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AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________
Azonosító kód____________________
Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatás x
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Szegedi Tudományegyetem
Postai cím: Dugonics tér 13.
Város/Község: Szeged
Postai irányítószám: 6720
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Zámbori Erika
Telefon: 62/545-857
E-mail: erykaz@admin.u-szeged.hu
Fax: 62/545-073

Az ajánlatkérı általános címe (URL): www.u-szeged.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következı címen szerezhetık be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérı, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következı címen szerezhetı be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következı címre kell benyújtani:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérı, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) Az ajánlatkérı típusa
Központi szintő x
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintő
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Az ajánlatkérı tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérık esetén
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidı, kultúra és vallás
Környezetvédelem
xOktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérık esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hıenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kıolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelıanyagok 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]
Repülıtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötıi tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]
I.4.) Az ajánlatkérı más ajánlatkérık nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? nem
II. SZAKASZ: A SZERZİDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérı által a szerzıdéshez rendelt elnevezés
Tüzeléstechnikai munkák
II.1.2) A szerzıdés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési
beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerzıdés vagy a
közbeszerzés(ei) tárgyának)
a)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérı által meghatározott
követelményeknek megfelelıen
Építési koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
xSzolgáltatás
Szolgáltatási kategória 1
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
A dokumentációban feltüntetett ajánlatkérıi épületek Szegeden.
NUTS-kód HU333
II.1.3) A hirdetmény a következık valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása x
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevıvel
A tervezett keretmegállapodás résztvevıinek keretszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevıvel
A keretmegállapodás idıtartama: Idıtartam év(ek)ben:
VAGY hónap(ok)ban:
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes idıtartama alatt (csak számokkal és
pénznem):

A keretmegállapodás alapján megkötendı szerzıdések értéke és gyakorisága (amennyire
lehetséges):
II.1.5) A szerzıdés meghatározása/tárgya
Vállalkozási szerzıdés tüzeléstechnikai munkák ellátására
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fı szójegyzék Kiegészítı szójegyzék
Fı tárgy:
50000000-5
További tárgyak:
II.1.7)
Részekre történı ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B.
mellékletbıl 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) Szerzıdés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
6 db épületen teljes mértékben végzendı tüzeléstechnikai munka
II.2.2)
Vételi jog (opció) (adott esetben)
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
VAGY: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlıdı jellegő
szerzıdések esetében kérjük feltüntetni a további szerzıdések tervezett idejét: hónapokban:
vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)
II.3) A szerzıdés idıtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az idıtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)
VAGY: kezdés 2010/08/23 (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés 2010/10/15 (év/hó/nap)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerzıdésre vonatkozó feltételek
III.1.1) A szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Jótállás, amelynek mértéke bírálati részszempont.
Késedelmi kötbér: a vállalkozó köteles a szerzıdésben rögzített határidıvel kapcsolatos
késedelem esetén kötbért fizetni. A napi késedelmi kötbér összege nettó 50.000,-Ft, de
legfeljebb 20 nap késedelem idıszakára.
Meghiúsulási kötbér: a vállalkozó köteles a munka - vállalkozónak felróható okból történı meghiúsulása esetén meghiúsulási kötbért fizetni. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó
szerzıdéses összeg 7 %-a.
III.1.2) Fı 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
ajánlatkérı igazolt teljesítést ill. részteljesítést követıen, számla ellenében 30 napon belül
átutalással teljesíti, amennyiben az erre vonatkozó bírálati részszempontra megadott nyertes
ajánlat nem határoz meg kedvezıbb mennyiséget, azaz késıbbi fizetési határidıt. Az
ajánlatkérı elıleget nem biztosít.
A helyszíni bejárás során bemutatott ajánlatkérıi épületekre külön-külön vonatkozó munkák
elvégzése esetén épületenként kell – az ajánlatkérı erre kijelölt képviselıjének igazolását
követıen – benyújtani részszámlát az adott épületre elıírt munkának az ajánlattevı által az
ajánlata tételes költségvetésében megjelölt ellenértékrıl kiállítva.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott
esetben)
III.1.4)
Vonatkoznak-e a szerzıdés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) nem Ha
igen, a különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevı személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történı bejegyzésre vonatkozó elıírásokat is
Az ajánlatkérı által elıírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevı vagy alvállalkozó vagy erıforrást nyújtó szervezet, akivel
szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében továbbá az eljárásban nem lehet ajánlattevı vagy a
szerzıdés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
veendı alvállalkozó vagy erıforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a 62. § (1)
bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.
Igazolási mód: A Kbt. 249. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtása, továbbá a
Közbeszerzések Tanácsának a Közbeszerzési Értesítı 2009. évi 111. számában (2009.09.23.)
megjelent útmutatói szerint a Kbt. 250. § (3) bekezdésének h) pontja és a 96. § (3) bekezdése
alapján a 63. § (2) és (3) bekezdése szerinti igazolások benyújtása.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Pénzügyi, gazdasági alkalmasság igazolására beadandó dokumentumok, amelyeket az
ajánlattevınek és a 10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak
külön-külön is be kell nyújtania:
A Kbt. 66. § (1) bekezdésének b) pontja alapján a számviteli jogszabályok szerinti legutolsó,
lezárt üzleti év beszámolójának (mérleg, eredménykimutatás és kiegészítı melléklet)
benyújtása egyszerő másolatban (ha az ajánlattevı letelepedése szerinti ország joga elıírja
közzétételét).
Pénzügyi, gazdasági alkalmasság igazolására beadandó dokumentumok, amelyeket az
ajánlattevı és a 10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója együttesen
is benyújthatja:
2. A Kbt. 66. § (1) bekezdésének c) pontja alapján nyilatkozzon a 2009. évi, egészségügyi
célokat szolgáló épületekben végzett tüzeléstechnikai munkákból származó árbevételérıl.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Pénzügyi, gazdasági alkalmasságot kizáró tényezık, amelyeknél az ajánlattevınek és a 10%ot meghaladó mértékben igénybe vett alvállalkozónak önállóan, külön-külön kell
megfelelniük:
Alkalmatlan, ha a számviteli jogszabályok szerinti legutolsó, lezárt üzleti év beszámolójának
mérleg szerinti eredménye negatív.
Pénzügyi, gazdasági alkalmasságot kizáró tényezık, amelyeknél az ajánlattevınek és a 10%-

ot meghaladó mértékben igénybe vett alvállalkozónak együttesen is meg lehet felelnie:
2. Alkalmatlan, ha a 2009. évi, egészségügyi célokat szolgáló épületekben végzett
tüzeléstechnikai munkákból származó árbevétele nem volt legalább nettó 20.000.000,-Ft.
III.2.3) Mőszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Mőszaki, szakmai alkalmasság igazolására beadandó dokumentumok, amelyeket az
ajánlattevınek és a 10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója
együttesen is benyújthatja:
M/1. Referenciaigazolással a Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pontja szerint igazolja, hogy
alkalmas.
M/2. A Kbt. 67. § (3) bekezdés b) pontja alapján csatolja vezetı tisztségviselıje
bizonyítványának egyszerő másolatát.
M/3. A Kbt. 67. § (3) bekezdés d) pontja alapján mutassa be felelıs mőszaki vezetıjét az
általa aláírt szakmai önéletrajza egyszerő másolatának benyújtásával (amely szerint
rendelkezik egy év gyakorlati idıvel és amely ismerteti képzettségét és végzettségét), továbbá
érvényes határozata egyszerő másolatának benyújtásával (amely szerint felelıs mőszaki
vezetıként nyilvántartásba vették).
M/4. A Kbt. 67. § (3) bekezdés d) pontja alapján egyszerő nyilatkozattal ismertesse a
teljesítésben részt vevı fizikai munkások nevét, végzettségét és képzettségét.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Mőszaki, szakmai alkalmasságot kizáró tényezı, amelynek az ajánlattevınek és a 10%-ot
meghaladó mértékben igénybe vett alvállalkozónak együttesen is meg lehet felelnie:
M/1. Alkalmatlan, ha az ajánlattételi határidıt megelızı 36 hónap során nem végzett
tüzeléstechnikai munkákat legalább nettó 10 millió forintért egy megrendelı egy szerzıdése
alapján.
M/2. Alkalmatlan, ha vezetı tisztségviselıje nem rendelkezik felsıfokú végzettséggel.
M/3. Alkalmatlan, ha nem tud igazolni 1 fı olyan szakembert, aki rendelkezik a 244/2006.
(XII. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete I. részében meghatározott „ÉG” kategóriájú felelıs
mőszaki vezetıi szakterületen szakmagyakorlás végzését engedélyezı határozattal és egy év,
e kategóriájú felelıs mőszaki vezetıi gyakorlati idıvel.
M/4. Alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább 15 fı tüzeléstechnikai képzettséggel és
középfokú végzettséggel rendelkezı fizikai munkással.
III.2.4) Fenntartott szerzıdések
A szerzıdés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerzıdés a Kbt. 253. § szerint fenntartott nem
III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerzıdésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)
A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? nem
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történı 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 megfelelıt jelölje meg)

A legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelınyösebb ajánlat az alábbiak szerint x
xAz alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell
megadni)
Szempont
Súlyszám
A teljes vállalási ár (HUF)
10
késıbbi fizetési határidı vállalása (naptári nap) 1
az elıírt idıtartamon túli jótállás (év)
1
IV.2.2)
Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésrıl (ha szükséges)
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérı által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
76/E/2010/SZTE/MF
IV.3.2)
Az adott szerzıdésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem
Igen válasz esetén
Elızetes 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: 2010/07/23 (év/hó/nap )
Idıpont: 10:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 50.000,Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A feltüntetett ellenérték nettó érték, amely a mindenkor hatályos ÁFA-értékkel fizetendı meg.
A dokumentáció ellenértékét a Szegedi Tudományegyetem Magyar Államkincstárnál vezetett
SZTE MÁK 10028007-00282802 számú számlájára kell teljesíteni a 0S006 témaszám és a
76/E/2010/SZTE/MF eljárási szám feltüntetésével.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidı
Dátum: 2010/07/23 (év/hó/nap) Idıpont: 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 idıtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 60 (az ajánlattételi határidı lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/07/23 (év/hó/nap)

Idıpont: 10:00
Helyszín : 6722 Szeged, Szentháromság u. 34. I. 16. szoba
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80. § (2) bekezdése szerint.
V. szakasz: kiegészítı információk
V.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlıdı jellegő-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2)
A szerzıdés 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 idıpontja:
2010.07.30. 10 óra, helye: 6722 Szeged, Szentháromság u. 34. I. 16. szoba
V.3.2) A szerzıdéskötés tervezett idıpontja:
2010.08.23.
V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérı által elıírt alapvetı szabályai, az
elsı tárgyalás idıpontja : (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 az ellenértéke befizetését igazoló bankbizonylat átadása ellenében az
ajánlatkérı 6722 Szeged, Szentháromság u. 34. I. 16. szobájában vehetı át, munkanapokon 813 óráig, illetve az ajánlattételi határidı lejárta napján 10 óráig. A Kbt. 54. § (4) bekezdése
alapján, az ajánlattevık a dokumentáció megküldését kérelmezhetik. A 6722 Szeged,
Szentháromság u. 34. I. 16. címre küldött kérelmük –amelyhez csatolták a dokumentáció
ellenértékének befizetését igazoló bankbizonylat másolatát – kézhezvételétıl számított két
munkanapon belül az ajánlatkérı megküldi a dokumentációt a kérelemben megjelölt címre.
V.3.5.1) Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén
az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám
alsó és felsı határa:
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V.3.5.2) Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a
módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérı megadja az V.3.5.1) pont szerinti
ponthatárok közötti pontszámot:
Az ajánlatkérı számára legkedvezıbb ajánlat kap 10 pontot, a többi ajánlat pontértékét a
legjobbhoz viszonyítva, aránypár alkalmazásával határozza meg az ajánlatkérı.
V.6)
A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek elıírt igazolási módja a minısített
ajánlattevık hivatalos jegyzékébe történı felvétel feltételét képezı minısítési szempontokhoz
képest szigorúbb(ak)-e? igen
V.7) Egyéb információk:
Az ajánlatban meg kell jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevı a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe,

b) az ajánlattevı által a szerzıdés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a
részét (részeit), amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közremőködnek, továbbá
c) az ajánlattevı részére a szerzıdés teljesítéséhez erıforrást nyújtó szervezetet.
V.7.1.) A közös ajánlattevık részletes együttmőködési szerzıdés csatolására kötelesek.
V.7.2.) Az ajánlatokat összefőzve vagy összetőzve, a fedılapon kívül minden oldalukat
folyamatosan számozva (az oldalszámok bármilyen jellel való toldása nem megfelelı), 1 db
eredeti+ 1 db másolati, papír alapú formában és a tételes árazott költségvetést 1 db CD-n
rögzített formában kell benyújtani, sérülésmentesen és zártan egybecsomagolva. A
felolvasólapot, a nyilatkozatokat és az árajánlat minden eredeti oldalát az ajánlattevı
képviseletében eljáró személy saját kezőleg, cégszerően köteles aláírni. A borítékon fel kell
tüntetni a „76/E/2010/SZTE/MF” eljárási számot, a közbeszerzés tárgyának megnevezését, az
ajánlattevı nevét és székhelyét valamint szerepelnie kell rajta az „Ajánlat, kizárólag
közbeszerzési eljárás során bontható fel!” megjelölésnek.
V.7.3.) Az ajánlattevı, a 10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója és
az erıforrást nyújtó szervezetet köteles az aláírási címpéldánya és a cégkivonata/egyéni
vállalkozói igazolványa egyszerő másolatát benyújtani.
V.7.4.) Az ajánlattevı tegyen kifejezett nyilatkozatot a Kbt. 70. § (2) bekezdése szerint.
V.7.5.) Az ajánlattevı nyilatkozatban jelölje meg azon gazdálkodó szervezeteket, amely felett
a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyást gyakorol, vagy amely az ajánlattevı felett
többségi befolyást gyakorol!
V.7.6.) Helyszíni bejárás ideje és helye: az ajánlattételi felhívás megjelenésének napjától
számított 4. munkanapon 10 órakor, találkozás a teljesítés helyén (Központi Kazánház, 6725
Szeged, Semmelweis u. 8.).
V.7.7.) A hiánypótlás lehetısége biztosított a Kbt. 83. §-a alapján.
V.7.8.) Az ajánlattevı nyújtsa be az ISO 9001 minıségirányítási rendszer tanúsítványának
egyszerő másolatát.
V.7.9.) Az ajánlattevı nyújtsa be az MSZ-EN 729 szerinti alkalmasság tanúsítványának
egyszerő másolatát.
V.7.10.) A III.2.2) 2) pontjában „az egészségügyi célokat szolgáló épületekben” kitétel azért
az alkalmassági követelmény része, mert a vállalkozónak nagyrészt ilyen épületekben kell a
tárgy szerinti munkát teljesítenie, és e helyszínek adta sajátos munkakörülmények között
kizárólag egy ekképpen tapasztalt vállalkozó tud hatékonyan és a megrenedlınek kárt nem
okozva dolgozni.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/06/28 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következı címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetık be
Hivatalos név: SZTE Közbeszerzési Munkacsoport
Postai cím: Szentháromság u. 34. I./16.
Város/Község: Szeged
Postai irányítószám: 6722
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Jánosi Bálint; Dr. Nagymihály Tamás
Telefon: 62/546-481
E-mail: janosi@admin.u-szeged.hu
Fax: 62/545-073
Internetcím (URL): www.u-szeged.hu

II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhetı
Hivatalos név: SZTE Közbeszerzési Munkacsoport
Postai cím: Szentháromság u. 34. I./16.
Város/Község: Szeged
Postai irányítószám: 6722
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Jánosi Bálint; Dr. Nagymihály Tamás
Telefon: 62/546-481
E-mail: janosi@admin.u-szeged.hu
Fax: 62/545-073
Internetcím (URL): www.u-szeged.hu
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név: SZTE Közbeszerzési Munkacsoport
Postai cím: Szentháromság u. 34. I./16.
Város/Község: Szeged
Postai irányítószám: 6722
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Jánosi Bálint; Dr. Nagymihály Tamás
Telefon: 62/546-481
E-mail: janosi@admin.u-szeged.hu
Fax: 62/545-073
Internetcím (URL): www.u-szeged.hu
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1
meghatározás
1) A rész meghatározása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fı szójegyzék Kiegészítı szójegyzék
Fı tárgy:
További tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
4) A szerzıdés idıtartama vagy eltérı kezdési/teljesítési határidı feltüntetése
Az idıtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekrıl
----------------------(E mellékletbıl a részek számának megfelelıen több példány használandó)
----------------------

