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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:47233-2010:TEXT:HU:HTML

HU-Szeged: Építési munkák
2010/S 33-047233
AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS
Építési beruházás
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1)
NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Szegedi Tudományegyetem
Dugonics tér 13.
Kapcsolattartó: Zámbori Erika
6720 Szeged
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 62545857
E-mail: erykaz@admin.u-szeged.hu
Fax +36 62545073
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe www.u-szeged.hu
További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/
pontokkal
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett
kapcsolattartási ponttal/pontokkal
I.2)

AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI
Egyéb Központi költségvetési szerv
Oktatás
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést Nem

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1)
MEGHATÁROZÁS
II.1.1)

Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Szegedi Tudományegyetem Dóm téri épületeinek felújítási munkái.

II.1.2)

A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
Építési beruházás
Kivitelezés
A teljesítés helye MAGYARORSZÁG, 6720 Szeged, Dóm tér 7-9. és 13.
NUTS-kód HU333

II.1.3)

A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása

II.1.4)

Keretmegállapodásra vonatkozó információk

II.1.5)

A szerződés meghatározása/tárgya
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Vállalkozási szerződés/Szegedi Tudományegyetem Dóm téri épületeinek felújítása.
II.1.6)

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
45000000

II.1.7)

A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?
Igen

II.1.8)

Részekre történő ajánlattétel
Igen
az ajánlatok benyújthatók egy vagy több részre

II.1.9)

Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
Nem

II.2)

SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR

II.2.1)

Teljes mennyiség
I. részajánlati kör:
Telek címe: MAGYARORSZÁG, 6720 Szeged, Dóm tér 13.
Helyrajzi száma: 3733.
A kivitelezéssel érintett területek:
Nagy előadó terem: 334,11 m2.
Raktár: 24,43 m2.
Férfi WC: 10,86 m2.
Előtér: 4,56 m2.
Női WC: 10,86 m2.
Előtér 4,39 m2.
Földszint közlekedő: 57,49 m2.
I. emelet közlekedő: 37,83 m2
Lépcsőház: 22,51 m2.
Az I. részajánlati kör teljes mennyisége: 507,04 m2.
II. részajánlati kör:
Telek címe: MAGYARORSZÁG, 6720 Szeged, Dóm tér 7. -8.
Helyrajzi száma: 3728/1;
A kivitelezéssel érintett területek:
Mélypince: 256,57 m2.
Alagsor: 928,32 m2.
Magasföldszint: 1 003,80 m2.
I. Emelet: 1 337,56 m2
II. Emelet: 1363,07 m2
III. Emelet: 448,96 m2
IV. Emelet: 179,22 m2
Az épület összes nettó alapterülete: 5 517.50 m2.
Az ingatlan helye: Szeged, Dóm tér 9.
Helyrajzi száma: 3728/4.
A kivitelezéssel érintett területek:
Alagsor: 632,26 m2.
Magasföldszint: 692,58 m2.
Első emelet: 525,00 m2.
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Második emelet: 583,60 m2.
Harmadik emelet: 43,10 m2.
Az épület összes nettó alapterülete: 2 476,54 m2.
A II. részajánlati kör teljes mennyisége: 7 994,04 m2.
II.2.2)

Vételi jog (opció)

II.3)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Időtartam napokban 360 (a szerződés megkötésétől számítva)

A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Rész száma 1
MEGHATÁROZÁS SZTE Szeged, Dóm tér 13. (hrsz.: 3733.) épület SZTE-ÁOK Nagyoktatási Épület előadójának
felújítása
1)

A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
SZTE Szeged, Dóm tér 13. (hrsz.: 3733.) épület SZTE-ÁOK Nagyoktatási Épület előadójának felújítása.

2)

KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
45000000

3)

MENNYISÉG
507,04 m2

4)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
Időtartam napokban 90 (a szerződés megkötésétől számítva)

5)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL

Rész száma 2
MEGHATÁROZÁS SZTE, Szeged, Dóm tér 7-8. (hrsz.: 3728/1.) KÉMIA épület felújítása és a Szerves- és Szervetlenés Analitikai kémia Tanszékek felújítása és átalakítása, továbbá SZTE, Szeged, Dóm tér 9. sz. (Hrsz.: 3728/4,) FIZIKA
épület részleges felújítása
1)

A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
SZTE, Szeged, Dóm tér 7-8. (hrsz.: 3728/1.) KÉMIA épület felújítása és a Szerves- és Szervetlen- és Analitikai
kémia Tanszékek felújítása és átalakítása, továbbá SZTE, Szeged, Dóm tér 9. sz. (Hrsz.: 3728/4,) FIZIKA épület
részleges felújítása.

2)

KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
45000000

3)

MENNYISÉG
7 994,04 m2

4)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
Időtartam napokban 360 (a szerződés megkötésétől számítva)

5)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1)
A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1)

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek
— Jótállás, amelynek mértéke bírálati részszempont Az ajánlattevőknek e meghatározásakor figyelemmel kell
lenni a 162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet 8. § (5)-(6) bekezdésében előírt mértékhatárra,
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— Késedelmi kötbér: a vállalkozó köteles a szerződésben rögzített határidővel kapcsolatos késedelem
esetén kötbért fizetni. A napi késedelmi kötbér összege az 1. részajánlati kör esetén nettó 500 000 HUF, a 2.
részajánlati kör esetén nettó 5 millió forint, de mindkét részajánlati kör esetén legfeljebb 20 nap késedelem
időszakára,
— Meghiúsulási kötbér: a vállalkozó köteles a munka - vállalkozónak felróható okból történő - meghiúsulása
esetén meghiúsulási kötbért fizetni. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó szerződéses összeg 7 %-a. A
162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet 8. § (6) bekezdésének megfelelően a meghiúsulási kötbér mértéke alapján
megállapított összegbe beleszámítandó a késedelmi kötbér alapján megtérítendő összeg.
III.1.2)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Figyelemmel a Kbt. 305. §-ra és az Art. 36/A. §-ra a végzett munka ellenértékét az ajánlatkérő a szerződésben
meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően, számla ellenében 60 napon belül átutalással
teljesíti, amennyiben az erre vonatkozó bírálati részszempontra megadott nyertes ajánlat nem határoz meg
későbbi fizetési határidőt (IV.2.1.2.). Az ajánlatkérő előleget nem biztosít. Vállalkozó az 1. részajánlati kör
esetén kizárólag végszámlát nyújthat be. Vállalkozó a 2. részajánlati kör esetén kizárólag 9 db részszámlát és
a végszámlát nyújthatja be. Az első részszámlát 10 %-os - a Megrendelő képviselője által igazolt - készültségi
fok, azaz a tárgy szerinti munka 10 %-ának teljesítése után lehet benyújtani a teljes vállalási ár 10 %-ára
vonatkozóan, és a további 8 részszámla, valamint a végszámla is egyenként a teljes vállalási ár 10 %-áról
szólhat, igazolt, 10 %-os készültségi fok esetén. A (rész)teljesítés ellenértékének kifizetése az ajánlatkérőre
vonatkozó hatályos jogszabály szerinti fedezetkezelői rendben történik.

III.1.3)

A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
Nem előírás.

III.1.4)

Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?
Nem

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, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésének
a)-h) pontjai szerinti kizáró okok fennállnak, és az eljárásban nem lehet ajánlattevő az, akivel szemben vagy
az általa a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójával,
erőforrást biztosító szervezettel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)-b) pontjaiban meghatározott kizáró
okok fennállnak. Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozónak, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 63. §
(1)-(6) bekezdése szerint kell nyilatkoznia, illetőleg jogosult ezt igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1)
bekezdésében írt kizáró okok hatálya alá, továbbá az ajánlattevőnek a Kbt. 71. § (3) bekezdése szerint írásban
nyilatkoznia kell, hogy a teljesítéshez nem vesz igénybe kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

III.2.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Pénzügyi, gazdasági
alkalmasság igazolására beadandó dokumentumok, amelyeket az ajánlattevőnek és a 10 %-ot meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak külön-külön is be kell nyújtania:
P.1. A Kbt. 66. § (1) bekezdésének b) pontja alapján a számviteli jogszabályok szerinti legutolsó 3, lezárt üzleti
év beszámolójának (mérleg és eredménykimutatás + kiegészítő melléklet) benyújtása egyszerű másolatban (ha
az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét), attól függően, hogy az ajánlattevő mikor
jött létre és mikor kezdte meg tevékenységét.
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Pénzügyi, gazdasági alkalmasság igazolására beadandó dokumentumok, amelyeket az ajánlattevőnek és a 10
%-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója együttesen is benyújthatja:
P.2. A Kbt. 66. § (1) bekezdésének c) pontja alapján nyilatkozzon a 2008. és 2009. évi teljes árbevételéről és a
2008. és 2009. évi magasépítési munkákból származó árbevételéről.
P.3. Csatoljon pénzintézettől származó vagy egyéb hitelt érdemlő módon történő igazolást, hogy a
szerződésben meghatározott teljesítés (a teljesítés szakaszolása esetén a legnagyobb értékű részteljesítés)
anyagköltség és munkadíj forrásának igazolására. Hitelt érdemlő igazolásnak tekinti az ajánlatkérő különösen
az ajánlattevő által már elvégzett munka nem vitatott ellenértékének kifizetésére kiadott igazolást, harmadik
személy kötelezettségvállalását, amennyiben maga tekintetében is a fentiek szerint igazolja a pénzügyi fedezet
rendelkezésre állását. Kbt. 66. § (1) d).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) Pénzügyi, gazdasági alkalmasság minimumkövetelményei,
amelyeknél az ajánlattevőnek és a 10 %-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak
önállóan, külön-külön kell megfelelniük:
P.1. Alkalmatlan, ha mérleg szerinti eredménye a legutolsó 3, lezárt üzleti évből mindhárom évben negatív volt.
Pénzügyi, gazdasági alkalmasság minimumkövetelményei, amelyeknél az ajánlattevőnek és a 10 %-ot
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak együttesen is meg lehet felelnie:
P.2. Alkalmatlan, ha
— az 1. részajánlati kör esetén a 2008. és 2009. évi teljes árbevétele összesen nem volt legalább nettó 100 000
000 HUF és a 2008. és 2009. évi magasépítési munkákból származó árbevétele összesen nem volt legalább
nettó 70 000 000 HUF,
— a 2. részajánlati kör esetén a 2008. és 2009. évi teljes árbevétele összesen nem volt legalább nettó 1 000
000 000 HUF és a 2008. és 2009. évi magasépítési munkákból származó árbevétele összesen nem volt
legalább nettó 800 000 000 HUF.
P.3. Alkalmatlan, ha nem áll a rendelkezésére a teljesítéshez az ajánlott vállalási ár 10 %-ának megfelelő értékű
részteljesítés anyagköltség és munkadíj forrása.
III.2.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Műszaki, szakmai alkalmasság igazolására beadandó dokumentumok, amelyeket az ajánlattevő és a 10 %-ot
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója együttesen is benyújthatja:
M.1. Referenciaigazolással a Kbt. 67. § (2) bekezdés a) pontja és a Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint
igazolja, hogy az ajánlattételi határidőt megelőző 60 hónapban összesen befejezett az alkalmasság
minimumkövetelményénél előírt magasépítési munkát.
M.2. A Kbt. 67. § (2) bekezdés b) pontja alapján nyilatkozzon, hogy a rendelkezik legalább egy darab, legalább
3,5 t teherbírású kisteherautóval.
M.3. A Kbt. 67. § (2) bekezdés c) pontja alapján nyilatkozzon, hogy vezető tisztségviselője rendelkezik,
építőipari képzettséggel, középfokú végzettséggel és 3 év gyakorlati idővel. Csatolja e személy önéletrajzának
és bizonyítványának egyszerű másolatát.
M.4. A Kbt. 67. § (2) bekezdés e) pontja alapján mutassa be felelős műszaki vezetőjét szakmai önéletrajza
egyszerű másolatának és azon érvényes határozat egyszerű másolatának benyújtásával, amely szerint felelős
műszaki vezetőként nyilvántartásba vették.
M.5. A Kbt. 67. § (2) bekezdés e) pontja alapján egyszerű nyilatkozattal, táblázatos formában ismertesse a
teljesítésben részt vevő szakemberek létszámadatait végzettség és képzettség szerinti bontásban.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
Műszaki, szakmai alkalmasság minimumkövetelményei, amelynek az ajánlattevő és a 10 %-ot meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak együttesen is meg lehet felelnie:
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M.1. Alkalmatlan, ha az ajánlattételi határidőt megelőző 60 hónapban összesen nem fejezett be (a
kivitelezésnek építőmesteri, gépészeti és elektromos munkákat teljes körűen kellett tartalmaznia)
— az 1. részajánlati kör esetén legalább nettó 500 m2 alapterületen magasépítési munkát,
— a 2. részajánlati kör esetén legalább nettó 1 000 m2 alapterületen magasépítési munkát.
M.2. Alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább egy darab, legalább 3,5 t teherbírású kisteherautóval.
M.3. Alkalmatlan, ha vezető tisztségviselője nem rendelkezik, építőipari képzettséggel, középfokú végzettséggel
és 3 év építőipari gyakorlati idővel.
M.4. Alkalmatlan, ha nem rendelkezik az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői
szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006.(XII.5.) Korm. rendelet szerinti
1) 1 fő felsőfokú végzettségű, A
2) 1 fő felsőfokú végzettségű ÉG
3) 1 fő felsőfokú végzettségű ÉV
Kódszámú (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti) felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező
szakemberrel.
1 szakember több pozícióra jelölhető, azonban minimum 2 fő rendelkezésre bocsátása kötelező.
M.5. Alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább 1 fő építőipari képzettséggel és középfokú végzettséggel,
továbbá legalább 1 fő gépészeti képzettséggel és középfokú végzettséggel rendelkező szakemberrel.
III.2.4)

Fenntartott szerződések
Nem

III.3)

SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
FELTÉTELEK

III.3.1)

A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?

III.3.2)

A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
nevét és képzettségét?

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1)
AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1)

Az eljárás fajtája
Nyílt

IV.1.2)

Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma

IV.1.3)

Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során

IV.2)

BÍRÁLATI SZEMPONTOK

IV.2.1)

Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok
1. a teljes vállalási ár nettó. Súlyszám 8
2. későbbi fizetési határidő vállalása. Súlyszám 1
3. rövidebb teljesítési határidő. Súlyszám 3
4. kötelező időn túli jótállás. Súlyszám 1

IV.2.2)

Elektronikus árverést alkalmaznak-e?
Nem

IV.3)

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.3.1)

Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
10/Ny/2010/SZTE/MF

IV.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?
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Nem
IV.3.3)

A dokumentáció és egyéb iratok
A dokumentáció beszerzésének határideje 6.4.2010 - 11:00
Kell-e fizetni a dokumentációért?
Ár 125 000 HUF
A fizetés feltételei és módja: A díj bruttó összeg. A dokumentáció ellenértékét a Szegedi Tudományegyetem
Magyar Államkincstárnál vezetett SZTE MÁK 10028007-00282802 számú számlájára kell teljesíteni a 0S006
témaszám és 10/Ny/2010/SZTE/MF eljárási szám feltüntetésével.

IV.3.4)

Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
6.4.2010 - 11:00

IV.3.5)

Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére

IV.3.6)

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

IV.3.7)

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Időtartam napokban 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8)

Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 6.4.2010 - 11:00
Hely MAGYARORSZÁG, 6722 Szeged, Szentháromság u. 34. I. 16. szoba.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? Igen
A Kbt. 80. § (2) bekezdése szerint.

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1)
A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E?
Nem
VI.2)

A SZERZŐDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL
KAPCSOLATOS?
Igen
kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb használható hivatkozási alapot: "A
Dél-alföldi Tudáspólus felsőoktatási infrastruktúrájának fejlesztése" című és "TIOP-1.3.1-07/2/2F-2009-0004"
azonosító számú projekt.

VI.3)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
VI. 3.1) A hiánypótlás lehetősége biztosított a Kbt. 83. §-a alapján.
VI.3.2.) Nyílt eljárás esetén az eredményhirdetés időpontja
Dátum: 13.4.2010 (11:00).
VI.3.3.) Nyílt eljárás esetén a szerződéskötés tervezett időpontja
Dátum: 30.4.2010.
VI.3.7.1.) A dokumentáció megvásárlása és átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? igen.
VI.3.7.2.) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: a dokumentáció az
ellenértéke befizetését igazoló bankbizonylat átadása ellenében az ajánlatkérő MAGYARORSZÁG, 6722
Szeged, Szentháromság u. 34. I. 16. szobájában vehető át, munkanapokon 8:00-13:00 óráig, illetve az
ajánlattételi határidő lejárta napján 11 óráig. A Kbt. 54. § (4) bekezdése alapján, az ajánlattevők a dokumentáció
megküldését kérelmezhetik. A MAGYARORSZÁG, 6722 Szeged, Szentháromság u. 34. I. 16. címre küldött
kérelmük -amelyhez csatolták a dokumentáció ellenértékének befizetését igazoló bankbizonylat másolatát
- kézhezvételétől számított két munkanapon belül az ajánlatkérő megküldi a dokumentációt a kérelemben
megjelölt címre.
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VI.3.8.1.) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
VI.3.8.2.) A módszer ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a VI.3.8.1) szerinti ponthatárok közötti
pontszámot Az ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlat kap 10 pontot, a többi ajánlat pontértékét a
legjobbhoz viszonyítva, egyszerű aránypár alkalmazásával határozza meg az ajánlatkérő.
VI.3.9.) 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 szigorúbbak-e? igen.
VI.3.10.) Egyéb információk:
VI.3.10.1.) A közös ajánlattevők részletes együttműködési szerződés csatolására kötelesek.
VI.3.10.2.) Az ajánlatokat összefűzve vagy összetűzve, a fedőlapon kívül minden adatot tartalmazó oldalt
folyamatosan számozva (az oldalszámok bármilyen jellel való toldása nem megfelelő), 1 eredeti és 3 másolati
formában kell benyújtani, sérülésmentesen és zártan egybecsomagolva. A csomagoláson fel kell tüntetni
a "10/Ny/2010/SZTE/MF" eljárási számot, a közbeszerzés tárgyának megnevezését, az ajánlattevő nevét
és székhelyét valamint szerepelnie kell rajta az "Ajánlat, kizárólag közbeszerzési eljárás során bontható
fel!" megjelölésnek. A felolvasólapot, a nyilatkozati részeket és az árajánlat minden eredeti oldalát az
ajánlattevő képviseletében eljáró személy saját kezűleg, cégszerűen köteles aláírni. Az ajánlat postai úton vagy
személyesen is benyújtható. A benyújtás teljesítésének a küldemény tényleges kézbesítése minősül.
VI.3.10.3.) Az ajánlattevő és a 10 %-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója köteles az
aláírási címpéldánya/aláírásmintája és a 60 napnál nem régebbi cégkivonata/egyéni vállalkozói igazolványa
egyszerű másolatát benyújtani.
VI.3.10.4.) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlati felhívás közzétételekor a Kbt. 48. §
(3) bekezdése szerint járt el, továbbá arra, hogy a (4) bekezdésben foglaltak kifejezetten hatályosulhatnak jelen
közbeszerzési eljárás megindítását követően.
VI.3.10.5. Helyszíni bejárás helye, valamint ideje Kbt. 56. § (6): találkozó a MAGYARORSZÁG, 6720 Szeged,
Dóm tér 9. szám előtt 3.3.2010.-ben 10 órakor.
VI.3.10.6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevő kifejezett
nyilatkozatát a felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatás értékére, valamint
arra vonatkozóan, hogy a nyertessége esetén a közbeszerzési eljárás esetén megkötött szerződés teljesítése
céljából, e szerződésen alapuló szerződéseiben saját magára vonatkozó kötelezettségként vállalja a 305. § (1)(3) bekezdése és a 306/A. § (1) és (5) bekezdése szerinti előírások érvényesítését. Ajánlattevőnek továbbá
nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint
mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
VI.3.10.7. Az ajánlatban meg kell jelölni:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének
tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe
b) az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek
teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek, továbbá
c) az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetet.
VI.3.10.8. Az ajánlatkérő az alkalmassági körben megadott esetleges EUR értéket, az ajánlattételi határidő
lejárta napján érvényes MNB középárfolyamon számolja át.
VI.3.10.9. Az ajánlattevő nyilatkozatban jelölje meg azon gazdálkodó szervezeteket, amely felett a Polgári
Törvénykönyv szerinti többségi befolyást gyakorol, vagy amely az ajánlattevő felett többségi befolyást gyakorol.
VI.3.10.10. Az alkalmasság igazolására a 65. § (3) bekezdése szerinti szervezetek (személyek), mint erőforrást
biztosítók bevonására a Kbt. 4. § 3/E. pontja alapján akkor van lehetőség, ha az ajánlattevő és az erőforrást
17/02/2010
S33
http://ted.europa.eu/TED

Európai Közösségek - Építési beruházásra irányuló szerződések - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

8/9

HL/S S33
17/02/2010
47233-2010-HU

Európai Közösségek - Építési beruházásra irányuló szerződések - Nyílt eljárás

9/9

nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn. Ebben az esetben e
szervezeteknek a Kbt. 65. § (4) bekezdés szerinti igazoláson túl az alkalmasságra előírt igazolásokat is be kell
nyújtani.
VI.4)

JOGORVOSLATI ELJÁRÁS

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Tel. +36 13367776
Internet: www.kozbeszerzes.hu
Fax +36 13367778

VI.4.2)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása

VI.4.3)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Tel. +36 13367776
Internet: www.kozbeszerzes.hu
Fax +36 13367778

VI.5)

E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
15.2.2010
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