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AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________
Azonosító kód____________________
Építési beruházás x
Árubeszerzés
Szolgáltatás
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Fő tér 1.
Város/Község: Sopron
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Dr. Sárvári Szabolcs
Címzett: Dr. Fodor Tamás
Telefon: 99/515-100
E-mail: Sarvari.Szabolcs@sopron-ph.hu
Fax: 99/320-939
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
xRegionális/helyi szintű
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
xÁltalános 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
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]
I.4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást?
nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Vállalkozási szerződés a KEOP-5.3.0/A/09-2009-0122 kódszámú pályázat keretében
a soproni Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola energetikai
korszerűsítése keretében megvalósuló fűtéskorszerűsítés és a nyílászárók cseréje.
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát
válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább
megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a)
xÉpítési beruházás
xKivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően



Építési koncesszió
A teljesítés helye
9400 Sopron, Teleki Pál u. 26., 4257/257 hrsz.
NUTS-kód HU221
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása x
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:
VAGY hónap(ok)ban:
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak
számokkal és pénznem):
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága
(amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Vállalkozási szerződés a KEOP-5.3.0/A/09-2009-0122 kódszámú pályázat keretében
a soproni Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola energetikai
korszerűsítése keretében megvalósuló fűtéskorszerűsítés és a nyílászárók cseréje.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45300000-0
További
tárgyak:

45331000-6
50720000-8
45261400-8
45261410-1
45330000-9



45321000-3
45421100-5
45260000-7

II.1.7)
Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) nem
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre
valamennyi részre
II.1.8.)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
Vállalkozási szerződés a KEOP-5.3.0/A/09-2009-0122 kódszámú pályázat keretében
a soproni Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola energetikai
korszerűsítése tárgyában.
Építési munkák főbb munkamennyiségei:
Teljes mennyiség:
Homlokzat hőszigetelése 1333 m2
Homlokzati nyílászárók cseréje 87 db
Diszperziós festés 669 m2
Tető hő- és vízszigetelésének felújítása 1163,5 m2
Padlóburkolás 149,4 m2
Fűtési cső szerelése padlócsatornában, szigetelve 395 m
Termosztatikus radiátorszelep és alsó sarokszelep 166 db
Strangszabályozó 22 db
A műszaki adatok a dokumentációban kerülnek részletezésre.
Ajánlatkérő a Kbt. 58.§ (7) bekezdése alapján egyenértékű terméket is elfogad. Az
egyenértékűséget ajánlattevőnek ajánlatában igazolnia kell.
II.2.2)
Vételi jog (opció) (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
VAGY: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő
jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett
idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés 2011/12/28 (év/hó/nap)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk



III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér: a nettó vállalási ár 0.5%/ nap, maximum a
nettó vállalási ár 20%-a.
Teljesítési biztosíték: a Kbt. 53/A.§ (6) bekezdés a) pont alapján, a teljesítési
biztosíték alapja a teljes szerződéses nettó vállalkozási díj, mértéke 5 %.
Jólteljesítési biztosíték: melynek alapja a teljes szerződéses nettó vállalkozási díj,
mértéke 5 %
Jótállás: minimum 24 hónap, mértéke ajánlattevő ajánlata szerint alakul
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
A kivitelezést az Európai Unió Kohéziós Alapja és a magyar költségvetés együttesen
finanszírozza. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.
Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő 10% előleget fizet. Ajánlattevőnek ezen kívül egy részszámla (40%) és
egy végszámla benyújtására van lehetőség a dokumentációban meghatározottak
szerint. Az igazolt teljesítést követően benyújtott számla átutalással kerül
kiegyenlítésre a Kbt. 305. § -a szerint.
Vállalkozó a számla benyújtására a mindenkor hatályos Támogatási Szerződés és
a Kbt. 305. § (3) bekezdése szerint jogosult, szállítói kifizetésre kerül sor (szállítói
finanszírozás).
Az alábbi jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik a kifizetés:
A 2007-2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások:
- felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 16/2006. (XII.28.)
MeHVM-PM együttes rendelet, - felhasználásának alapvető szabályairól és felelős
intézményeiről szóló 255/2006 (XII. 8.)Korm. rendelet.
- fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrző rendszerek
kialakításáról szóló 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet.
Adózás rendjéről szóló törvény (2003. évi XCII. törvény) 36/A. §
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai
Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból
származó támogatások felhasználásának rendjéről.
A számla kiállításakor ajánlattevőnek az általános forgalmi adóról 2007. évi CXXVII.
törvény 142. § szerint kell eljárnia.
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) nem Ha igen, a különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve
a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
(adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet,
aki a Kbt. 60. § (1) bekezdésének hatálya alá esik.



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) bekezdésének a)-c) pontjaiban meghatározott kizáró okok
fennállnak, illetve nem lehet alvállalkozó, ajánlattevő és erőforrást nyújtó szervezet,
akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott 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 közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozók tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában,
hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót.
A Kbt. 249.§ (3) bekezdése 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.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő, valamint a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója
csatolja
P.1/ a Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi számlavezető
pénzintézettől származó, valamennyi bankszámlájára vonatkozóan az ajánlattételi
felhívás feladását követően kelt nyilatkozatot az alábbi tartalommal:
- mióta vezeti a bankszámlát,
- számláján 2010. január 1-jét követően volt-e sorban állás
P.2-3/ a Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja alapján a felhívás feladását megelőző
3 lezárt üzleti évre vonatkozóan a számviteli törvénynek megfelelő beszámolóját
egyszerű másolatban
P.4..
Cégszerűen (a képviseletre jogosult személy által) aláírt nyilatkozat az elmúlt három
évben (2008-2010.) elért nettó árbevételről [Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pont].
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) és nyilatkozat is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
alvállalkozója, ha
P.1 pénzintézeti nyilatkozatai alapján megállapítható, hogy bankszámláján 2010
január 1-je után sorban állás fordult elő az ajánlattételi felhívás feladásig
P.2/ az előző három lezárt üzleti évre vonatkozó, a számviteli jogszabályok szerinti
beszámolói alapján valamelyik évben a mérleg szerinti eredménye negatív;
P.3/ az előző három lezárt üzleti évre vonatkozó, a számviteli jogszabályok szerinti
beszámolói alapján valamelyik évben a saját tőkéje kisebb, mint a jegyzett tőkéje.
P.4.



– ha az ajánlattevő (konzorciumi tag), illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó együttes árbevétele nem éri
el az elmúlt három év (2008-2010.) átlagában a nettó 100 M HUF-ot.
Ajánlattevőnek és a Kbt
71. § (1) bekezdés b) szerinti alvállalkozójának, valamint a közös ajánlattevőnek a
P1
és P2., P.3. pontok tekintetében önállóan, külön-külön kell
megfelelniük, P.4. pontok esetében együttesen is megfelelhetnek.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő, valamint a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója
mutassa be
M.1./ A Kbt. 67. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi határidő lejártának
napját megelőző 5 év (60 hónap) legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése
(az ellenszolgáltatás összege, a teljesítés ideje és helye megjelölésével, valamint
a szerződést kötő másik fél megnevezésével), mely beruházásokra vonatkozóan
a Kbt. 68. § (2) bekezdésében meghatározott igazolást kell csatolni az ott
meghatározott tartalommal.
M2. a Kbt. 67. § (2) bekezdés c) pontja alapján a vezető tisztségviselőjét,
továbbá e) pontja alapján azokat a szakembereket, vezetőket akik a beruházás
teljesítéséért felelősek, illetve akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A szakemberek
bemutatása során csatolandó a képzettséget ismertető szakmai önéletrajz
a szakember saját kezű aláírásával, valamint a szakemberek végzettségét,
képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata, illetve akiknél követelmény
a hatósági nyilvántartásba vétel, úgy jelöljék meg az illető személy mely kamarai
névjegyzékben szerepel a kamarai nyilvántartási számmal és a vonatkozó kamarai
nyilvántartáshoz való elérési útvonallal.
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) és nyilatkozat is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, valamint a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
alvállalkozója, ha együttesen nem rendelkezik
M.1./1. az ajánlattételi határidő lejártának napját megelőző 5 év (60 hónap)
min. 2 darab egyenként legalább nettó 60 millió forint értékű épület energetikai
(fűtésrendszer) korszerűsítésére vonatkozó referenciával, melyből legalább 1 db
referencia nevelési oktatási intézmény vagy közoktatási intézmény (iskola, óvoda,
bölcsőde) korszerűsítésére vonatkozott.
M.1.2.
ha az ajánlattevő (konzorciumi tag) és a közbeszerzés értékének 10%-át
maghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó együttesen nem rendelkezik
az ajánlattételi határidő lejártának napját megelőző 5 évben (60 hónap) összesen
legalább 300 m2 felület nyílászáró cseréjére vonatkozó referenciával;
M.2. ha a (közös) Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó együttesen nem rendelkezik a 244/2006
(XII. 5.) Korm. rendeletben meghatározott:
- legalább 1 fő MV- Ép/A (magasépítés) besorolású felelős műszaki vezetővel,



- legalább 1 fő MV-Ép/ÉG (épületgépészet) besorolású felelős műszaki vezetővel
Valamennyi szakembernek legalább 3 év műszaki vezetői gyakorlattal rendelkeznie.
Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.
Ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevőnek együttesen) és a
teljesítésbe a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozójának a jelen pontban meghatározott minimum követelményeknek
együttesen is megfelelhetnek.
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott nem
III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges
feltételek
III.3.1)
A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás típusa
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli x
Tárgyalásos
IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x
xAz alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat
súlyozással kell megadni)

Szempont Súlyszám
Nettó ajánlati ár 5
Előteljesítési napok száma 2
Jótállás időtartama (min 24 hónap) 2
IV.2.2)
Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)



Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2011/08/11 (év/hó/nap )
Időpont: 11:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 75000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció vételára (60.000.- Ft + 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
Dátum: 2011/08/11 (év/hó/nap) Időpont: 11:00
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2011/08/11 (év/hó/nap)
Időpont: 11:00
Helyszín : PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. székhelyén (1022 Budapest, Bimbó
út 68.)
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80. § (2) bekezdése szerint.
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2)
A szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos?
igen
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb hivatkozási alapot:
A szerződés a KEOP-5.3.0/A/09-2009-0122 számú pályázattal kapcsolatos
beruházás megvalósítására irányul.
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés, illetőleg az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés
megküldésének tervezett időpontja:
Az írásbeli összegezés megküldésének napja: 2011. 08.22.
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
Az eljárás eredményéről szóló írásbeli összegezés megküldésének napjától
számított 11. napon.



V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető
szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel
feltétele? (adott esetben)
igen
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további
információk: (adott esetben)
A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: személyesen az átutalás
banki kivonattal történő leigazolásával a PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
hivatalos helyiségében (1022 Budapest, Bimbó út 68.) munkanapokon 10-16 óráig
az ajánlattételi felhívás megjelenése napjától az ajánlattételi határidő lejártáig. Az
ajánlattételi határidő lejártának napján 9-11.00 óráig. A dokumentáció megküldése a
Kbt. 54. § (8) bekezdése szerint.
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:
1-10
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:
Az értékelés 1-es részszempont vonatkozásában a Közbeszerzések Tanácsának
2/2004. számú módosított ajánlásának (K.É. 2010. évi 152. száma 2010. december
22.) III.A.1.b) pontja szerinti arányosítás módszerével történik., 2, 3, résszempont
vonatkozásában a III.A.1.a) pontja szerinti arányosítás szerint.
V.6)
A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen
V.7) Egyéb információk:
1.) Ajánlatkérő biztosítja a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83. §-a szerint.
2.) Az ajánlattevő a Kbt. 71. § (1) bekezdése alapján köteles megjelölni az
ajánlatában a közbeszerzésnek azt a részét/ részeit:
a) 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,
c) az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezetet,
d) továbbá a Kbt. 69. § (8) bekezdésének alkalmazása esetén az érintett – a
közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt – alvállalkozó nevét, címét.
Az ajánlattételi felhívás V.7) 2. pontja szerinti nyilatkozatot nemleges tartalommal is
csatolni kell.
3.) Az ajánlatok formai követelményeire vonatkozóan a Kbt. 70/A. §. (1)
bekezdésében és az ajánlattételi dokumentációban meghatározott követelmények
az irányadóak.



4.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb
nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket az ajánlattételi
dokumentáció előír. A Kbt. 20. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban valamennyi
iratot, igazolást elegendő egyszerű másolatban benyújtani.
5.) Ajánlatkérő az ajánlattételi dokumentációban szereplő építési feladatokhoz
árazatlan költségvetést biztosított az Ajánlattevők részére. Érvénytelennek minősül
az az ajánlat, amely nem a dokumentációban meghatározottak szerint kerül
benyújtásra. Az ajánlathoz csatolni kell a kitöltött tételes költségvetési kiírást a
dokumentációban részletezettek szerint.
6.) A vállalási árnak tartalmaznia kell minden költséget, mely az ajánlattételi
felhívásban és dokumentációban meghatározott feltételekkel a szerződés szerinti
teljesítéséhez szükséges. Ajánlattevő köteles minden, a kivitelezéshez szükséges
munkát szerepeltetni az ajánlatában. Pótmunka igényt nem jelenthet be olyan
részre, ami az ajánlatkészítés során is észlelhető lett volna, de az ajánlattevő
figyelmetlenségéből az ajánlatból kimaradt.
7.) A benyújtandó ajánlatok formai követelményeire a Kbt. 70/A. § (1) bekezdése
az irányadó. Az ajánlatokat zárt borítékban, 1 eredeti és 2 másolati példányban
kell benyújtani. A példányok esetleges eltérése esetén az eredeti példány számít
mértékadónak. Ajánlattevő köteles eredeti ajánlatát egy példányban szkennelve,
elektronikus formában CD vagy DVD lemezen papíralapú ajánlatához csatolni.
A borítékokat az alábbi felirattal kell ellátni: „Ajánlat –Sopron- Fáy András SZKI -
energetika” - Az ajánlattételi határidő lejártáig tilos felbontani!”
8.) Ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti szervezet
csatolja be az ajánlatba becsatolt nyilatkozatok aláírójának aláírási címpéldányát
vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási-mintát egyszerű
másolatban, továbbá az ajánlattételi határidőnél 60 napnál nem régebbi cégkivonatát
egyszerű másolatban. Amennyiben az aláíró nem cégjegyzésre jogosult, csatoljanak
meghatalmazást, mely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza.
9.) Ajánlatkérő eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek minősített
ajánlatot tevőt is meghatározhatja. Ajánlatkérő az eljárás nyertesével, annak
visszalépése esetén a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevővel köt
szerződést.
10.) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes
költség az ajánlattevőt terheli.
11.) Jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az ajánlati
dokumentáció rendelkezései, valamint a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX.
törvény az irányadó.
12.) Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők
által kötött megállapodást, amely részletesen rendelkezik a felelősség, a képviselet
és a feladatmegosztás kérdéseiről, továbbá nyilatkozniuk kell arról, hogy a közös
ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség
teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.
13.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 70. § (2) bekezdésében
foglaltaknak megfelelő kifejezett nyilatkozatát. Az ajánlatban továbbá az
ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról,
fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak
minősül-e.
14.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell A Kbt. 63. § (3) bekezdés szerinti nyilatkozatot.



15.) 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.
16.) 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.
17) A dokumentáció saját részre történő megvásárlása az eljárásban való részvétel
feltétele.
18) Ajánlattevők az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal
kapcsolatban kérdéseiket a Kbt. 56. §-nak megfelelően, kiegészítő tájékoztatás
kérése formájában, írásban tehetik fel a Kbt. 250.§ (3) b) pontjában előírtaknak
megfelelően.
19) Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 53/A. § (5) bekezdése
alapján, hogy a teljesítési és jólteljesítési biztosítékot a Kbt. 53/A. § (3) bekezdés
szerinti határidőre az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja.
20.) Minden nyilatkozatot, hatósági igazolást, továbbá az olyan ajánlattevőknek,
akik idegen nyelvű dokumentumot csatolnak be az adott dokumentumot a 24/1986.
(VI.26) MT rendelet szerinti hiteles magyar fordításban kell az ajánlathoz csatolnia.
Kivételt képez az eredendően kétnyelven készült igazolás, nyilatkozat, melynek
kizárólag magyar nyelvű tartalmát vizsgálja ajánlatkérő.
21.)Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a fentiekben rögzített
nyilatkozatuk kitöltésekor vegyék figyelembe a Kbt. 70. § (6) bekezdését
melynek értelmében egy - a 4. § 2. pontjának a)-d) alpontjai hatálya alá nem
tartozó - személy (szervezet) a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát
meghaladó mértékben fog részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet
alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során
közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen
22) Ajánlatkérő nem konzultációs jelleggel helyszíni bejárást tart, időpontja:2011.
augusztus1. 11.óra, Találkozás: 9400 Sopron, Teleki Pál u. 26
23) Ajánlatkérő az ajánlattételi dokumentációban szereplő építési feladatokhoz
árazatlan költségvetést biztosított az Ajánlattevők részére. Érvénytelennek minősül
az az ajánlat, amely nem a dokumentációban meghatározottak szerint kerül
benyújtásra. Az ajánlathoz csatolni kell a kitöltött tételes költségvetési kiírást a
dokumentációban részletezettek szerint.
24) Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a kivitelezési munkákat
az intézmény folyamatos működése alatt kell elvégezni. Az Ajánlattevő köteles
ajánlatához organizációs tervet mellékelni, amelyben bemutatja azt, hogy az
eljárás tárgyát képező munkát hogyan tudja kivitelezni az intézmény megfelelő
működésének akadályoztatása nélkül.
25) Ajánlattevő köteles ajánlatához sávos műszaki ütemtervet csatolni. Az
ajánlattételi felhívás II.3) pontjában meghatározott teljesítési határidőhöz képest
vállalt előteljesítés esetén a műszaki ütemtervben részletesen ki kell fejteni, és alá
kell támasztani a megajánlott előteljesítési naptári napok számának tarthatóságát.



V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/07/21 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Postai cím: Bimbó út 68.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1022
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr.Oláh Dóra
Telefon: (06-1) 411-8416
E-mail: olah.dora@kozbeszerzes.com
Fax: (06-1) 411-8401
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Postai cím: Bimbó út 68.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1022
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr.Oláh Dóra
Telefon: (06-1) 411-8416
E-mail: olah.dora@kozbeszerzes.com
Fax: (06-1) 411-8401
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Postai cím: Bimbó út 68.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1022
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr.Oláh Dóra
Telefon: (06-1) 411-8416
E-mail: olah.dora@kozbeszerzes.com
Fax: (06-1) 411-8401
Internetcím (URL):
 
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1
meghatározás
1) A rész meghatározása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék



Fő tárgy:
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------


