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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:12495-2014:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Tapolca: Egészségügyi épületek kivitelezése
2014/S 010-012495

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

2004/18/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Deák Jenő Kórház
AK15874
Ady E. u. 1–3.
Címzett: Sin József
8300 Tapolca
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 87412446
E-mail: titkarsag@tapolcakorhaz.hu
Fax:  +36 87511087
Internetcím(ek): 
Az ajánlatkérő általános címe: www.tapolcakorhaz.hu
További információ a következő címen szerezhető be:
MedlineS Kft.
Óvoda u. 7–9.
Címzett: Keresztes István
2314 Halásztelek
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 24474402
E-mail: kozbeszerzes@medlines.hu
Fax:  +36 24474416
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
MedlineS Kft.
Óvoda u. 7–9.
Kapcsolattartási pont(ok): Közbeszerzési iroda
2314 Halásztelek
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 24474402
E-mail: kozbeszerzes@medlines.hu
Fax:  +36 24474416
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
MedlineS Kft.
Óvoda u. 7–9.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:12495-2014:TEXT:HU:HTML
mailto:titkarsag@tapolcakorhaz.hu
www.tapolcakorhaz.hu
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Kapcsolattartási pont(ok): Közbeszerzési iroda
2314 Halásztelek
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 24474402
E-mail: kozbeszerzes@medlines.hu
Fax:  +36 24474416

I.2) Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény

I.3) Fő tevékenység
Egészségügy

I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
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:
Építési szerződés Építési beruházás (FIDIC Piros könyv) Rehabilitációs Szolgáltatások fejlesztése a Közép-
Dunántúli Régióban KDOP-5.2.1/C-11-2011-0001 kódszámú Új Széchenyi Terv Pályázat keretében a Deák
Jenő Kórház területén kardiológiai és tüdőgyógyászati és légzés rehabilitációs ellátó hely építése céljából.

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
Építési beruházás
Kivitelezés
A teljesítés helye: Tapolca.
NUTS-kód HU213

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk

II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Építési beruházás (FIDIC Piros könyv) Rehabilitációs Szolgáltatások fejlesztése a Közép-Dunántúli Régióban
KDOP-5.2.1/C-11-2011-0001 kódszámú Új Széchenyi Terv Pályázat keretében a Deák Jenő Kórház területén
kardiológiai és tüdőgyógyászati és légzés rehabilitációs ellátó hely építése.

II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
45215100, 45215140, 45260000, 45300000, 45400000

II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

II.1.8) Részek
A beszerzés részekből áll: nem

II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem

II.2) Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1) Teljes mennyiség:
Fő műszaki adatok:
Hasznos alapterület:

mailto:kozbeszerzes@medlines.hu
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Meglévő, megmaradó épület

alagsor 108,01 m2 
meglévő válaszfalak bontása, új villamos helyiség és irattár kialakítása

földszint 119,94 m2+ erkély 50,47 m2 
átépítés meglévő szobák átalakítása új zuhanyzó építése épület 2/3 részének bontása

Összesen 227,95 m2+ erkély 50,47 m2 
Tervezett épület

alagsor (füstmentes lépcsőház) 135,28 m2 
új építés meglévő alagsorhoz csatlakozva, strangok készítése

földszint 909,19 m2 
új építés, pulmonológia és rehabilitásciós helyiségek kialakítása, barlang lift felújítása, előcsarnok és lépcsőház
kialakítása, megmaradó épülethez csatlakozás

1. emelet 886,40 m2+ erkély 69,55 m2 
új építés, 51 db kórházi ágyat tartalmazó szobák kialakítása szükséges ellátó helyiségekkel együtt, lépcsőház
kialakítás

Összesen 1 930,87 m2+ erkély 69,55 m2 
Beépített alapterület

Meglévő, megmaradó épületrész 213,46 m2 

Tervezett épület 1 102,75 m2 

Összesen 1 316,21 m2 
Elvégzendő tevékenységek (fentiek tekintetében):
— belsőépítész – építés, és szerelési munkák,
— építészet,
— épületfelügyelet,
— épületgépészet,
— gyógyászati gázellátás,
— közműépítés,
— orvostechnológia,
— talajmechanika,
— tartószerkezet,
— útépítés,
— villamos – erősáram,
— villamos – gyengeáram.
Becsült érték áfa nélkül: 375 000 000 HUF

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
napban: 246 (a szerződés megkötésétől számítva)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
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A nyertes ajánlattevő az alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségek vállalására köteles:
Késedelmi kötbér: mértéke a Szerződéses Ár (a Szerződés Elfogadott Végösszege) nettó 0,1–0,5%-a /
nap (értékelési szempont!), de legfeljebb a Szerződéses Ár 15%-a. A késedelmi kötbér a kötbérköteles
részhatáridőre és a véghatáridőre vonatkozik.
Meghiúsulási kötbér: mértéke a Szerződéses Ár nettó értékének 15%-a
Teljesítési biztosíték: A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igényekre kikötött teljesítési
biztosíték a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) 126. § (6) bekezdés a) pont
szerint, mértéke a Szerződéses Ár (a Szerződés Elfogadott Végösszege ÁFA nélkül) 3%-a.
A teljesítési biztosítékot a Kbt. 126. § (4) bekezdése alapján a szerződés hatályba lépésekor kell rendelkezésre
bocsátani – lejárata teljesítésig tart.
Jólteljesítési biztosíték: A szerződés hibás teljesítésévei kapcsolatos jótállási és szavatossági igényekre kikötött
jólteljesítési biztosíték a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pont szerint, mértéke a Szerződéses Ár (a Szerződés
Elfogadott Végösszege ÁFA nélkül) 3%-a.
A jólteljesítési biztosítékot adott esetben a biztosíték formájának figyelembe vételével (ha azt ajánlatkérő
számlájára befizették, vagy ha az egyéb formában nyújtott biztosíték érvényességi ideje változtatás
(hosszabbítás) nélkül is magába foglalja a jóteljesítési biztosíték előírt időszakát) – külön nem kell
rendelkezésre bocsátani, tekintettel arra, hogy a teljesítési biztosíték fog a teljesítéstől a jótállási időszak alatt
jólteljesítési biztosítékul szolgálni.
A jólteljesítési biztosítéknak, amely a teljesítéstől a jótállási időszak alatt a szerződés hibás teljesítésével
kapcsolatos jótállási igényekre kikötött jólteljesítési biztosítékul szolgál, a jótállási idő előre becsült lejártát
követő 30. napig hatályban kell maradnia.
Előleg-visszafizetési biztosíték: ajánlatkérő kiköti a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésnél a
Szerződéses Ár (a Szerződés Elfogadott Végösszege) nettó 5%-ának megfelelő (Kbt. 131. § (1) szerinti) a Kbt.
126. § (6) a) bekezdése szerinti biztosíték-nyújtás kötelezettségét.
A jótállás időtartama: az átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követő naptól számított 48–60 hónap.
(értékelési szempont)
A Kbt. 126. § (5) pontjában előírtak alapján: Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozni kell, hogy az előleg
visszafizetési biztosítékot, az előírtaknak megfelelően rendelkezésre bocsájtja, valamint a teljesítés
elmaradásával kapcsolatos igényekre kikötött biztosítékot, valamint a jótállási igények teljesítésére kikötött
biztosítékot – a Kbt. 126. § (4)-ben megadott – határidőre rendelkezésre bocsájtja.
A mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Fizetési feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a magyar forint (HUF).
A számlák kifizetése kétféle forrásból történik
(lásd részletesen az árazatlan költségvetést ahol a különböző forrásokból történő finanszírozás a tételek
esetében jelölve van):
— sajáterőből,
— EU finanszírozásból (pályázati forrásból).
Az ajánlati dokumentáció műszaki részében megtalálható költségvetésben az egyes tételeknél megjelölésre
került, hogy az milyen forrásból finanszírozott.
A szerződés utófinanszírozású.
Ajánlattevő számláját az aktuális teljes körűen elvégzett munka(rész) sikeres (hiba és hiánymentes) (adott
esetben átadás-átvételi eljárásának) befejezését (teljesítést) követően nyújthatja be.
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A számla ellenértékét ajánlatkérő a Kbt. 130. § (3) bekezdése és a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14.§
alapján átutalással egyenlíti ki. A Ptk. 292/B. § (1) bekezdése és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
törvény (Art.) 36/A. §-a megfelelően alkalmazandó.
Amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 292/B. § (1)
bekezdésétől eltérően a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § ában meghatározott szabályok szerint köteles
az ellenszolgáltatást teljesíteni
A számla fizetési határideje
A számlák kifizetési határideje legfeljebb 30 nap annak az ajánlatkérő általi kézhezvételétől számítva, kivéve,
ha alvállalkozó bevonása esetén a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése alapján ettől eltérő
határidő alkalmazandó!
Részszámlázásra az alábbiak szerint van lehetőség: 5 db részszámla és 1 db végszámla kiállítására van
lehetőség a műszaki előrehaladás függvényében.
Ajánlatkérő a részszámla kiállításának lehetőségét a jelen eljárás alapján elkészítendő munka
16-32-48-64-80%-os készültségénél – a Mérnök (esetünkben a műszaki ellenőrzéssel megbízott szervezet)
általi jóváhagyását követően biztosítja résszámlánként a Szerződéses Ár 16-16%-nak megfelelő értékben.
A végszámla értéke a Szerződéses Ár fennmaradó része.
Az eltérő finanszírozási formára való tekintettel külön számla nyújtandó be a „saját forrásból”, ill. a „pályázati
forrásból” történő finanszírozással beszerzett tételekre.
Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (1) alapján a szerződésben foglalt – ÁFA nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5%-
ának megfelelő összegű előleg igénybe vételének lehetőségét biztosítja.
A teljes előleg értékére előleg visszafizetési biztosíték nyújtása kötelező. (Lásd III.1.1.)
Az előleg összege az első részszámlába kerül beszámításra.
Tartalékkeretet ajánlatkérő nem kíván a szerződésbe foglalni!
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza!

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó
szervezet (projekttársaság) létrehozását.

III.1.4) Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: igen
A különleges feltételek meghatározása: — A kivitelezési munkák egy működő kórházban történnek!
— A munkaterületen adott esetben több vállalkozó fog egy időben különböző jellegű munkákat végezni.

III.2) Részvételi feltételek

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Nem lehet ajánlattevő,
alvállalkozó, illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő, akivel, vagy amellyel szemben
a Kbt. 56. § (1), illetőleg az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdése szerinti
kizáró okok bármelyike fennáll.
Ajánlatkérő a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet. 8. § (1) bekezdése szerint előírja, hogy az eljárásban nem
lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő,
akivel szemben a Kbt. 57. § (1) bek. d) pontjában szereplő kizáró ok fennáll, ami az építőipari kivitelezési
tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében
szereplés követelményét, illetve nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén (feltéve,
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hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja) a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés
követelményét is jelenti.
Az ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2–11. §-ai szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a
kizáró okok hatálya alá!
Az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő tekintetében az
ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56.§
szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági
szereplőt (Kbt. 58. § (3)).
A kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozato(ka)t a közbeszerzési eljárás kapcsán kell, hogy kiállítsa
a gazdasági szereplő, ezért a nyilatkozat(ok) kelte nem lehet korábbi, mint az ajánlati felhívás feladásának
időpontja (TED).
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Hatóság által a kizáró okok igazolása tekintetében készített két
útmutatójára! http://portal.kt.hu/jogi-hatter/jogalkalmazas-elosegitese/.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Figyelembe véve a Kbt. 55.
§ (4),( 5) valamint (6) a) és c) pontjait
G1. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontjában előírt, az ajánlattevő valamennyi
számlavezető pénzügyi intézményeitől származó nyilatkozat benyújtása az alábbi tartalommal:
— pénzforgalmi számlái vezetésének kezdete,
— bármely számláján volt-e a 2009. évi LXXXV tv. 2. § 25. pont szerinti 15 napot meghaladó „sorban állás” a
hirdetmény feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapban.
A teljeskörű ellenőrizhetőség érdekében szükséges még az ajánlattevő nyilatkozatának csatolása a vizsgált
időszakban működő összes pénzforgalmi számlájáról.
G2. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontjában előírtak szerint a felhívás feladásának
napját megelőzően lezárt ajánlattevő saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti – utolsó három
évének mérlegének benyújtásával.
A felhívás feladásának napját megelőzően lezárt utolsó három üzleti év számviteli jogszabályok szerinti
mérlegét ajánlatkérő a 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet 3. §-ában meghatározott internetes
honlapon történő betekintéssel ellenőrzi a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (1) bek. b) pontja alapján.
Amennyiben a beszámolók közül ezen a honlapon bármelyik nem található meg, abban az esetben az ajánlatba
csatolni kell ajánlattevő saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti – a felhívás feladásának napját
megelőzően lezárt – utolsó három évének mérleg szerinti eredményének adatait.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (3) bekezdése alapján – ha az ajánlattevő az (1) bekezdés b) pontja szerinti
irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve
árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági
követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal
vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő vagy
részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában
működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és
tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az
alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (2) bekezdése szerinti esetben az ajánlattevő az alkalmasságát a
működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (egészségügyi intézmény építése vagy bővítése vagy
korszerűsítése tárgyú) származó nettó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.

http://portal.kt.hu/jogi-hatter/jogalkalmazas-elosegitese/
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G3. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontjában előírt nyilatkozat az előző
három (2010., 2011., 2012.) üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – forgalmáról és
ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgya szerinti (egészségügyi intézmény építése vagy bővítése vagy
korszerűsítése) – általános forgalmi adó nélkül számított – építési forgalmáról.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (3) bekezdése alapján – ha az ajánlattevő az (1) bekezdés c) pontja szerinti
irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve
árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági
követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal
vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő vagy
részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában
működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és
tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az
alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): G1. Az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé
számított 24 hónapban ajánlattevő egyik pénzforgalmi számláján sem mutatkozhatott 15 napot meghaladó a
2009. évi LXXXV tv. 2. § 25. pont szerinti sorbanállás!
G2. Ajánlattevő (saját vagy jogelődje) fizetőképességének elemzése céljából becsatolt adatainak az
alábbiaknak meg kell felelniük:
a. mérleg szerinti eredmény: legalább két évben (2010., 2011. és 2012.) pozitív,
b. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (2) bekezdésére tekintettel az ajánlatkérő a később létrejött gazdasági
szereplőktől megkövetelt, a közbeszerzés tárgyából származó (egészségügyi intézmény építés vagy bővítés
vagy korszerűsítés tárgyú) nettó árbevétel mértékét az alábbiak szerint határozza meg: 375 000 000 HUF
G3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző 3 lezárt üzleti évre vonatkozó nettó árbevétele (a három üzleti év
alatt összesen) nem éri el a 375 000 000 HUF összeget, valamint a közbeszerzés tárgya szerinti (egészségügyi
intézmény építése vagy bővítése vagy korszerűsítése) nettó árbevétele – az előző 3 lezárt üzleti évben
összesen – nem éri el a 375 000 000 HUF összeget.
Figyelem: A Kbt. 55.§ (4) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, a Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pontja szerint meghatározott
követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre,
elegendő, ha közülük egy felel meg (G1,G2).
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (4a) bekezdése alapján Ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített (1) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok
bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a
követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is elfogadja az ajánlatkérő az
(1) bekezdésben meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Figyelembe véve a Kbt. 55. § (4), (5) valamint (6) a) és b) pontjait.
M1. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontjában előírt módon az eljárást megindító
felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése úgy,
hogy az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelés egyértelműen ellenőrizhető legyen!
Az igazolásnak (igazolásoknak) a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (3)-nek megfelelően tartalmaznia
kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, az építési beruházás tárgyát, az ellenszolgáltatás
nettó összegét, a teljesítés idejét (a befejezési határidő – év-hónap-nap – megjelölésével) és helyét, továbbá
nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben
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az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként, vagy alvállalkozóként végezte, a
referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (6)-nek megfelelően, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített
építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás, vagy nyilatkozat nem állítható ki az egyes ajánlattevők
által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást,
vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás
vagy szolgáltatás egésze tekintetében elfogadja, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges
felelősségvállalása mellett történt, és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a
15%-ot.
M2. a.) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés e) pontjában előírt módon azoknak a
szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezésével,
végzettségük, és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a
teljesítésbe
A szakemberek vonatkozásában csatolandó: szakmai önéletrajz, végzettséget ill. képzettséget igazoló
dokumentum egyszerű másolata.
Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai
nyilvántartásban, a névjegyzéki / kamarai számot Ajánlattevő megadhatja.
b.) Nyilatkozat csatolása a megadott szakemberek rendelkezésre állásáról (név, szakterület, a szerződés
teljesítésében való munkakör megjelölése).
M3. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés d) pontjában előírt módon az előző két évre
vonatkozóan, az éves átlagos statisztikai állományi létszámáról készült kimutatás.
M4. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés f) pontjában előírt módon azoknak a
környezetvédelmi intézkedéseknek a leírásával, amelyeket az ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni tud,
figyelemmel a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem felel meg a felsorolt követelmények bármelyikének:
Ml. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik (az általa elvégzett (teljesített) építési beruházás-rész
tekintetében) az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző legfeljebb 60 hónap során teljesített, (sikeres
átadás-átvétellel lezárt):
— minimum egy darab egészségügyi intézmény építésére vagy bővítésére vagy korszerűsítésére vonatkozó

referenciával, mely működő – minimum 2000 m2 területű – intézmény területén valósult meg, melynek
szerződéses értéke elérte a nettó 375 000 000 HUF-ot és olyan új épület / épületrész kivitelezéséről szólt, mely
kapcsolódott meglévő és már üzemelő kórházi épülethez.
A 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (2) szerint ezen referencia a szerződés teljesítésének egészére
vonatkozó alkalmasságot igazol.
M2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
— 3 fő (mérnöki végzettségű – s mint felelős műszaki vezető – legalább 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkező
szakmánként a következő - felelős műszaki vezető – szakemberrel:
— 1 fő építő mérnök
— 1 fő épületgépész mérnök
— 1 fő villamos mérnök
— 1 fő felsőfokú végzettségű minőségbiztosításért felelős szakemberrel.
— 1 fő, legalább 5 éves gyakorlattal rendelkező, legalább középfokú munkavédelmi végzettségű
szakemberrel.
Egy szakember legfeljebb két alkalmassági követelmény vonatkozásában mutatható be!
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M3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a 2011. és a 2012. évben az átlagos statisztikai állományi létszáma nem érte
el a legalább 40 főt.
M4. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik bármely nemzeti rendszerben ISO akkreditált tanúsító által
kiadott ISO 14001:2005 (vagy azzal egyenértékű) minőségbiztosítási rendszerrel.
(Ajánlatkérő elfogadja az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű
tanúsítványt, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait.)
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 17. § (1a) bekezdése alapján Ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés
előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által
meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos
megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésében
meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

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 ajánlattevők 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 szerződéses ár (a szerződés elfogadott végösszege) nettó összege (HUF-ban). Súlyszám 75
2. Jótállás (garancia) mértéke (hónap). Súlyszám 15
3. Késedelmi kötbér mértéke a szerződéses ár (a szerződés elfogadott végösszege) %-ában/nap. Súlyszám 10

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem

IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
„Tapolca Deák Jenő Kórház – KDOP építési beruházás”.

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 3.3.2014 - 10:00
A dokumentációért fizetni kell: igen
Ár: 96 000 HUF
A fizetés feltételei és módja: A Kbt. 52. § (2) bekezdése alapján a dokumentációt bármely érdekelt gazdasági
szereplő térítésmentesen átveheti. A dokumentáció ellenértékét kizárólag a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti
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szervezet köteles megfizetni, legkésőbb a szerződéskötés napjáig. (a megfizetést igazoló dokumentumot a
szerződéskötés napjáig meg kell küldeni (annak addig meg kell érkeznie) MedlineS Kft. részére)
A dokumentáció ellenértékét (a feltüntetett ellenérték nettó érték - a dokumentáció ellenértéke 96
000 HUF + ÁFA) a MedlineS Kft. (2314 Halásztelek, Óvoda u. 7–9.) SBERBank Zrt.-nél vezetett
14100464-91353349-01000002 számú számlaszámára kell befizetni, vagy oda átutalni.
Az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni a „Dokumentáció; Tapolca KDOP” elnevezést.

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
3.3.2014 - 10:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 3.3.2014 - 10:00
Hely:
MedlineS Kft. (H-2314 Halásztelek, Óvoda u. 7–9.) Tárgyaló.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. § (2) pontjában meghatározott személyek
lehetnek jelen.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: KDOP-5.2.1/C-11-2011-0001. sz. pályázat a Deák Jenő
Kórházra vonatkozóan.

VI.3) További információk
VI.3.1) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, az ajánlati biztosíték összege 500
000 HUF. Az ajánlati biztosítékot úgy kell megadni, hogy annak érvényessége legkésőbb az ajánlattételi
határidő lejártakor kezdődik és az ajánlati kötöttség lejártának napjáig tart. Az ajánlati biztosíték teljesíthető
az ajánlatkérő (10048005-00333128-00000000) bankszámlájára történő befizetéssel, ez esetben ajánlathoz
csatolni kell a befizetés/átutalás tényét bizonyító banki visszaigazolást. Az ajánlati biztosíték teljesíthető
visszavonhatatlan, az ajánlati kötöttség végéig érvényben maradó bankgaranciával is, vagy biztosítási
szerződés alapján kiállított kötelezvénnyel. Ebben az esetben a bankgarancia, vagy kötelezvény eredeti
példányát az ajánlat eredeti példányához kell csatolni, feltüntetve rajta a „Tapolca Deák Jenő Kórház KDOP”
elnevezést. Lásd a Kbt. 59. §-ában foglaltakat.
VI.3.2) A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele a Kbt. 49. § (6) szerint.
VI.3.3) Az ajánlati dokumentáció átadásának / megküldésének feltétele az arra vonatkozó írásos igénylés
személyes leadása vagy telefaxon, ill. postán történő megküldése a MedlineS Kft. részére. Az igénylés
tartalmazza az igénylő cég megnevezését, székhelyét (számlázási címet), adószámát és postai megkérés
esetén postacímét (ahová MedlineS Kft. a dokumentációt megküldheti), fax és e-mail számát, ill. a
kapcsolattartó megnevezését.
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MedlineS Kft. irodájában – személyesen – az igénylést leadni és a dokumentációt felvenni munkanapon 09:00–
14:00 óráig lehetséges, az ajánlattételi határidőt megelőzően.
Az ajánlat leadásának feltétele:
Az ajánlatot MedlineS Kft. irodájában a titkárságon (2314 Halásztelek, Óvoda u.7–9.) lehet leadni
munkanapokon 09:00–14:00 óra között, az ajánlattételi határidő napján pedig 09:00–10:00 óra között!
VI.3.4) Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése
esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel
(személlyel), ha őt az összegezésben megjelölte.
VI.3.5) Ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 40. § (1), 58. § (3) bekezdése és a Kbt. 60. § (3),(5) bekezdései
szerinti nyilatkozatokat (nemleges nyilatkozat is csatolandó)! A kihúzást, a „ – „ jel feltüntetését (a későbbi viták
elkerülése érdekében) nem tudjuk nemleges nyilatkozatnak elfogadni.
Közös ajánlattevők esetén a felelősségi hatásköröket bemutató együttműködésről szóló megállapodást,
illetve a közös ajánlattevők nyilatkozatát arról, hogy közülük melyik ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban
a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselő, akit a Kbt. 25. § (2) bekezdésében foglaltak szerint
megjelölnek.
VI.3.6) Legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a felelős műszaki vezetőknek rendelkezniük kell a
szakmagyakorláshoz szükséges regisztrációval; ennek megléte szerződéskötési feltétel.
Az 1997. évi LXXVIII. tv. 38/A. § (5) bek. szerint:
A névjegyzéket vezető szerv annak engedélyezi építési műszaki ellenőri, illetve felelős műszaki vezetői
tevékenység folytatását, aki nem áll az ilyen tevékenységet kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen
előéletű, rendelkezik az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott
szakirányú végzettséggel és szakmai gyakorlattal, valamint megfelel az abban meghatározott egyéb
feltételeknek.
Lásd még: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási
tevékenységekről
Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell egyfelől arról, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott
szakembereket, mely pozícióra kívánja bevonni, másfelől arról, hogy a bemutatott szakember a kamarai
nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog, s a nyilvántartásba vétel elmaradása
ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján, s ajánlatkérő
ebben az esetben – ha azt az összegezésben megjelöli— a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt
szerződést.
VI.3.7) Az ajánlathoz csatolni kell:
— a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési
kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást; vagy
— a változásbejegyzés iránti kérelem nemlegességéről tett cégvezetői nyilatkozatot;
VI.3.8) Az ajánlathoz csatolni kell az: ajánlatban aláíró képviseltre jogosult személy (ajánlattevő, alkalmasságot
igazoló alvállalkozó, vagy egyéb gazdasági szereplő tekintetében) aláírási címpéldányát/ aláírás-mintáját. Ez
lehet másolat is, a kiállítás dátuma nincs határidőhöz kötve. Amennyiben az ajánlatot a képviseltre jogosult
személy meghatalmazása alapján más személy látja el aláírásával, úgy a meghatalmazásról legalább
teljes bizonyító erejű magánokirat szükséges. ( A cégszerű aláírással ellátott irat teljes bizonyító erejű
magánokiratnak minősül, amelyhez nem szükséges tanúk aláírása!)
VI.3.9) Ajánlatkérő a Kbt. 54. § (1) 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.



HL/S S10
15/01/2014
12495-2014-HU

Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 12/14

15/01/2014 S10
http://ted.europa.eu/TED

Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

12/14

VI.3.10) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve
szakmai alkalmasságot a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. (II.2.2) G1–
G3 és III.2.3) M1–M4.)
Amennyiben bármely alkalmasságot igazoló dokumentum nem magyar nyelven kerül benyújtásra, kérjük
kerüljön csatolásra a dokumentumok magyar nyelvű fordítása is. Ajánlatkérő a magyar nyelvű dokumentumot
tekinti irányadónak.
VI.3.11) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1–10
pont
VI.3.12) A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a VI.3.11) szerinti ponthatárok
közötti pontszámot:
Az egyes értékelési részszempontok értékelése az arányosítás módszerével történik, a megadott képlet
szerint. A részszempontokra vonatkozó ajánlatkérői előírásokat és az alkalmazott értékelési módszer részletes
meghatározását a dokumentáció tartalmazza.
— a Szerződéses Ár (a Szerződés Elfogadott Végösszege) nettó összege (HUF-ban): Arányosítás a legkisebb
értékekhez – pontszám = 9*(Xmin/X) + 1
— Jótállás (garancia) mértéke (hónap) [értékelési tartomány: 48 hónap – 60 hónap]
Figyelem: az alsó érték alatti érték megadása esetén az ajánlat érvénytelen, a felső érték feletti érték
megadásakor úgy vesszük figyelembe, mintha az értékelési tartomány felső értékét adta volna meg!:
Arányosítás a legnagyobb értékekhez – pontszám = 9*(X/XJmax) + 1
— Késedelmi kötbér mértéke a Szerződéses Ár (a Szerződés Elfogadott Végösszege) %-ában/nap
[értékelési tartomány: min 0,1%/nap – max. 0,5%/nap]
Figyelem: az alsó érték alatti érték megadása esetén az ajánlat érvénytelen, a felső érték feletti érték
megadásakor úgy vesszük figyelembe, mintha az értékelési tartomány felső értékét adta volna meg!:
Arányosítás a legnagyobb értékekhez – pontszám = 9*(X/XKmax) + 1
VI.3.13) Ajánlatkérő előteljesítést elfogad!
VI.3.14)A 306/2011. (XII. 23.) Korm. r. 9. §-a szerint az ajánlattevőként szerződő fél köteles -legkésőbb a
szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását
kiterjeszteni az alábbiak szerint:
a) a létesítmény építésszerelési munkáira vonatkozó biztosítási szerződés, amelynek minimális összege a
szerződés elfogadott végösszegével megegyező mértékű káreseményre vonatkozik, és
b) a létesítmény és a vállalkozó eszközeinek biztosítása: esetenként legalább 30 000 000 HUF és évente 150
000 000 HUF vagy annak megfelelő összeg;
c) harmadik fél számára okozott kár biztosítására vonatkozó biztosítási szerződés (felelősségbiztosítás):
minimális összege 150 000 000 HUF vagy annak megfelelő összeg esetenként, korlátlan esetszámban
d) és kiterjed a Vállalkozó személyzetét, akár munkavállalói, akár megbízotti jogviszonyban álló személyek
sérüléseiből, betegségéből, esetleges halálából eredő kockázatok biztosítására.
Fentiek a biztosítótól származó, és ajánlatkérőnek átadott igazolással igazolandók.
Ilyen biztosítással a vállalkozónak rendelkezni kell a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt (nemcsak
szerződéskötéskor) és a biztosítás fennállását a megrendelő kérésére bármikor igazolni kell tudni.
Amennyiben a biztosítótól származó igazolás (az elsőként nyertesnek kihirdetett ajánlattevőtől) nem
kerül a megadott határidőre átadásra ajánlatkérő számára, abban az esetben ajánlatkérő – amennyiben
az az „Összegezés”-ben megjelölésre kerül – a második legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevővel köti
meg a szerződést (a biztosítótól származó igazolást ezen ajánlattevőnek – ebben az esetben – azt a
szerződéskötéskor kell bemutatnia)
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VI.3.15) Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy a nyertessége esetén a dokumentáció árát az
ajánlati felhívásban meghatározott feltételek szerint megfizeti.
VI.3.16) Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven
történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlat magyar nyelven kívül más
nyelven nem nyújtható be. (ha bármely dokumentum nem magyar nyelvű, akkor csatolni kell annak magyar
nyelvű fordítását Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős
fordítását is elfogadja. (Az így becsatolandó fordításokon szerepeltetni kell egy, az Ajánlattevő által aláírt
nyilatkozatot, mely szerint: „a fordítás és az eredeti szöveg egymással tartalmilag mindenben megegyező”)
VI.3.17) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az eljárás lefolytatása során a 4/2011. (I. 28.)
Kormányrendelet előírásait is be kell tartani!
Ajánlatok példányszáma: egy papíralapú eredeti példány, valamint az előírt elektronikus változat.
Kötelező az ajánlatok elektronikus adathordozón való benyújtása, amelyet jelszó nélkül olvashatóan kell
elkészíteni, és amelynek az eredeti példányú ajánlatról készített, nem módosítható file formátumú fájlt kell
tartalmaznia. Erre vonatkozóan az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az elektronikus példány megegyezik az
eredeti papíralapúval.
Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során minden esetben a papír alapon benyújtott ajánlatot veszi
figyelembe.
VI.3.18) Ajánlatkérő közli a III.2.2–3) pont kiegészítéseként, hogy a nem forintban megadott gazdasági és
pénzügyi alkalmasság, valamint referenciában szereplő adatokat eredeti devizanemben kéri megadni.
Az idegen devizanemben megadott adatok forintra történő átszámítását ajánlatkérő a hirdetmény feladásának
napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által honlapján közzétett hivatalos devizaárfolyam figyelembe
vételével végzi el.
VI.3.19) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő(k) figyelmét, hogy az ajánlatában, valamint esetlegesen a Kbt. 69–
70. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (Ptk. 81. § (2) bekezdése) tartalmazó
iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatják. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni és az
ajánlat, vagy az indokolás végén, az ajánlat, vagy az indokolás többi részéről elkülönítetten elhelyezni, hogy
azok ne tartalmazzanak a Kbt. 80. § (2)–(3) bekezdés szerinti elemeket (Kbt. 80. § (1)).
VI.3.20) Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy összefoglaló (nem teljeskörű) műszaki dokumentáció
megtekinthető elektronikus formában a: www.tapolcakorhaz.hu helyen is!
VI.3.21) Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a II.3) pontban megadott határidő csak a kivitelezés
véghatárideje, de a III.1.1) pont szerint a munkákra a megadott jótállás betartása kötelező.
VI.3.22) Felhívjuk Ajánlattev(ők) figyelmét az 1997. évi LXXVIII. törvény – az épített környezet alakításáról és
védelméről – 39. § és 39/A. §-ában előírtak betartására, valamint a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (6)
bekezdésében és a 28/2013. (VI. 27.) BM rendeletben előírtakra!
VI.3.23) Érvénytelen az ajánlat, ha az Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén elegendő legalább egy
ajánlattevőnek ) nem csatolja a bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító által kiadott igazolást arra
vonatkozóan, hogy rendelkezik az alábbi (vagy azzal egyenértékű) minőségbiztosítási rendszerekkel:
— ISO 9001:2008,
— MSZ 28001:2008 (OHSAS 18001:2007).
VI.3.24) Ajánlatkérő kötbérköteles részhatáridőként még az alábbit határozza meg:
a teljes szerződéses munka az alábbi készültségben (hiánymentesen, minőségi kifogások nélkül) a
szerződéskötéstől számított 110 napon belül el kell hogy készüljön:

— bontások (3 épület bontása: 3 606 lm3)
— közműkiváltások 474 fm

— vasbeton tartószerkezetek 1 550 m3, illetve 126,65 t betonacél;

www.tapolcakorhaz.hu
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tartószerkezeti járulékos munkák: földmunka 2 395 m3,

— vázkitöltő falazat, teljes mértékben 567,8 m2 
VI.3.25) Az ajánlattételi felhívás II.3) pontjában megadott befejezési idő a műszaki átadás-átvétel
megkezdésének a legkésőbbi időpontját jelenti. A Vállalkozó határidőben teljesíti az általa megadott
véghatáridőt, ha annál 14 nappal korábban megküldött készrejelentése alapján a műszaki átadás-átvétel az
általa megadott teljesítési határidőkor megkezdődhet és a megkezdését követő legfeljebb 14 nap alatt lezárásra
kerül.
VI.3.26)Nyertes ajánlattevőnek (Vállalkozónak) a szerződéskötést követő 15 napon belül (a munkaterület
átadás átvételét megelőzően) el kell készítenie ajánlatkérővel és a műszaki ellenőrrel egyeztetetten a
kivitelezési munkájának részletes organizációjának leírását, melyet át kell adnia ajánlatkérő (Megrendelő)
részére.
VI.3.27) Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart
4.2.2014-én (kedd) 10:00 órai kezdettel.
Helyszín: Deák Jenő Kórház (8300 Tapolca, Ady E. u. 1–3.).

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon:  +36 18828592
Fax:  +36 18828593

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 137. §-ban foglaltak
szerint.

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 18828592
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja:
10.1.2014

mailto:dontobizottsag@kt.hu

