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VI.2) A SZERZŐDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍRO-
ZOTT PROJEKTTEL ÉSNAGY PROGRAMMAL KAP-
CSOLATOS?
Igen: -
Nem:X
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy

IProgram(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot: -
VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
1) A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása
A hiánypótlás biztosítása esetén a hiánypótlás köre
Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét teljes körben bizto-

sítja.
2) A szerződéskötés tervezett időpontja: eredményhirdetés-

Itőlszámított 8. nap 10.00 óra a Kbt. 15. § szerint.
3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által

előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja: -
p...Az eredményhirdetés helye és időpontja: HM FLÜ 1101

1. )est,Salgótarjáni út 18. földszinti tanácsterem, az ajánlat-
téte li határidőt követő naptól számított 20. nap. 10.00 óra a Kbt.
15. § szerint.

5) A beszerzés tárgyával szemben támasztott követelmé-
yek: a dokumentációban kerül meghatározásra.
6) A Kbt. 13. § (4) bekezdése értelmében az ajánlatkérő az

lalkalmasságot szigorúbban határozta meg.
7) Ajánlattevő nyilatkozzon a Kbt. 71. § (1) bekezdés

~) pontja alapján az alvállalkozókról vagy azok nernlétéről.
VIA) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA
2008/06/18 (évlhó/nap)

A. MELLÉKLET
TOVÁBB! CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK

1) TOVÁBB! ·INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ cÍME-
KEN ÉS KAPCSOLATTART ÁSI PONTOKON SZEREZ-

. HETŐKBE
Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium
,fejlesztési és Logisztikai Ügynökség

.zerzési Igazgatóság
Postai cím: Salgótarjáni út 18.
Városlközség: Budapest
Postai irányítószám: 1101
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont( ok)
Címzett: Sáfámé Holy Krisztina
Telefon: 433-8066
Fax: 433-8007
E-mail: -
Internetcím (URL):-
II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTART ÁSI PONTOK, AHON-
NAN A DOKUMENTÁCIÓ BESZEREZHETŐ
Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium
Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség
Beszerzési Igazgatóság
Postai cím: Salgótarjáni út 18.
Városlközség: Budapest
Postai irányítószám: II O 1
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont( ok)
Címzett: Sáfámé Holy Krisztina

Telefon: 433-8066
Fax: 433-8007
E-mail: -
Internetcím (URL):-
III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHO-
VÁ AZ AJÁNLATOKAT KELL BENYÚJTANI
Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium
Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség
Beszerzési Igazgatóság
Postai cím: Salgótarjáni út 18.
Városlközség: Budapest
Postai irányítószám: 1101
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok)
Címzett: Sáfámé Holy Krisztina
Telefon: 433-8066
Fax: 433-8007 ,
E-mail: -
Internetcím (URL):-

Szegedi Vásár és Piac Üzemeltető Kft.
e~yszerű eljárás ajánlattételi felhívása

(9588/2008)

Építésiberuházás: X
Árubeszerzés: -
Szolgáltatás: -

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
1.1) NÉV, cÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos név: Szegedi Vásár és Piac Üzemeltető Kft.
Postai cím: Mars tér M pavilon igazgatói iroda
VárosIKözség: Szeged
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(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): -
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEN
SZEREZHETŐK BE
Azonos a fent ernlített kapcsolattartási ponttallpontokkal: X
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A, 1) mellékletet: -
A DOKUMENT ÁCIÓ A KÖVETKEZŐ CÍMEN SZEREZ-
HETŐBE.
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttallpontokkal: X
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A, II) mellékletet: -
AZ AJÁNLATOKAT A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BE-
NYÚJTANI
Azonos a fent ernlített kapcsolattartási ponttal/pontokkal: X
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A. III) mellékletet: -



27014 KÖzbeszerzési Értesítő, a Közbeszerzések Tanácsa. Hivatalos Lapja (2008. VI. 25.) 72. szám

1.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ MÁS AJÁNLATKÉRŐ(K) NE-
VÉBEN FOLYTATJA LE A KÖZBESZERZÉSI ELJÁ-
RÁST?
Igen: -
Nem: X

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
11.1) MEGHATÁROZÁS
11.1.1) Az,ajánIatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Szeged, Olajbányász téri piaccsarnok felújítása és átalakí-

tása.
11.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
[Csak azt a kategóriát válassza - építési beruházás, árube-

szerzés vagy szolgáltatás =, amelyik leginkább megfelel a szer-
ződés 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, Olajbányász tér, hrsz. 15404
NUTS-kód: HU333
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. mel-

lékletében)
A teljesítés helye: -

.NUTS-kód: -
1I.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása: X
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása: -
Keretmegállapodás megkötése: -
11.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott

esetben)
Keretmegállapodás több-ajánlattevővel: -
Keretmegállapodás egyajánlattevővel: -
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma-=Jvagy (adott esetben) maximális létszáma IT..;:]
A keretmegállapodás időtartama:
Időtartam éveek)ben: L I J vagy hónap( ok)ban: [IIJ
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes idő-

tartama alatt (csak számokkal): -
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések érté-

ke és gyakorisága (amennyire lehetséges): -
1I.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Vállalkozási szerződés - Szeged, Olajbányász téri 15404

hrsz.-ú ingatlanon meglévő piaccsarnok felújítása és átalakítása
a 11.731-13/2008: számú jogerős építési engedély alapján.

11.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Fö tárgy:
45.21.31.41-3
További tárgy(ak):
20.33.00.00-8
28.11.23.00-3
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben): -
11.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó

részletes információk megadásahoz a B. mellékletből szükség
szerint több példány használható)

Igen: -
Nem: X
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet je-

löljön be):
egy részre: -
egy vagy több részre:-
valamennyi részre: -
11.2)A SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY AL-
KALMAZÁSI KÖR
1I.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (adott esetben, vala-

mennyi részt és opciót beleértve) ,
A tervezett épületek önálló elernként jelennek meg a téren. A

piaccsarnok és a csatlakozó térburkolatok teljes körű kivitele-
zése, a csarnokban lévő üzletek szerkezetkész állapotban törté-
nő kialakítása és átadása. Mennyiség: 1 db csarnok, összesen
362 m2

. A pontos mennyiséget és műszaki tartalmat a doku-
mentáció és az árazatlan költségvetés tartalmazza.

1I.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)
Igen: - .
Nem: X
Igen válasz esetén a vételi jog leírása: -
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban: CLl vagy napokban.. I _; I -1
(a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges' meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
[D vagy: ITTIés lI]] között.
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy-a szolgáltatásmegrende-

lésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük
feltüntetni a további szerződések tervezett idejét:

hónapokban: CD vagy napokban: L~JiIJ
(a szerződés megkötésétől számítva)
11.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJE-
ZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Az időtartam hónap( ok)ban: OJvagy napokban: LID
(a szerződés megkötésétől számítva)
vagy: kezdés 2008/07/22 (év/hó/nap)
befejezés 2008111/07 (év/hó/nap)

Ill. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS
TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
IlU) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
111.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott

esetben)
- Késedelmi kötbér: bruttó szerződéses ár 5%-a/naptári nap.
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- Meghiúsulási kötbér: bruttó szerződéses ár 15%-a'.
- Teljesítési biztosíték: bruttó szerződéses át 5%-a.
- Jótállás: az átadás átvételtől számított 3 év.
- Teljesítési biztosíték: bruttó szerződéses ár 10%-a.
- Jótállási biztosíték: bruttó szerződéses ár 5%-a.
- A szerződést biztosító mellékkötelezettségek rendelke-

zésre bocsátása a Kbt. 53. § (5) bekezdésnek megfelelően
történhet.

I1LI.2) Fő fmanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivat-
kozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre

Az ajánlatkérő előleget nem biztosít. Részszámlát az aláb-
biak szerint fogad be: 30%-os készültség es etén I db, 70%-os
készültség esetén I db. A beruházás pénzügyi fedezete az aján-
latkérő rendelkezésére áll, a teljesítés teljesítési igazolás kiadá-
sát követően befogadott számla alapján a Kbt. 305. § (1) bekez-
dés alapján a teljesítéstől számított 30 napon belül, átutalással,

intban.
iIl.I.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó

gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)
Az ajánlatkérő nem írja elő gazdasági társaság, illetve jogi

személy létrehozását.

IIl.IA) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb kü-
lönleges feltételek? (adott esetben)

Igen: -
Nem: X
Ha igen, a különleges feltételek meghatározásá: -
I1I.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

I1I.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó ada-
tok (kizáró okok) (adott esetben), ideértve a szakmai és cég-
nyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és
a megkövetelt igazolási mód:

- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, to-
vábbá a Kbt. 60. § (4) bekezdésben meghatározott szerve-
zet, aki a Kbt. 60. § (1) bekezdésének bármely pontja alá
tartozik.

r-" Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó, aki a Kbt. 61. § (1) bekezdés
aj-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 1O%~át
igénybe venni kívánt alvállalkozója a Kbt. 62. § (1) be-
kezdés bármely pontja alá tartozik.

- Az ajánlattevő a Kbt. 299. § (4) bekezdés alapján nyilat-
kozhat a kizáró okokról. Az igazolások és nyilatkozatok
eredeti vagy egyszerű másolati példányban nyújthatóak
be.

I1I.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkö-

vetelt igazolási mód:
'Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó

mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vonatkozásá-
ban:

P/!. Valamennyi számlavezető pénzintézet 60 napnál nem
régebbi nyilatkozata (mióta vezeti bankszámlájátlbankszámláit
az adott pénzintézetnél, fizetési kötelezettségének pontosan

eleget tesz-e, bármely pénzintézetnél vezetett számláján (szám-
láin) a nyilatkozat kiállítását megelőző 2 éves időtartamban
sorban állás előfordult-e, ha igen hányszor, hány napig tartó an)
a Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja alapján.

P/2. 2006., 2007. év számviteli jogszabályok szerinti éves
beszámoló (mérleg + eredménykimutatás + kiegészítő mellék-

. let) eredeti vagy egyszerű másolati példánya [Kbt. 66. § (1) be-
kezdés b) pontja alapján].

Az alkalmasság minimurnkövetelménye(i) (adott esetben):
Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó

mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vonatkozásá-
ban:

P/l. Valamennyi számlavezető pénzintézet nyilatkozata
alapján megállapítható, hogy bármely számláján a nyilatkozat
kiállítását megelőző 2 éves időtartamban fizetési kötelezettsé-
geinek eleget tett, illetve számláján az elmúlt 2 évben 60 napot
meghaladó sorban állás nem fordult elő. '

P/2. 2006.,2007. év bármelyikében mérleg szerinti eredmé-
nye nem volt negatív. Ezen feltételek esetében ajánlattevőnek
és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának, illetve közös ajánlatté-
tel esetén a közös ajánlattevőknekkülön-külön kell megfelel-
nie.

I1L2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok. és a megkö-

vetelt igazolási mód:
Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó

mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vonatkozásá-
ban:

MIL 2005.,2006.,2007. év közbeszerzés tárgyának megfe-
lelő (könnyűszerkezetes épűletek kivitelezése) munkáinak fel-
sorolása (a szerződés tárgya, a teljesítés ideje, az ellenszolgálta-
tás összege) a Kbt. 67. § (2) bekezdés a) pontja alapján, a Kbt.
68. § (2) bekezdés szerint igazolva.

Ml2. Azoknak a szakembereknek a megnevezése, képzett-
ségük, végzettségük ismertetése akiket be kíván vonni a teljesí-
tésbe (szakmai önéletrajz, diplomamásolat, valamint a
244/2006 (XII. 5.) kormányrendelet szerinti felelős műszaki
vezetői névjegyzékbe való felvétel igazolása) Kbt. 67. § (2) be-
kezdés e) pontja alapján.

Az alkalmasság minimurnkövetelménye(i) (adott esetben):
Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó

mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vonatkozásá-
bán:

MIL Rendelkezik 2005.,2006., 2007. évben összesen leg-
alább 1 darab, minimum bruttó 40 millió Ft szerződéses értékü,
befejezett, könnyűszerkezetes épület referenciával.

Ml2. Rendelkezik 1 fő FMV.ÉP A kategóriás jogosultsággal
rendelkező felelős műszaki vezetővel.

Ezen feltétel esetén az ajánlattevőnek és a közbeszerzés érté-
kének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt al-
vállalkozójának, illetve közös ajánlattétel es etén a közös aján-
lattevőknek együttesen kell megfelelnie.

IIL2A) Fenntartott szerződések
A szerződés védett műhelyek számára fenntartott?
Igen: -
Nem: X
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m.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ
SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FElr
TÉTELEK

IlI.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozás-
hoz (képzettséghez) van-e kötve?

Igen: -
Nem:-
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hi-

vatkozás: -

I~ SZAKASZ: ELJÁRÁS

IY.l) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA

IV.U) Az eljárás típusa
Tárgyalás nélküli: X
Tárgyalásos: -

IV.2) BÍRÁLAT! SZEMPONTOK

'IV.2.1) 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 rész-

szempontokat súlyozással kell megadni): X
részszempontok
1. Ellenszolgáltatás összege (nettó Ft-ban)
2. Vállalt jótállási idő (év)

min. 3, max. 5 év
3. Fizetési határidő (nap)

min, 30, max.: 120 nap
4. Előteljesítés (nap) min. 10, max. 15 nap

IY.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e?
Igen: -
Nem: X
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha

szükséges): -

súlyszámok
70

IY.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási
szám (adott esetben):-

IY.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzété-
telre 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: -

IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei
Az ajánlatkérő a dokumentációt kizárólag a fizetést igazoló

banki bizonylat bemutatása ellenében,· munkanapokon
9.00-15.00 óráig, pénteken 13.00 óráig, az ajánlattételi határ-
idö lejártának napján 10.00 óráig adja át. A dokumentáció meg-
vásárlása az eljárásban az érvényes ajánlattétel feltétele.

A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2008/07/07 (év/hó/nap)
Idöpont: 10.00 óra
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VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VU) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDÖ JELLEG(;T~-q?
(adott esetben)
Igen: -
Nem: X ,
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének

tervezett ideje: -

VI.2) A SZERZŐDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍRO-
ZOTT PROJEKTTEL ÉSN1\.GY PROGRAMMAL KAP-
CSOLATOS?
Igen:-
Nem: X
Igen válasz esetén kérjük feltűntetni a projekt(ek) és/vagy

program( ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot: -

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
1) Ahiánypótlás lehetösége vagy annak kizárása: az ajánlat-

kérő az eljárás során a közbeszerzési törvény 83. § (1) bekezdé-
se szerinti hiánypótlás lehetőségét biztosítja.

A hiánypótlás biztosítása esetén a hiánypótlás köre: teljes
körű.

2) A szerződéskötés tervezett időpont ja: 2008. július 21.
3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által

elő írt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpont ja: -
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Kell-e fizetni a dokumentációért?
Igen: X
Nem:-
Igen válasz .esetén:
Ár (számokkal): 100000
Pénznem: HUF
A fizetés fe1tételei és módja:
Az ellenértéket az átvételt megelőző banki átutalással le-

het teljesíteni -Raiffeisen Bank Ztt.-nél vezetett 12067008-
00143835-00400004 számú bankszámlaszámára.

IY.3.4) Az ajánlattételi határidő .
. Dátum: 2008/07/07 (év/hó/nap)
Időpont: 10.00 óra

IY.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
LJ ~ O O D O '][J C O
LT HU MT NL PL PT SK SL Fl SV
l X DD CO On2JLJ
Egyéb:-

IY.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgya-
lás nélküli eljárás esetén)

[] IIYLDITJ..ig (évlhó/nap)
vagy hónapokban: ITTI vagy napokban: 60
(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2008/07/07 (év/hó/nap)
Idöpont: 10.00 óra
Helyszín: Szegedi Vásár és Piac Üzemeltető Kft. igazgatói

iroda (6724 Szeged, Mars tér M pavilon).
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: az

ajánlatok felbontásánál a Kbt. 80. § (2) bekezdésében megjelölt
személyek vehetnek részt.
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Egyéb információk:
1. Eredményhirdetés időpont ja: 2008. július 11.
Időpont: 10.00 óra.
Helye: Szegedi Vásár és Piac Üzemeltető Kft. igazgatói iro-

da, 6724 Szeged, Mars tér M pavilon.
2. Az ajánlatokat 2 példányban (1 eredeti és 1 másolati pél-

dányban) kell benyújtani ajánlattevő nevében kötelezettségvál-
lalásra jogosult személye ek) által cégszerűen aláírva, zárt borí-
tékban. A borítékra kérjük ráími: "Szeged, Olaj bányász téri
15404 hrsz." Felbontandó: 2008. július 7, 10.00 óra. Az ajánlat
összeállításának költségei az ajánlattevő terhelik. Postázási ké-
sedelem vagy egyéb, ajánlattevőn kívüli okból eredő késede-
lem kockázatát az ajánlattevő viseli.

3. Az ajánlatkérő a 11.3) pontban foglalt teljesítési határidő-
höz képest előteljesítést elfogad.
.r--4. A helyszíni bejárás időpont ja: 2008. június 27.

Jőpont: lO.OO óra,
Helye: Szeged, Olaj bányász tér 15404 hrsz.
5. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő és a közbeszer-

zés értékének lO%-át meghaladó mértékben igénybe venni kí-
vánt alvállalkozó nyilatkozatát, hogy a pénzintézeti igazoláso-
kat valamennyi számlavezető pénzintézetük vonatkozásában
benyújtották.

6. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő és a közbeszer-
zés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni ki-
vánt alvállalkozó esetében a cégkivonat eredményhirdetés idő-
pont jához képest 60 napnál nem régebbi eredeti vagy egyszerű
másolati példányát, valamint a cégjegyzésre jogosult sze-
mély( ek) aláírási címpéldányának eredeti vagy egyszerű máso-
lati példányát.

7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 71. § (1) bekezdése
alapján az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a felhívás feltéte-
leire, a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatás értéké-

re, valamint a Kbt. 305. § (1)-(3) bekezdése és a 306/A. §
(1) bekezdés és (2) bekezdése szerinti előírások érvényesíté-
sére.

8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkoza-
tát a Kbt. 71. § (1) bekezdés aj-hj pontjára, valamint (3) bekez-'
désére vonatkozólag. Ha nem kívánt a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben alvállalkozókat igénybe venni,
akkor erre vonatkozó nemleges nyilatkozatát kell az ajánlatte-
vőnek benyújtania.

. 9. Az ajánlattevőneknyertessége esetén a Kbt. 306. § (2) be-
kezdése alapján a beruházásra vonatkozóan építési-szerelési
biztosítást kell kötnie, amelyet az ajánlatban szándéknyilatko-
zattal kell megerősítenie, vagy az ajánlat tárgyára kiterjeszthe-
tő, meglévő biztosítási kötvénnyel kell rendelkeznie, amelyet
az ajánlattételi dokumentációhoz csatolnia kell. A biztosítási
szerződés megléte a vállalkozási szerződés megkötésének fel-
tétele.

10. Ajánlatkérő kiköti, hogy a nyertes ajánlattevő visszalé-
pése esetén, az az eljárás eredményének kihirdetésekor a máso-
dik legkedvezőbbnek minősített ajánlatot tevőt is meghatároz-
ta, akkor azzal köt szerződést.

11. Az elbírálási részszempontok értékelésének módszere:
. az értéke lés során adható maximális pontszám részszempon-
tonként 1-10. Részszempontonként a legkedvezőbb ajánlat a
maximális pontszámot kapja, a többi ajánlat a legkedvezőbb
ajánlathoz viszonyítva arányosan kevesebbet.

12. Ajánlatkérő a Kbt. 13. § (4) bekezdése értelmében fel-
hívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 12. § (2) bekezdése.
alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigo-
rúbban állapítja meg a Kbt. 65-69. §-ai alapján az ajánlattevők
pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakÍnai al-
kalmasságának feltételeit és igazolását.

VI.4) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁ TDMA
2008/06/20 (év/ho/nap)


