkoztató tevékenységek megtartására.
Mint ismeretes, egy eljárást már lefolytattunk, ami eredménytelenül zárult, miután a
legkedvezőbb ajánlati ár nettó 27 millió Ft-tal meghaladta a 100%-os támogatásból
rendelkezésünkre álló keretet. Az új eljárástól remélhető, hogy esetleg több érdeklődő
lesz a korábbi eljárás 3 ajánlattevőjénél, ami a versenyben kialakuló árra kedvezően
hathat. Annak érdekében, hogy az eljárás eredményességének esélyét növeljük, hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárást javaslunk lefolytatni. Ez annyit jelent, hogy az érvényes ajánlatot tevőkkel előreláthatólag egy fordulóban tárgyalunk, amely a bírálati
szempontokra megajánlott értékek ajánlatkérő számára kedvezőbbé tételét eredményezheti. A kiinduló műszaki tartalom a múltkorival megegyező, a tervező és műszaki
kollégák részvétele is szükséges a tárgyaláson.
A kis- és középvállalkozások esélyegyenlőségének megteremtése érdekében az első
beszerzést fenntartottuk az éves nettó 1 milliárd Ft árbevételt el nem érő ajánlattevők
számára. Eredményének ismeretében jelen eljárásban e korlátozást nem javasoljuk, hiszen ár tekintetében úgy tűnik, nem feltétlenül vág egybe az ajánlatkérő érdekével.
A Kbt. 8. § (3) bekezdése értelmében az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálására legalább
háromtagú bíráló bizottságot köteles létrehozni, amely írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít a közbeszerzési eljárást lezáró döntést meghozó személy vagy testület részére. Személyi összetételére a határozati javaslat 2. pontjában teszek javaslatot
úgy, hogy a törvényben megkövetelt – közbeszerzési, közbeszerzés tárgya szerinti,
pénzügyi és jogi – szakértelem biztosított legyen. Közbeszerzési Szabályzatunk alapján egyszerű eljárásrendben lefolytatott eljárások esetében a Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság hozza meg a végső döntést, a most jóváhagyott bíráló bizottság javaslata alapján.
Az ajánlattételi felhívás tervezetét az előterjesztéshez csatoljuk, azzal a megjegyzéssel,
hogy a dátumok a feladás napján kerülnek meghatározásra. Az ajánlattételi határidő a
feladástól számított 25 napnál rövidebb nem lehet, míg a szerződéskötés legkorábban
az eredményhirdetéstől számított 20. napon lehetséges.
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Határozati javaslat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete döntést hoz a „Dombóvár,
Szabadság u. 16. szám alatti Helytörténeti Múzeum bővítése” tárgyú, „ÚJ TUDÁSTÁR – ÚJ TUDÁSTÉR” Múzeumi tudáspróba padok és pedellus nélkül
című, TIOP-1.2.2-08/1-2009-0060 pályázati támogatással megvalósuló építési beruházás általános egyszerű közbeszerzési eljárásának megindításáról, hirdetménynyel induló tárgyalásos eljárás formájában. Jóváhagyja a mellékelt ajánlattételi felhívást.
2. Jóváhagyja az alábbi személyi összetételű bírálóbizottságot az eljárásban való közreműködésre:
Dr. Szabó Péter aljegyző
Varga Péter városüzemeltetési irodavezető
Kovács Gyula pénzügyi irodavezető
Meiszinger Péter műszaki ügyintéző
Reichert Gyula közbeszerzési, műszaki ügyintéző
Határidő: 2010. április 09. – az ajánlattételi felhívás feladására
Felelős:
Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda – a közbeszerzési eljárás lefolytatásáért
Városüzemeltetési Iroda – a beruházás bonyolításáért
Dombóvár, 2010. március 16.
Patay
polgármester

Vilmos
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3. melléklet az 5/2009.(III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja
1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
Építési beruházás

X

Árubeszerzés

-

Szolgáltatás

-

Építési koncesszió

-

Szolgáltatási koncesszió

-

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
Azonosító kód_______________________________________

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos név: Dombóvár Város Önkormányzata
Postai cím: Szent István tér 1.
Város/Község: Dombóvár

Postai irányítószám: 7200

Kapcsolattartási pont(ok):

Telefon: 74/564-504

Ország:
Magyarország

Címzett: Reichert Gyula
E-mail: reichert@dombovar.hu

Fax: 74/564-511

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dombovar.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 a következő címen szerezhető be:
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X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
- Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat 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
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
X Általános közszolgáltatások

- Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

- Védelem

- Szociális védelem

- Közrend és biztonság

- Szabadidő, kultúra és vallás

- Környezetvédelem

- Oktatás

- Gazdasági és pénzügyek

- Egyéb (nevezze meg): -

- Egészségügy
I.3.2) A KBT. VII. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN
- Víz

- Villamos energia

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont]

- Gáz- és hőenergia termelése, szállítása
és elosztása

- Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
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[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

- Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése

- Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
- Városi vasúti, villamos-, trolibuszvagy autóbusz szolgáltatások

- Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
- Kikötői tevékenységek

- Postai szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]

I.4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást?
igen nem X
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Helytörténeti Múzeum bővítése.
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) Építési beruházás

X

b) Árubeszerzés

-

c) Szolgáltatás

Kivitelezés

X

Adásvétel

-

Szolgáltatási kategória -

Tervezés és kivitelezés

-

Lízing

-

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

-

Bérlet

-

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és
4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió -

Részletvétel

-

Építési koncesszió

-

Ezek
kombinációja/Egyé
b

A teljesítés helye

-

A teljesítés helye

-

Dombóvár, Szabadság u.
16., hrsz: 7/2.

A teljesítés helye

-

-
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NUTS-kód

HU233

NUTS-kód

-

NUTS-kód

-

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása
hozása -

X

Keretmegállapodás megkötése

-

Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létre-

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 (amenynyire lehetséges): II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Vállalkozási szerződés Helytörténeti Múzeum bővítésére.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Kiegészítő szójegyzék (adott
esetben)

Fő szójegyzék
Fő tárgy

45212313-3

-

További
tárgy(ak)

-

-

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható)
igen nem X
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)?

igen -

-

nem X
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II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, és opciót beleértve)
Helytörténeti Múzeum bővítése új épületrész pinceszinten történő kialakításával és a
meglevő, jelenleg használaton kívül álló pince helyiségeinek felújítása, az alábbiak
szerint:
Új vasbeton födémes, zöldtetővel borított épületrész építése, melynek hasznos alapterülete 152,34 m2, előtere 31,34 m2, a következő helyiségekkel: olvasó szoba 11,62 m2,
előtér 1,62+2,43 m2, pissoir 3,80 m2, takarítószerek 0,61 m2, női WC 0,88+0,88 m2,
férfi WC 0,97 m2, konyha 8,81 m2, közlekedő 4,91 m2, oktató- és foglalkoztató tér
99,92 m2, raktár 8,34 m2 és közlekedő 7,55 m2.
A meglevő épületben 28,51+41,64 m2 kézműves foglalkoztató és 13,80 m2 előtér lesz:
egy ablak parapetjének elbontásával történő átjáró kialakítása, padlószint csökkentés
és vakolat felújítás.
Szellőztetési, víz- és fűtésszerelési, villanyszerelési munkák.
3 db személygépkocsi parkoló kialakítása a hátsókertben, a Szepessi utcáról megközelíthetően.
Részletezés a dokumentációban.
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)

igen -

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): zött

vagy:

- és

-

kö-

Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét:
hónapokban: - vagy napokban: - (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Az időtartam hónap(ok)ban: - vagy napokban: - (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés

-

(év/hó/nap)

ÉS/VAGY
befejezés

2010/12/31 (év/hó/nap)

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI
INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
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III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Késedelmi kötbér: az ajánlatkérő 200.000,- Ft/nap értékben határozza meg, mely végösszegben legfeljebb a szerződéses ellenérték 7%-ának megfelelő mértékű lehet.
A biztosítékok alkalmazása a Kbt. 53.§ (6) bekezdés a) pontjában foglaltakra figyelemmel.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
A projekt finanszírozása 100%-os TIOP támogatással valósul meg. A benyújtott
számlák kiegyenlítése a 281/2006.(XII.23.) Kormányrendelet 19.§ (4) bekezdésének
a) pontjában írt módon, utófinanszírozással történik, figyelemmel a Kbt. 305.§-ának
előírásaira, a teljesítéstől számított 60 napon belül.
Az ajánlatkérő 10% előleg fizetését vállalja. Rész-számla benyújtása két alkalommal
lehetséges, a végszámla összege nem lehet kevesebb a szerződéses érték 40%-ánál.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a 2009. január hó 1. napja után
kiállítandó számlák vonatkozásában az Adózás rendjéről szóló törvény (Art.) 36/A.§
szerint kell eljárnia. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-ában foglaltakra.
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:
- 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet
- 14/2004. (VIII.13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet
- 360/2004. (XII.26.) Kormányrendelet
- 255/2006. (XII.8.) Kormányrendelet
- 16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendelet
- 281/2006. (XII.23.) Kormányrendelet
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
Nem követelmény.
III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?
(adott esetben)
igen nem X
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 erőforrást nyújtó szervezet,
akivel szemben a Kbt. 60.§ (1) bekezdés a)-h) pontja szerinti kizáró okok fennállnak.
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A Kbt. 249.§ (3) bekezdés alapján a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek,
a 10 %-ot meghaladó mértékben bevont alvállalkozónak, valamint az erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell.
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból az olyan ajánlattevőt, aki, illetőleg akinek 10%-ot
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy a számára erőforrást
nyújtó szervezet a Kbt. 62.§ (1) bekezdése alá tartozik.
A Kbt. 62.§ (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti kizáró okok hiányát nem kell igazolni,
adott esetben az ajánlatkérőnek kell bizonyítania.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges Az alkalmasság minimumkövetelméadatok és a megkövetelt igazolási mód:
nye(i):
A közös ajánlattevők mindegyikének, illetve Közös ajánlattevők, illetve 10% fölötti
10% fölötti alvállalkozóknak egyaránt iga- alvállalkozó esetében külön-külön
zolniuk kell.
megfelelés szükséges.
a) A Kbt. 66.§ (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi számlavezető pénzintézet az
ajánlattételi határidő lejártát megelőzően
legfeljebb 30 nappal kelt nyilatkozatával,
hogy számláján a nyilatkozat kiállítását
megelőző 12 hónapban 30 napot meghaladó
sorban állás előfordult-e, s ha igen, mikor és
mennyi ideig.

a) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a
pénzintézeti nyilatkozat alapján a kiállítástól számított 12 hónapon belül 30
napot meghaladó sorban állás volt.

b) A Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattételi határidő lejártát megelőző időpontban a hatályos számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval lezárt
utolsó üzleti évre és az azt megelőző egy
üzleti évre vonatkozó, a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolói benyújtása egyszerű másolatban, kötelező
könyvvizsgálat esetén könyvvizsgálói jelentéssel együtt, ugyanolyan formában és tartalommal, mint amelynek alapján a könyvvizsgáló ez éves beszámolót vagy az egyszerűsített éves beszámolót felülvizsgálta.

b) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az
ajánlattételi határidő lejártát megelőző
időpontban a hatályos számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval
lezárt utolsó üzleti évre és az azt megelőző egy üzleti évre vonatkozó beszámolóiban a mérleg szerinti eredmény
értéke bármely esetben negatív volt.

Az a) és b) pont követelményeinek az
Erőforrás szervezet igénybevétele esetén az ajánlattevő erőforrást nyújtó szervezetalkalmasság igazolása a Kbt. 65.§ (3)-(4) re támaszkodva a Kbt. 4.§ 3/E. pont érbekezdésében foglaltak szerint.
telmében csak akkor felelhet meg, ha
az ajánlattevő és erőforrást nyújtó szervezet között Ptk. szerinti többségi befolyás áll fenn.
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III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges
adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

A közös ajánlattevők mindegyikének, illetve Közös ajánlattevők, illetve 10% fölötti
10% fölötti alvállalkozóknak az együttes alvállalkozók esetében együttes megfemegfelelésre figyelemmel kell igazolniuk.
lelés elfogadott.
a) A Kbt. 67. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi határidő lejártát megelőző három év legjelentősebb magasépítési
munkáinak Kbt. 68.§ (2) bekezdése szerint a
másik fél által adott igazolásával és tartalommal.

a) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az
ajánlattételi határidő lejártát megelőző
három évben összesen nem rendelkezik
legalább 2 db nettó 20 millió Ft-ot elérő magasépítési referenciával.

b) A Kbt. 67. § (2) bekezdés b) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltség leírásával, adatainak ismertetésével
(darabszám, műszaki paraméter megjelölésével).

b) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem
rendelkezik legalább az alábbi műszaki
felszereltséggel:
− 1 db min. 0,25 m3-es betonkeverő
− 1 db min. 1,5 t hasznos teherbírású
kisteherautó
− 1 db vizes csempevágógép
− 1 db vésőgép

c) A Kbt. 67. § (2) bekezdés c) pontja alapján az ajánlattevő vezető tisztségviselője,
valamint a teljesítésben részt vevő felelős
műszaki vezetői végzettségének, képzettségének és gyakorlati idejének ismertetésével.
A felelős műszaki vezetői névjegyzékbe vételről szóló tanúsítvány egyszerű másolatát
csatolni kell.

c) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha vezető tisztségviselője nem rendelkezik felsőfokú végzettséggel, továbbá ha nem
rendelkezik legalább 1 fő felsőfokú
végzettségű, minimum 5 éves szakmai
gyakorlattal és a 244/2006. (XII.5.)
Korm. rendelet alapján érvényes MVÉp/A, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal bíró felelős műszaki vezetővel.
A megnevezett személy jogosultságát
igazolni kell.

d) A Kbt. 67. § (2) bekezdés e) pontja alapján a teljesítésben részt vevő szakemberek
létszámadatainak ismertetésével végzettség,
illetve képzettség szerinti bontásban.

d) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem
rendelkezik legalább az alábbi képzettségű szakemberekkel:
− 2 fő kőműves
− 1 fő villanyszerelő
− 1 fő víz-gáz és fűtésszerelő
− 2 fő segédmunkás

Erőforrás szervezet igénybevétele esetén az Az a) pont követelményeinek az ajánalkalmasság igazolása a Kbt. 65.§ (3)-(4) lattevő erőforrást nyújtó szervezetre tábekezdésében foglaltak szerint.
maszkodva a Kbt. 4.§ 3/E. pont értel-
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mében csak akkor felelhet meg, ha az
ajánlattevő és erőforrást nyújtó szervezet között Ptk. szerinti többségi befolyás áll fenn.
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott

igen -

nem X

A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott

igen -

nem X

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: IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli

-

Tárgyalásos

X

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

-

VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint

X

X
Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat
súlyozással kell megadni)
Részszempont
1. Ajánlati ár (nettó, Ft)

Súlyszám
50

Részszempont
3. Kedvezőbb teljesítési ha-

Súlyszám
20

13

2. Jótállási időtartam (év)

30

táridő (nap)

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e?

igen -

nem X

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)
I.140/2010
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?
igen X
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): ajánlattételi felhívás
Hirdetmény száma a KÉ-ben: KÉ-1433/2010 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2010/02/01 (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2010/…/… (év/hó/nap)

Időpont: 10.00 óra

Kell-e fizetni a dokumentációért?

igen X

Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 50.000

nem Pénznem: HUF

A fizetés feltételei és módja: a dokumentáció bruttó ellenértékét az ajánlatkérő OTP
Bank Rt-nél vezetett 11746043-15415819 számú számlájára kell átutalni, vagy a felhívás I.1) pontjában megjelölt helyen, munkanapokon 8.00-14.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 8.00-10.00 óra között átvehető csekken történő befizetéssel.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/…/… (év/hó/nap)

Időpont: 10.00 óra

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
ES CS
-

-

DA

DE

ET

-

-

-

EL EN FR
-

-

-

IT LV
-

-

LT

HU

MT

-

X

-

NL PL PT SK SL FI SV
-

-

-

-

-

-

-
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Egyéb: IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
- -ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban: - vagy napokban: - (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/…/… (év/hó/nap)

Időpont: 10.00 óra

Helyszín: Polgármesteri Hivatal
7200 Dombóvár, Szent István tér 1., I. emelet 12-13. sz. ajtó
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint.
V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ

JELLEGŰ-E?

(adott esetben) igen - nem X

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: V.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 hivatkozási alapot: TIOP-1.2.2-08/1-2009-0060 „ÚJ TUDÁSTÁR – ÚJ
TUDÁSTÉR” Múzeumi tudáspróba padok és pedellus nélkül
V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2010/…/…, 10.00 óra
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2010/…/…, 10.00 óra
V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető
szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
Az ajánlatkérő tervezetten egy fordulóban tárgyal, és csak nyitott kérdés esetén tart
további tárgyalási forduló(ka)t. Az ajánlatkérő az érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevőkkel külön-külön tárgyal az ajánlatok beadásának fordított sorrendjében. Az
egyes tárgyalásokról jegyzőkönyv készül a Kbt. 128.§ (5) bekezdése szerint. Az ajánlatkérő a bírálati szempont alapján értékelésre kerülő adatokat a Kbt. 128.§ (6) bekezdése szerint ismerteti az ajánlattevőkkel. Helyszíne a IV.3.7) pontban találhatóval
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megegyezik.
2010/…/…, 10.00 óra
V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel
feltétele? (adott esetben)
igen X
nem V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
Az ajánlatkérő a dokumentációt az ajánlattevők részére a befizetési/utalási bizonylat
bemutatását követően biztosítja. Munkanapokon 8.00 és 14.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 8.00 órától 10.00 óráig vehető át a felhívás I.1) pontjában megjelölt helyszínen. Kérésre az ajánlatkérő a dokumentációt a Kbt. 54.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint megküldi. A dokumentáció az ajánlati felhívás megjelenésének napján áll rendelkezésre.
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:
A részszempontok szerinti tartalmi elemek értékelése során adható pontszám 1-10,
amely minden részszempont esetében azonos. Részszempontonként a legkedvezőbb
ajánlat kapja a legmagasabb, a legkedvezőtlenebb a legalacsonyabb pontszámot. Az
összességében legelőnyösebb ajánlat az lesz, amely a részszempontok tartalmi elemeire adott pontszámok és a súlyszámok szorzatait összeadva a legmagasabb pontszámot
éri el.
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:
A ponthatárok közötti pontszámot a lineáris arányosítás módszerével számoljuk ki.
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 X
nem V.7) Egyéb információk:

1. Az ajánlatokat cégszerűen aláírva 3 példányban (1 eredeti, 2 másolat), zárt csomagolásban, „MÚZEUM BŐVÍTÉS – 2010/…/…-én 10.00 óra előtt nem bontható
fel!” felirattal ellátva, példányonként összefűzve kell benyújtani a dokumentációban részletezett módon.
2. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatoknak postai kézbesítés esetén is a jelen felhívás IV.3.4) pontjában szereplő ajánlattételi határidő
lejártáig be kell érkeznie az ajánlatkérőhöz. Az ajánlatok beadási módja megválasztásának minden következménye az ajánlattevőt terheli. Postai feladás esetén a
csomagoláson fel kell tüntetni: „Iktatóban nem bontható fel, azonnal a címzetthez
továbbítandó!”.
3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 70.§ (2) bekezdése, a 71.§ (1)
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bekezdés a), b) és c) pontja és (3) bekezdése szerinti nyilatkozatát.
4. Az ajánlatkérő a Kbt. 55.§ (3) bekezdésével összhangban előírja, hogy az ajánlattevők tájékozódjanak a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során érvényes kötelezettségekről. Az
ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevők Kbt. 72.§ szerinti – ezzel összhangban levő
– nyilatkozatát, melyhez az ajánlatkérő a dokumentációban megadja a Kbt. 55.§
(4) bekezdése szerinti tájékoztatást.
5. Az ajánlatkérő kéri csatolni az ajánlattevő, adott esetben közös ajánlattevő, 10%
feletti alvállalkozó, valamint erőforrást biztosító szervezet ajánlattételi határidő lejártát legfeljebb 30 nappal megelőzően kiállított cégkivonatát és a cégképviseletre
jogosultak aláírási címpéldányát, egyszerű másolatban.
6. Az ajánlatkérő kéri az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén mindegyik ajánlattevő,
10% fölötti alvállalkozó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy valamennyi számlavezető pénzintézete részéről az összes számlájára vonatkozóan nyújtott be nyilatkozatot, ezeken kívül más pénzintézetnél további számlát nem vezet.
7. Az ajánlatkérő nem köti ajánlati biztosíték adásához az eljárásban való részvételt.
8. Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83.§ (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően biztosítja.
9. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a 162/2004.(V.21.) Korm.
rendelet (ÉpKöz) új 8/B.§-a értelmében az ellenszolgáltatásra vonatkozó ajánlatukat a dokumentáció részét képező árazatlan költségvetési kiírás tételeinek beárazásával kell meghatározniuk, ebben meg kell jelölniük, hogy a teljesítésben közreműködő alvállalkozók mely munkatételeket fogják kivitelezni, és a beárazott költségvetést elektronikus úton is be kell nyújtaniuk.
10. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az
ajánlattevőket terheli.
11. Az ajánlatkérő a Kbt. 48.§ (3) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a beszerzést TIOP támogatásból kívánja megvalósítani, melyhez a támogatási szerződés megkötésre került. A támogatás esetleges elmaradása a Kbt.
48. § (4) bekezdésében foglaltak alkalmazását megalapozó oknak minősül.
12. Ha két vagy több érvényes ajánlat esetében az első helyezett más módon nem állapítható meg, az ajánlatkérő a Kbt. 90.§ (3)-(4) bekezdésében foglaltakat alkalmazza.
13. Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevők együttműködéséről szóló megállapodást, amely tartalmazza nyilatkozatukat arról, hogy a szerződés szerinti teljesítésért egyetemleges kötelezettséget és felelősséget vállalnak, a
közös ajánlattal összefüggő, egymás közti jogaikat és kötelezettségeiket, továbbá a
képviselő cég megjelölését és teljes jogú meghatalmazását.
14. Abban az esetben, ha a nyertes ajánlattevő visszalép vagy az előírt kizáró okokkal
kapcsolatban hamis nyilatkozatot tesz, vagy adott esetben azok igazolását elmulasztja, az ajánlatkérő – amennyiben az eredményhirdetéskor megjelöli – a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést.
15. A felhívásban található egyes kifejezések értelmezését, továbbá az ajánlattal kap-
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csolatos részletes formai követelményeket a dokumentáció tartalmazza.
16. Érvénytelen az ajánlat, ha az nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2010/…/… (év/hó/nap)

