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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:199386-2010:TEXT:HU:HTML

HU-Sopron: Mosodai és vegytisztító szolgáltatások

2010/S 130-199386

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Szolgáltatás

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

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
Fő tér 1.
Kapcsolattartó: dr.Sárvári Szabolcs
9400 Sopron
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 99515100
E-mail: sarvari.szabolcs@sopron-ph.hu
Fax  +36 99321352
További információk a következő címen szerezhetők be:
Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Bimbó út 68.
Kapcsolattartó: dr.Oláh Dóra
1022 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 14790094107
E-mail: olah.dora@kozbeszerzes.com
Fax  +36 13221723
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Bimbó út 68.
Kapcsolattartó: dr.Oláh Dóra
1022 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 14790094107
E-mail: olah.dora@kozbeszerzes.com
Fax  +36 13221723
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Bimbó út 68.
Kapcsolattartó: dr.Oláh Dóra
1022 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 14790094107

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:199386-2010:TEXT:HU:HTML
mailto:sarvari.szabolcs@sopron-ph.hu
mailto:olah.dora@kozbeszerzes.com
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E-mail: olah.dora@kozbeszerzes.com
Fax  +36 13221723

I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Általános közszolgáltatások
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést Igen

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

Vállalkozási szerződés.

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória száma 27
A teljesítés helye Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet Kórház MAGYARORSZÁG 9400 Sopron, Győri út 15.
NUTS-kód HU221

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

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

Vállalkozási szerződés keretében Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet Kórház mosodájának bérbevételével
mosodai szolgáltatás végzése a mosoda felújításával, üzemeltetésével és eseti bértextília szolgáltatás
végzésével 15 éven keresztül.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
98310000, 98311200

II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?
Igen

II.1.8) Részekre történő ajánlattétel
Nem

II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
Nem

II.2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
II.2.1) Teljes mennyiség

Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet Kórház mosodájának felújítása, üzemeltetése valamint a kórház
szükségleteit biztosító mosodai és eseti bértextília szolgáltatás végzése az alábbiak szerint:
A szerződés aláírását követően az ellátottak és alkalmazottak részére évi 410 000 kg + 300 db matrac,
védőruhamosás, javítás, valamint eseti alkalommal napi átlag 2 560 db bértextília biztosítása.
A mosoda teljes felújítása és 15 éven keresztüli üzemeltetése.
Az átadott helyiségekért bérleti díj fizetése.
A kórház 525 ágyas fekvőbeteg ellátását biztosító egészségügyi intézmény.
A feladatok között szerepel egyedi textília azonosító és nyilvántartó rendszer működtetése is.
Ajánlatkérő a megadott mennyiségtől a szerződés során - 25 %-al eltérhet.
A részletes szakmai követelményrendszer meghatározását az Ajánlati Dokumentáció tartalmazza.

II.2.2) Vételi jog (opció)

mailto:olah.dora@kozbeszerzes.com
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Nem

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Az időtartam hónap(ok)ban: 180 (a szerződés megkötésétől számítva)

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

Meghiúsulási kötbér, Hibás teljesítési kötbér, Késedelmi kötbér.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Az ajánlatkérő az ajánlattevőnek a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítésétől
számított legkésőbb harminc napon belül teljesíti az ellenszolgáltatást.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
Az ajánlatkérő közös ajánlattevők esetén nem írja elő gazdasági társaság létrehozását, de a közös ajánlat
érvénytelen, ha:
Közös ajánlattevők nem ismerik el egyetemleges felelősségüket közös vállalkozásuk teljesítéséért, és nem
hatalmaznak meg teljes jogkörrel rendelkező képviselőt.

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 előírások
teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 60. § (1)
bekezdésének hatálya alá esik, vagy akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott
kizáró okok fennállnak.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át.
Meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet akivel szemben a Kbt.
61.§ (1) bekezdés a)-c) pontjaiban foglalt kizáró okok fennállnak.
Az eljárásból kizárásra kerül azon ajánlattevő, akivel, illetőleg akinek a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójával, vagy a számára erőforrást nyújtó szervezettel
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-b) pontokban felsorolt kizáró okok fennállnak.
A Kbt. 63.§ szerint a kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő részére a szerződés
teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell.
Ajánlattevőnek nyertessége esetén az eredményhirdetéstől számított 8 napon belül a Kbt. 63.§ (2)-(5) és 63/A.§
szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P/1.
Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója
valamennyi számlavezető pénzintézettől származó, az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 60 napnál nem
régebbi nyilatkozata az alábbi tartalommal:
— mióta vezeti a bankszámlát, -számláján 1.9.2008-at követően volt-e 30 napot meghaladó sorban állás,
fizetési kötelezettségének pontosan eleget tett-e.
P/2.
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Cégszerűen aláírt nyilatkozat csatolása az előző 3 üzleti évre (2007, 2008, 2009.) vonatkozó a mosodai
szolgáltatásra vonatkozó forgalmáról.
P/3Cégszerűen aláírt nyilatkozat csatolása az előző 3 üzleti évre (2007, 2008, 2009) vonatkozó a bértextília
szolgáltatásra vonatkozó forgalmáról.
P/4 felelősségbiztosítás fennállásáról szóló igazolás csatolása.
Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 65. § (3) bekezdése alapján a szerződés teljesítéséhez szükséges
alkalmasság igazolása érdekében más szervezet(ek) erőforrásaira támaszkodik (a Kbt. 4.§ 3/E pontjával
összhangban), csatolandó a Kbt. 65. § (4) bekezdése szerinti igazolás(ok) is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) Az eljárásban alkalmatlan ajánlattevő amennyiben.
P/1.
Ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó
pénzintézeti nyilatkozatai alapján bankszámláján 1.9.2008 után 30 napot meghaladó sorban állás fordult elő,
fizetési kötelezettségének nem tesz pontosan eleget.
P/2.
Ajánlattevő vagy közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó éves
forgalma nem érte el az előző 3 üzleti évben (2007, 2008, 2009.) évente a nettó 30 000 000 HUF-t a mosodai
szolgáltatás vonatkozásában.
P/3.
Ajánlattevő vagy közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó éves
forgalma nem érte el az előző 3 üzleti évben (2007, 2008, 2009.) évente a nettó 10 000 000 HUF-t a bértextília
szolgáltatás vonatkozásában.
P/4 Ajánlattevő nem rendelkezik mosodai és bértextília szolgáltatásra vonatkozó legalább esetenként 5 000 000
HUF és évente legalább 15 000 000 HUF értékű érvényes felelősségbiztosítással.
Ajánlattevő illetve a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó
a P.1,P.4,. alkalmassági követelményeknek külön-külön kell, hogy megfeleljenek, a P/2 és P/3, esetében
együttesen is megfelelhetnek.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/1: az előző három év(36 hónap) legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése (legalább a teljesítés ideje,
a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, továbbá az ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi
szolgáltatás mennyiségére utaló más adat megjelölése); valamint a Kbt. 68. § (1) bekezdés szerint kiállított
igazolás (referencialevelek) csatolásával.
M/2: a Kbt. 67. § (3) bekezdés f) pontja a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek, illetőleg
vizsgálati és kutatási eszközeinek leírásával;
M/3 a Kbt. 67.§ (3) e ) pontja alapján a szolgáltatás kezdeti, illetve későbbi háttér tevékenységhez alkalmazni
kívánt és rendelkezésre álló mosodai kapacitás, illetve eszközök, berendezések és a műszaki felszereltség
részletes leírása,
M/4: a Kbt. 67.§ (3) e) pontja alapján az ajánlattevő belső nyilvántartási dokumentummal alátámasztott
nyilatkozata arról, hogy rendelkezik a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges, a Dokumentációban meghatározott
számú textíliával.
M/5: a Kbt. 67.§ (3) e) pontja alapján a szolgáltatási tevékenységhez alkalmazni kívánt textília egyedi azonosító,
nyilvántartó rendszer leírása ( mikrochip, stb).
Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 65. § (3) bekezdése alapján a szerződés teljesítéséhez szükséges
alkalmasság igazolása érdekében más szervezet(ek) erőforrásaira támaszkodik (a Kbt. 4.§ 3/E pontjával
összhangban), csatolandó a Kbt. 65. § (4) bekezdése szerinti igazolás(ok) is.
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Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, ha:
M/1.1: az ajánlattevő nem rendelkezik az elmúlt 3 évben (36 hónap) évente legalább 1db, mosodai szolgáltatás
végzésre vonatkozó, minimum 500 ágyas fekvőbetegellátó egészségügyi intézménytől származó, pozitív
tartalmú referencialevéllel,
M/1.2: az ajánlattevő nem rendelkezik az előző 3 évben (36 hónapban)évente legalább 1db, bértextília
szolgáltatás végzésre vonatkozó, minimum 500 ágyas egészségügyi intézménytől származó, pozitív tartalmú
referencialevéllel.
M.1.3:az ajánlattevő nem rendelkezik az előző 3 évben (36 hónapban)összességében legalább 1 db egyedi
textília azonosító és nyilvántartó rendszer működtetésére vonatkozó minimum 500 ágyas egészségügyi
intézménytől származó pozitív tartalmú referencia levéllel.
M/2: nem rendelkezik érvényes MSZ EN ISO 9001:2001 és MSZ EN ISO 14001:2005 minőségbiztosítási
tanúsítvánnyal, egészségügyi textíliák mosása, bértextília szolgáltatás tárgyában vagy azzal egyenértékű
minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.
M/3.: ajánlattevő nem rendelkezik 1 db mosodai szolgáltatásra alkalmas mosodaüzemmel, amely ajánlatkérő
mosodaüzemének felújítása, működési akadálya esetén biztosítja a mosodai szolgáltatást.
M/4: nem rendelkezik a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges, a Dokumentációban meghatározott 2 500 db
bértextíliával.
M/5: nem rendelkezik a szolgáltatás teljesítéséhez egyedi textília azonosító és nyilvántartó rendszerrel.
Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó fenti
alkalmassági követelményeknek együttesen is megfelelhetnek.

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?
Nem

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

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. Az ajánlatkérő által a mosatási tevékenység után fizetendő ellenszolgáltatás mértéke (nettó Ft/kg). Súlyszám
100
2. Az Ajánlatkérő által bértextília után fizetendő bérleti díj legkisebb mértéke (nettó Ft/db/nap). Súlyszám 30
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3. Amennyiben a textíliákon mikrochipes, RFID rendszerű egyedi azonosító bevezetését vállalja és a mosatási
anyagok nyomon követése a kórház által használt MedWorks FinanceGlobe rendszeren keresztül történjen..
Súlyszám 30
4. Az átadásra kerülő mosoda után fizetett havi bérlet díja (nettó Ft/hó). Súlyszám 10
5. Az első évet követően az éves árindexálás mértéke %-ban kifejezve a mosatási díjakra (maximum a KSH
által közétett fogyasztói árindex 100 %-a). Súlyszám 10

IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e?
Nem

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?

Nem

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok
A dokumentáció beszerzésének határideje 23.8.2010 - 11:00
Kell-e fizetni a dokumentációért?
Ár 156 250 HUF
A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció vételára (125 000 HUF + ÁFA) átutalással fizetendő a PROVITAL
Fejlesztési Tanácsadó Zrt. K&H Bank Rt-nél vezetett 10400126-49575052-53551002 számú számlájára.

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
23.8.2010 - 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: 23.8.2010 - 11:00
Hely
Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt. székhelye (MAGYARORSZÁG 1022 Budapest, Bimbó út 68.).

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? Igen
A Kbt. 80. § (2) 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?
Nem

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
1.) Ajánlatkérő biztosítja a hiánypótlás lehetőségét teljes körben a Kbt. 83.§-ban foglaltak szerint.
2.) Eredményhirdetés tervezett időpontja: 3.9.2010 (13:00).
3.) Szerződéskötés tervezett időpontja:az eredményhirdetést követő naptól számított 20. napon
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4.) A dokumentáció az ajánlattételi határidő lejártáig személyesen vehető át, a Provital Fejlesztési Tanácsadó
Zrt.. címén (MAGYARORSZÁG 1022 Budapest, Bimbó út 68.), munkanapokon 9:00 és 15:00 óra között,
illetve az ajánlattételi határidő napján 9:00-11:00 óráig. A bizonylatnak tartalmazni kell az átutalás jogcímét, a
dokumentáció vételárát, továbbá fel kell tüntetni a "Sopron Kórház- Mosodai szolgáltatások - Ajánlat" szöveget.
Amennyiben a dokumentáció megküldését kérik, az a Kbt. 54.§ (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
megküldésre kerül, a +36 13221723-as telefaxszámra megküldött kérelemben megjelölt címre. Kérelemhez az
átutalási megbízás másolatát mellékelni kell. A dokumentáció átvételekor az átutalási megbízás másolatát be
kell mutatni. A dokumentáció ára: 125 000 HUF + 25 % ÁFA
5.) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentáció másra
nem ruházható át és nem tehető közzé. Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a dokumentációt a közös
ajánlattevők egyike megvásárolja. Az ajánlat összeállításának költsége az ajánlattevőt terheli
6.) Ajánlatkérő az eljárás nyertesének visszalépése esetén amennyiben hirdet másodikat, akkor a következő
összességében legelőnyösebb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést.
7.) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
1-100 pont.
A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az a ponthatárok közötti pontszámot:
arányosítás módszere a Közbeszerzések Tanácsa. 2/2004. számú módosított ajánlásának (K.É. 2010. évi 37.
száma 31.3.2010) ajánlásában foglaltaknak megfelelően.
Az értékelés módszere valamennyi részszempont esetén azonos, az ajánlatkérő a részszempontokon belül
az arányosítás elve alapján értékel, azaz az adott részszempontokon belül a legjobb ajánlat kapja a legtöbb
pontot, a többi ajánlat pontszáma ehhez viszonyítva arányosítással kerül megállapításra Kivételt képez ez alól
a 3. bírálati szempont, ahol az adott funkció vagy tulajdonság meglétének értékelése során az adott funkcióval/
tulajdonsággal rendelkező szolgáltatás az adott alszemponthoz tartozó maximális, míg az adott funkcióval/
tulajdonsággal nem rendelkező szolgáltatát a minimális pontszámot kapja. Az így kapott értékelési pontszám és
a súlyszám szorzata lesz az eredmény az adott résszempontra.
8.) Az Ajánlatkérő a Kbt. 13. § (4) bekezdése alapján jelen ajánlati felhívásában rögzíti, hogy az Ajánlattevő
pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített
ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg .
9.) Az Ajánlatkérő előírja, hogy az Ajánlattevő a Kbt. 71. § (1) bekezdése alapján jelölje meg a
közbeszerzésnek azt a részét(részeit), amelynek teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe, valamint 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 az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezetet. A vonatkozó
nyilatkozatokat nemleges tartalommal is meg kell tenni.
10.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdése szerinti ajánlattételi nyilatkozatot, valamint a Kbt.
71. § (3) bekezdés szerinti nyilatkozatot
11.) Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (3) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók
védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a
szerződés teljesítése során meg kell felelni. Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (3) bekezdés szerinti követelményekről
történő tájékozódás kapcsán a dokumentációban adja meg azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak)
a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat. A Kbt. 72. §
alapján az ajánlattevő az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette-e a
munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket.
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12.) Ajánlattevőnek csatolnia kell a dokumentációban található szerződéstervezetet.
13.) Ajánlattevőnek csatolnia kell az alkalmazott mosószerek alkalmazási és forgalomba hozatali engedélyét
(OKK-OKBI),
14.) Ajánlattevőnek csatolnia kell a szolgáltatás nyújtására jogosító engedélyük fénymásolatát
15.) Az ajánlathoz csatolandó az ajánlattevőnek, illetőleg a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pont szerinti
alvállalkozónak,illetve az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek az
ajánlattételi határidőt megelőző 90 napnál nem régebbi cégkivonata vagy egyéni vállalkozói engedély eredeti
vagy hitelesített másolatát. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlatot cégszerűen aláíró személyek aláírási
címpéldányát
16.) Ajánlatkérő az első szolgáltatási évben maximalizálja a mosatási díjat, amely nem lehet nettó 160 HUF/kg-
nál magasabb.
17.) .) Amennyiben valamely igazolás vagy nyilatkozat nem magyar nyelven kerül csatolásra, magyar nyelvű
egyszerű fordítását is mellékelni kell.
18.) Jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben az ajánlati dokumentáció rendelkezései,
valamint a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény az irányadó.
19.) Ajánlatkérő a szolgáltatáshoz szükséges feladatok jobb megismerése érdekében egyszeri alkalommal
bejárást biztosít nem konzultációs jelleggel (9.8.2010-ben) 9:00 kor Soproni Erzsébet Oktatókórház
Igazgatóságán (Főépület III. emelet). A helyszínbejáráson felmerült kérdéseiket kiegészítő tájékoztatás iránti
kérdés formájában tehetik fel a Kbt, 56.§-a szerint.

VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 13367776
Fax  +36 13367778

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 323.§ szerint.

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 13367776
Fax  +36 13367778

VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
6.7.2010


