rz...:>o(,..OG.lfC,
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Közbeszerzési

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának
Dátum: 2006/06/29 (év/há/nap)

Értesítő,

a Közbeszerzések

VLl) A KÖZBESZERZÉS

A RÉSZEKRE
A RÉsz
a

INFORMÁCIÓK

ISMÉTLŐDŐ

JELLEGÜ-E?

Nem: X
VI.2) A SZERZŐDÉS
ZOTT PROJEKTTEL
CSOLATOS?

EU-ALAPOKBÓL
FINANSzíROÉSNAGY PROGRAMMAL
KAP-

Nem: X
VI.3) TOVÁBBI

INFORMÁCIÓK

(adott esetben)

1) A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása: az ajánlatkérő hiánypótlásra nem biztosít lehetőséget.
2) A szerződéskőtés tervezett időpontja: 2006. július 7.
3) A dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvé, tel feltétele, a dokumentáció másra át nem ruházható.
4) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos
további információk:
A dokumentáció az 50 000 Ft + áfa befizetését igazoló bankbizonylat átadása ellenében az 1.1) pontban megadott kapcsolattartási
pont szerinti címen vehető
át, munkanapokon
9.00-13.00 óráig, illetve az ajánláttételi határidő lejárta napján
10.00 óráig.
5) Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek
értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: az ajánlatkérő 10-1 ponthatárok között értékel.
5) A módszerek ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a IV.2.1) szerinti ponthatárok közötti pontszámot.
Az 1-3. és 6-ll.' bírálati részszempontok esetén: az ajánlatkérő számára legelőnyösebb ajánlat kap 10 pontot, míg a többi
ajánlat pontértéke a legjobbhoz arányosítva kerül meghatározásra, aránypár alkalmazásával.
A 4., 5., 12-25. bírálati részszempontok esetén: abszolút értékelési módszer, amely során a dokumentációban
meghatározott paraméterek megléte esetén az ahhoz rendelt pontszámot
kapja az ajánlattevő.
7) Az ajánlatban meg kell jelölni az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez
a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat.
8) Az ajánlatkérő lehetőséget biztosít a dokumentációba való
betekintésre, munkanapokon 9.00-13.00 óráig; az ajánlattételi
határidő lejártáig.
9) Az ajánlattevő és a 10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója köteles aláírási címpéldányt és.
forgalmazási jogosultságot igazoló okiratot benyújtani.
,10) Az ajánlatkérő a minősített ajánlattevők jegyzékéhez
képest szigorúbban határozta meg az alkalmassági feltételeket.
ll) Az ajánlatokat összefűzött, sorszámozott
1 eredeti és
1 másolati példányban kell elkészíteni és a 2 példányt egy nagy
lezárt boritékban kell benyújtani.
VIA)

E HIRDETMÉNY

2006/06/13

(évlhó/nap)

Hivatalos

FELADÁSÁNAK

La~ja (2006. VI. 16.)
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B. MELLÉKLET

feltételei

Időpont: 10.00 óra
Helyszín: az 1.1) pontban megadott kapcsolattartási pont
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek:
Kbt. 80., § (2) bekezdésében foglaltak.

VI. SZAKASZ: KIEGÉszíTŐ

Tanácsa

DÁTUMA

VONATKOZÓ

INFORMÁCIÓK

száma: 2

MEGHATÁROZÁS:

mikroszkóp

1) A rész meghatározása: a 2 rész 2 részajánlati kört jelent,
az egyikben 1 db, a másikban 2 db mikroszkóppal,
amelyek
bármelyikére tehető részajánlat, az adott részajánlati kör teljes
mennyiségének megajánlásával.
2) Közös Közbeszerzési
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
33.26.10.00-7

Szójegyzék

(CPV)

3) Mennyiség vagy érték: 3 db mikroszkóp (2 db konzultációs kutatómikroszkóp,
1 db fluoreszcens, motoros vezérlésű
kutatómikroszkóp)
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési
táridő feltüntetése
Napokban: 42 (a szerződés megkötésétől számítva)

ha-

Szegedi Vásár és Piac Üzemeltető Kft.
egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása
(12630/2006)
Építési beruházás:
Árubeszerzés: Szolgáltatás: -

X

1. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
Ll) NÉv, CíM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI
PONT(OK)
Hivatalos név: Szegedi Vásár és Piac Üzemeltető Kft.
Postai cím: Mars tér "M" pavilon
VárosIKözség: Szeged
Postai írányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási ponte ok)
Címzett: Pusztai Lajos ügyvezető
Telefon: 62/472-204
Fax: 62/472-204
E-mail: pusztai@szvp.hu
Intemetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): TOVÁBB! INFORMÁCIÓK
A KÖVETKEZŐ'
CíMEN
SZEREZHETŐK BE
Azonos a fent emlí tett kapcsolattartási ponttal/pontokkal:
X

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A. I) mellékletet: A DOKUMENTÁCIÓ
AKÖVETKEZŐ
CíMEN SZEREZHETŐBE
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal:
X

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A. II) mellékletet: -
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AZ AJÁNLATOKAT A KÖVETKEZÖ CÍMRE KELL BENYÚJTANI
Azonos a fent ernIített kapcsolattartási ponttal/pontokkal: X
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A. III) mellékletet:

-

1.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ MÁs ~JÁNLATKÉ~Ő(K) ~VEBEN FOLYTATJA LE A KOZBESZERZESI ELJARÁST?
Igen:Nem: X

ll.SZAKASZ: ASZERZÖnÉSTÁRGYA
ILl) MEGHATÁROZÁS
11.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Szeged, Szent István téri piaci pavilonok építése.
II.l.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
[Csak azt a kategóriát válassza - építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás -, amelyikleginkább
megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának]
.

a) Építési beruházás: X
Kivitelezés: X
Tervezés és kivitelezés: . Kivitelezés bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által
meghatározott követelményeknek megfelelően: A teljesítés helye
Szeged, Szent István tér, hrsz.: 2820/2
NUTS-kód: HU 333

11.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
45.21.31.00-4
További tárgy(ak):
28.11.23..00-3
45.11.12.90-7
20.33.00.00-3
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben): ILl.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó
részletes információk megadásához
szerint több példány használható)

a B. mellékletből

szükség

Igen: Nem: X
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):

egy részre: egy vagy több részre: valamennyi részre: II.2) A SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
If.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (adott esetben,

vala-

A tervezett épületek önálló elemként jelennek megYféren.
Ezek mindegyike a.lerakott térbukolatra - attól dilatálva - készített 15 cm vastag teherelosztó vasbeton lemezre készül. Az
épületek tartóváza 3 mm vastagságú Lill. Ll-acélból és fából
készül. Erre a vázra kerülnek fel a szerelt külső és belső falak.
Az épületek előtt fa rács készü15m-es raszterben, melynek oszlopait előre gyártott műkő talpba ágyazott acél saruba állítjuk.
A gerendák tetején rozsdamentes acéllemez fedés készül.
Mennyiség: 6 db pavilon, összesen 230 m2• A pontos
mennyiséget a dokumentáció tartalmazza.
lásd a Kbt. 3. és 4. mel-

lékletében)

A teljesítés helye: NUTS-kód: II.l.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása: X
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása: Keretmegállapodás megkötése: ILl.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott
esetben)

KeretmegáHapodás több ajánlattevővel: Keretmegállapodás egy ajánlattevővel: . A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma
ITI] vagy (adott esetben) maximális létszáma ITI]
A keretmegállapodás időtartama:
Időtartam éveek)ben: C vagy hónap( ok)ban: LITI
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal): A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges): -

•

11.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Vállalkozási szerződés. Szeged, Szent István téri piaci paviIonok építése a kapcsolódó közmü, elektromos és belső víz-csatorna munkálatokkal.

mennyi részt és opciót beleértve)

b) Árubeszerzés: Adásvétel: Lízing: Bérlet: Részletvétel: Ezek kombinációja/Egyéb: A teljesítés helye: NUTS-kód: -

c) Szolgáltatás:Szolgáltatási kategória: (Az 1-27. szolgáltatási kategóriákat

28019

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)
Igen: Nem: X
Igen válasz esetén a vételi jog leírása: Ha ismert, a vételijog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)b.an:CO vagy napokban: [J ITl
(a szerződés megkötésétől

számítva)

Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
OJ:Jvagy: ITD és [IJJ között.
Ha ismert, az' árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük
feltüntetni a további szerződések tervezett idejét:
hónapokban: [JJ vagy napokban: I I I I ;
(a szerződés megkötésétől

számítva)

11.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Az időtartam hónap( ok)ban: ~
vagy napokban: I ! I i I
(a szerződés megkötésétől

számítva)

vagy: kezdés 2006/07/25 (év/hó/nap)
. befejezés 2006/08/30 (év/hó/nap)
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Ill. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS
TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
IlLI) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
I1L1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott
esetben)
Késedelmi kötbér: a bruttó szerződésesár 5%/naptári nap.
Meghiúsulási kötbér: blUttó szerződéses ár 15%-a.
Teljesítési biztosíték: a bruttó szerződéses ár 5%-a.
Jótállás: az átadás-árvételtől számított 36 hónap .•
Teljesítési biztosíték: a szerződés elfogadott végösszegének
10%-a, amely az átadás-átvételi igazolás kibocsátását követően
5%-ra csökken, ami a jótállási kötelezettségek biztosításául
szolgál. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek rendelkezésre bocsátása a Kbt. 53. § (5) bekezdés a) pontjának megfelelően történik.
m.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre .
Az ajánlatkérő előleget nem biztosít. Részszámlát az alábbiak szerint fogad be. (30%-os készültség esetén 1 db, 70%-os készültség esetén 1 db). A beruházás pénzügyi fedezete az ajánlatkérő rendelkezésére áll, a teljesítés teljesítési igazolás kiadását
követően befogadott számla alapján a Kbt. 305. § (1) bekezdés
alapján 30 napon belül, átutalással, forintban.
I1LI.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó
gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)
Az ajánlatkérő nem hja elő gazdasági társaság, illetve jogi
személy létrehozását.
Ill.1.4) Vonatkoznak-é a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben)
Igen: Nem: X
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása: I1I.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
I1L2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó ada-,
tok (kizáró okok) (adott esetben), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és
a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, továbbá a Kbt. 60. § (4) bekezdésben meghatározott szervezet,
aki a Kbt. 60. § (1) bekezdésének bármely pontja alá tartozik.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, aki a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-c) pontja alá
tartozik.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, aki a
Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontja alá tartozik.
Ajánlattevő az eljárásból kizárja az olyan ajánlattevőt, aki,
illetőleg akinek a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója a Kbt. 62. §
(1) bekezdés bármely pontja alá tartozik.
.
Az igazolások és nyilatkozatok eredeti vagy egyszerű másolati példányban nyújthatóak be.
Az ajánlattevő a Kbt. 299. § (4) bekezdés szerint nyilatkozhat a kizáró okokról.
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ill.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének lO%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vonatkozásában:
- valamennyi számlavezető pénzintézet 30 napnál nem régebbi nyilatkozata [mióta vezeti bankszámláját/bankszámláit az adott pénzintézetnél, fizetési kötelezettségének pontosan eleget tesz-e, bármely pénzintézetnél vezetett számláján (számláin) a nyilatkozat kiállítását megelőző 2 éves időtartamban sorban állás előfordult-e, ha igen
hányszor, hány napig tartó]an.
- 2003.,2004. év számviteli jogszabályok szerinti éves beszámoló mérlegének eredeti vagy egyszerű másolati
példánya.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben):
Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vonatkozásában:
- valamennyi számlavezető pénzintézet nyilatkozata alapján megállapítható, hogy bármely számláján a nyilatkozat
kiállítását megelőző 2 éves időtartamban fizetési kötelezettségeinek eleget tett, illetve számláján az elmúlt 2 évben 60 napot meghaladó sorban állás nem fordult elő.
- 2003.,2004. év bármelyikében a számviteli jogszabályok
szerinti éves beszámolója alapján mérleg szerinti eredménye nem volt negatív.
'
Ezen feltételek esetében ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 1O%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, illetveközös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek külön-külön kell megfelelnie.
Ill.2J) Műszaki; illetve szakmai alkalmasság
Az alk;almasságmegítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vonatozásában:
- 2003.,2004.,2005. év közbeszerzés tárgyának megfelelő,
vonatkozó munkáinak felsorolása (a szerződés tárgya, a
teljesítés ideje, az ellenszolgáltatás összege, a szerződést
kötő másik fél megnevezése).
A felelős műszaki vezetők megnevezése, képzettségük, végzettségiik ismertetése.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben):
Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vonatkozásában:
- Rendelkezik 2003.,2004.,2005. évben a három év alatt a
három évre vetítve összesen- legalább 1 db, minimum
40 millió Ft szerződéses értékű, befejezett, könnyűszerkezetes épületreferenciával.
- Rendelkezik a beszerzés tárgy ának megfelelő szakirányú
jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetővel.
Ezen feltétel esetén az ajánlattevőnek ésa közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, illetve közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek együttesen kell megfelelnie.
I1L2A) Fenntartott szerződések
A szerződés védett műhelyek számára fenntartott?
Igen: Nem: X
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IlI.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULó
SZERZÖDÉSEKRE :VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FEl.,..
TÉTELEK
IlI.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
Igen:Nem: X
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
lVI) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA
IV.l.l) Az eljárás típusa
Tárgyalás nélküli: X
Tárgyalásos: IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
IV2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőtjelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás: vagy:
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint: X
Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni): X
súlyszámok
részszempontok
1. Ellenszolgáltatás összege (nettó Ft-ban)
70
2. Vállalt jótállási idő (év) min. 3 év,
10
max. 5 év
3. Fizetési határidő (nap) min. 30,
max. 120 nap
10
4. Előteljesítés (nap) min. 10, max. 15 nap
10
IV2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e?
Igen:Nem: X
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): •
•• IV3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?
Igen: Nem: X
Igen válasz esetén:
Előzetes összesített tájékoztató: Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény: Hirdetmény száma a K. É.-ben:Egyéb korábbi közzététel (adott esetben): Hirdetmény száma a K. É.-ben: IV3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei
Ugyanaz, mint az ajánlattétel.
A dokumentáció beszerzésének határideje:
Dátum: 2006/07/06 (év/hó/nap)
Időpont: 10.00 óra
Kell-e fizetni a dokumentációért?
Igen: X
Nem:Igen válasz esetén:
Ár (számokkal): 100 000 Ft + áfa
Pénznem: HUF
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A fizetés feltételei és módja: az ellenértéket az átvételt megelőző banki átutalással lehet teljesíteni Raiffeisen Bank Rt.-nél
vezetett 12067008-00143835-00400004 számú bankszámlaszámára.
IV3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2006/07/06 (év/hó/nap)
Időpont: 10.00 óra
IV.3.5) Az/ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV
O J c--, ~ LJ[ L-> Lll O
LT HU MT NL
PL PT SK SL
Fl rr
SV
Or-->
--,
r",---, ,.......,
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L
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Egyéb: IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
~
LVL _/ ~ig
(év!hó/nap)
vagy hónapokban: r 1--1: I vagy napokban: 60
(az ajánlattéte!i határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2006/07/06 (év/hó/nap)
Időpont: 10.00 óra
Helyszín: ugyanaz, mint a benyújtás helye.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: az
ajánlatok felbontásánál a Kbt. 80. § (2) bekezdésében megjelölt
személyek vehetnek részt.
VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VU) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLÖDÖ JELLEGŰ-E?
(adott esetben)
Igen: Nem: X
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének
tervezett ideje: V1.2) A SZERZÖDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉSNAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
Igen: Nem: X
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy
program( ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot: VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
1. A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása: az ajánlatkérő az eljárás során a közbeszerzési törvény 83. § (1) bekezdése szerinti hiánypótlás lehetőségét teljes körben biztosítja.
2. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2006. július 24.
3. A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által
előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja: - .
4. Egyéb információk:
1. Eredményhirdetés időpontja: 2006. július 13. Időpont:
10.00 óra. Helye: Szegedi Vásár és Piac Üzemeltető Kft. Igazgatói Iroda, 6724 Szeged, Mars tér "M" pavilon.
2. Az ajánlatokat 2 példányban (1 eredeti és I másolati példányban) kell benyújtani ajánlattevő nevében kötelezettségvállalásra jogosult személy( ek) által cégszerüen aláírva, zárt borítékban. A borítékra kérjük ráími: "Szeged - Szent István tér;
Felbontandó: 2006. július 6., 10.00 óra". Az ajánlat minden
nem üres oldalát folyamatos oldalszámozással és a cégjegyzésre jogosult szignálásával kell ellátni, valamint oldalszárnra való
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hivatkozással készített tartalomjegyzéket kérünk mellékelni.
Az ajánlat összeállításának költségei az ajánlattevőt terhelik.
Postázási késedelem vagy egyéb, ajánlattevőn kívüli okból
eredő késedelem kockázatát az ajánlattevő viseli.
3. Az ajánlatkérő a 11.3)pontban foglalt teljesítési határidőhöz képest előteljesítést elfogad.
4. A helyszíni bejárás időontja: 2006. június 22. Időpont:
10.00 óra. Helye: Szeged, Szent István tér.
5. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kivánt alvállalkozó nyilatkozatát, hogy a pénzintézeti igazolásokat valamennyi számlavezető pénzintézetük vonatkozásában
benyújtottak.
6. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő és a kőzbeszer'zés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kivánt alvállalkozó esetében a cégkivonat, valamint cégjegyzésre
jogosult személyeek) aláírási címpéldányának eredeti vagy
egyszerű másolati, 60 napnál nem régebbi példányát.
7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 70. § (1) bekezdése
alapján az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatás
értékére.
8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 71. § (1) bekezdés a)-b) pontjára, valamint (3) bekezdésére vonatkozólag. Ha nem kíván a közbeszerzés értékének
lO%-át meghaladó mértékben alvállalkozókat igénybe venni,
akkor erre vonatkozó nemleges nyilatkozatát kell az
ajánlattevőnek benyújtania.
9. Az ajánlattevőnek nyertessége esetén a Kbt. 306. § (2) bekezdése alapján a beruházásra vonatkozóan építési-szerelési
biztosítást kell kötnie, amelyet az ajánlati dokumentációban
, szándéknyilatkozattal kell megerősítenie vagy az ajánlat tárgyára kiterjeszthető, meglévő biztosítási kötvénnyel kell rendelkeznie, amelyet az ajánlattételi dokumentációhoz csatolnia
kell. A biztosítási szerződés megléte a vállalkozási szerződés
megkötésének feltétele.
10. Ajánlatkérő kiköti, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén, ha az eljárás eredményének kihirdetésekor a második legkedvezőbbnek minősített ajánlatot tevőt is meghatározta, akkor azzal köt szerződést.
11. Az elbírálási részszempontok értékelésének módszere:
az értékelés során adható maximális pontszám részszempontonként 1-10. Részszempontonként a legkedvezőbb ajánlat a
maximális pontszámot kapja, a többi ajánlat a legkedvezőbb
ajánlathoz viszonyítva arányosan kevesebbet.
12. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: a
dokumentáció személyesen az átutalásról kiállított bizonylat
bemutatása után vehető át, munkanapokon 9.00-15.00 óráig,
pénteken 13.00 óráig, az ajánlattételi határidő napján 10.00 óráig. A banki bizonylaton abefizetés jogcímét fel kell tüntetni. A
dokumentáció megvásárlása az érvényes ajánlattétel feltétele,
az másra át nem ruházható.
13. Ajánlatkérő a Kbt. 13. § (4) bekezdése értelmében felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogya Kbt. 12. § (2) bekezdése
alapján meghatározott rninősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg a Kbt. 65-69. §-ai alapján az ajánlattevők
pénzügyi és gazdasági, valamint műszakí, illetőleg szakmai
alkalmasságának feltételeit és igazolását.
VIA) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA
2006/06/12

(évlhó/nap)
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Szeghalom Város Önkormányzata
egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása
(13442/2006)
Építési beruházás:
Árubeszerzés: Szolgáltatás: -

x

1. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
1.1) NÉv, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos név: Szeghalom Város Önkormányzata
Postai cím: Szabadság tér 4-8.
VárosIKözség: Szeghalom
Postai irányítószám: 5520
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási ponteok)
Címzett: Macsári Józsefpolgármester
Telefon: 66/371-611
Fax: 66/371-623
E-mail: Intemetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): TOVÁBBI INFORMÁCiÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEN
SZEREZHETŐK BE
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal: Ha attól eltérő, kérjük toltse ki az A. 1) mellékletet: X
A DOKUMENTÁCiÓ A KÖVETKEZŐ CÍMEN SZEREZHETŐBE
.
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal: Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A. Il) mellékletet: X
AZ AJÁNLATOKAT A KÖVETKEZŐ cÍMRE KELL BENYÚJTANI
.
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal: Ha attól eltérő, kérjűk töltse ki az A.lIl)

mellékletet:

XI

1.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ MÁs ~JÁNLATKÉl3-Ő(K) ~VEBEN FOLYTATJA LE A KOZBESZERZESI ELJARÁST?
Igen:Nem: X
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
11.1) MEGHATÁROZÁS
11.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Szeghalom, Nagy Miklós u.:4. sz., volt királyi adóhivatal
épületének felújítása
11.1.2) .Aszerződés típusa, valamint a teljesítés helye
[Csak azt a kategóriát válassza - építési beruházás, áru beszerzés vagy szolgáltatás =, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának]
a) Építési beruházás: X

Kivitelezés: X
Tervezés és kivitelezés: Kivitelezés bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által
meghatározott követelményeknek megfelelően: A teljesítés helye: Szeghalom, Nagy M. u. 4., 1015 hrsz.
NUTS-kód: HU

