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A]'ánlattéteüfclhívás
Egészségügyi CeÍrt(umkralakítási tlunkálátainak megv'lósítására indított eg}-szeÍű
közbeszefzési eliáÍáshoz

E9ésaé9Ü9y cenbUm |'ia]ékitjsa

Kétegyháza Nágyközség tnkoÍmányzata ajáotattételifethívása
egyszerű közbeszetzési eljátás megindításáta
A)

Aiánlatkérő neve, címe, telefon-' telefaxszámai
I(ereglhazaN"gkozsegOrkoun"oyzla
Szerveze-:
5741, Kétegyház,',F ő téÍ9.
Cím:
Telefon:
66/250-122
Telefax:
ó6/250.122
E ma r
tripor.emese@keteg,vhaza.bu
I{apcsolattartóneve: RákóczinéTripon Emese

B) A közbeszerzés(árg}AésmeDÍ}isége:
EgészségigyiCentrrrm kialakíúsa:
fiitéskorszetrisítés
éselekttomoshá1ózatkorszerűsítése,
nyíászfuók csetéje;
' |a]azatutólagoshószigetelése,
oemesvakolatkészlrése;
és2 nrm es szemÍlagyságú
te]jeskörii zkadálymentesítés;
csemPeéspadlóbu*olat e]készítése;
eÍeszcs2rolnazas;
vrzesblokkok felújít{sa;
kiüsó téÍbuko]-at készítése;
rala;ned.
csségelJe"ri'zigere.e'.
műszaki
leírás' árazadan
A' ^játL^tok^t B^j^czán Ml}l^áLy teÍvdokünentációja,
költségvetés pontosítja, az át^jál7|^tot ezek figyelembe vételével kell elkészíteni.

C)

Szetződésrrreghatátozása:

l, állalkozási szetződés

D)

Szetződés időtaÍtama, teliesítéshatárideie:

2010.decembeÍ31'

E)

Teliesítéshelye:

Kéte$'háza' Fó téÍ4'

F)

Áz e[enszolgáltatás teliesítésénekfeltételei:
a) Ajánlatkéró elóleget trem fizet
b) Ajá.bftevó hárorrr tészszámla és egy végszám1a ben1újtására jogosu1t az alábbiak

.
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az első xészszátn]az múszaki késziítség 25 % ának e.léréseesetén, a vállalkozási díj
25 ak ig;
a másodi]r részszárría50 lo-os műszaki késztiltségeléréseeseténa r'á1lalkozásidíj
további25%2eleiéig,
a hatmadrk tészszátrla 15 % os műszakr készültség esetén a i'állalJ<ozási díj
.\ ' ,\' 'c o.-
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c) \Iégszám1aa Lriár-lrpódásrrélkül-r
inűszakr ámdás.át\.ételtkó\.etóen n1íjdrató be
d)'\jánlr".}érő' inen'e Níegrendeló elóteljesítést
eliogrd,
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G) AiáÍrlatok elbítáLísa:
Bírílati szempontok:
Áj:ínJatkérőa legalacsonyabbösszegú ellenszokítatás szemponqa szeÍiít bíÍáIjael.

H) Álkalmassági feltételelg követelményelc

a) Á hinimáüsan rnegkövetelt pénzügyi és gzzdasági, va.Iamint mriszaki, i]]etve sze}xná
alkaltnasságmegítéIéséhez
sziikségesadatok, az alkalmasságotkizátó tényezók
} az eljátásbal nem lehet Ájáalattev6, alvál]a]kozó vag;r a Kbt' ó6'$ (2) bekezdés'
illetve a Kbt. 67.$ (4) bekezdés szerinti szeffezet' ákí esetébene Kbt' ó0' s (1)
bekezdésa) _ i) pontokban f€lsoÍolt kjzáró okok fenoálJ.r:ak;
) az el1átásbaanern lehet Ájánlattevó vagy a közbeszeÍzés éttékének
tlz százz)'ékát
meghaladó méttékbeoigénybevenni kívánt zlvá]]zlkozó, allr esetébena Kbt' 61' s
(1)bekezdésa)_ c) poütokbanfelsoÍoltHzáÍó okok fenn;]|nak;
> u eljá,tásbó|kizá,tásm keliil a2 zz .Hjblatteső au inetőleg akiaek a kőzbeszepés
étékénekú száz^|ékátfuegh^bdó méÍtékbenigenybe venni kívánt alvállalkozója
esetébena KbL 62' s (1) bekezdésa) - b) pontokbaa felsotolt kizáró okok
fennálloak;
> ha Ájánlettevó 2008. éviforgalna nem étiel az 5 tnilió fod]rto!
} ha Ájánlanevó az e|múlt&bea (2008.) neh Í€ddelkezik ósszességébenlegkevesebb
nettó 5.000.000,-Ft ósszegu épriletépítéste,
korszetúsítésétev'gy felí1itásáxa
voaatkozó tefetenciamuakával'
Jogi helyzet @izáró okok) _ a megkővetelt igazolási mód
Ájánlattevó nyilar}ozata, hogy
} nem tattozrka Kbt' 60. s (1)b€ k ezdés a) i) Ponüain,k ésa Kbl ó1' $ (1)bekezdés
a) - c) pontjainak haúIyaalá,
! az igénybevenni kívántatvállalkozójanem taÍtozika Kbt. 60. $ (1) bekezdés9 - y
pontjainak ésa Kbt. 61. \ (1) bekezdésa) - c) pontjainak hatálya alí,
> az áJtalz tgeltybevenni kívántKbl 66.s (2) bekezdés,illetve a Kbl 67.$ (4) bekezdés
szerinti szeÍYezetÍremtáÍtozik a Kbt. 60. s (1) bekezdés2) i) pontjainak batálya aLá
(adottesetben).
Péazngyi ésgazdaságialka]m2sság_ e Ínegkövetelt igazo]ási mód|
> Áiánlattevó nyiletkozata 2 2008. évbevételéról-

d)

Mriszaki, illetve szakmai alkalmasság_ a megköY€telt igazotási mód:
} Ájánlattevó n}r'latkozata ez eIőző éy (2008.) éPiilet építési,kotszerisítési vzgy
felríjílási refetencja munLíLóI (a Íeferenciafuunka, a lefeÍenciát adó szeméIyés
annák telefonszáÍna,
az ellenszolgáltzásösszege, a t€ l jesítésideje és a szerzódést
kötó másik félmegner'ezésével)'

I)

A hiánpótlás lehetőségevagy aníak kizáÍása:
,{jánlátkéÍó
I!án\PódásIaegi:alkalo1 na] telieskőr-benlelretóséget
biztosít.
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Aiáílattétel benÉitásának he\e:

Polgár:rresteriHivatal
5,741, KétegyMz^, Fő tét 9' (I- emelet 1' számú
1Íoda)

L)

Aiáa.lattétel nyelve:

magyaÍ

I\o Aiáb.latok felbontísának helye:

időpontia:

Po|gánrr€steÍi Hivatal
5.741 Kétegyháza, Fő téÍ9' (I- emelet, 1. számú
iroda)
2009.május 7. 11@óta

1..1)Á'mak meghatálozás a, hogy az e|játásban lehet-e táÍgyalai:
Ajáalatkétő zz aján1atoLattírgyalásnélkül bítája el'

o)

Egyéb inÍormációlc
a) Á szerzódéskötés tefvezett idópontjz:
2009. iúnius 30.
b) Ájánlattevóoek az ajánlatábannyilat}oznia kell
> a KbL 70. $ (1) bekezdésébeofoglaltaka'
> a Kbt' 71. s G) bekezdésében
foglaltakta,
> a KbL 306. s (2) bekezdésében
foglaltakta, valamint
} anóI, hogy a 2004' ét )oo(Iv'
töwény szerint mikÍo, kis Yagy
középválialkozásnak minósiil-e.
c) Áz ajánlatot aLiÁma,zá,tt boítékban, a boÍítékotr.'Egészségúgyi
Centrum kiala]<íúsa''
megjelóléssel,3 példányban(1 eredeti"2 másolat) kel beD}'ujtaÍ'
d) ÁjánlatJ<&ó a Kbt. 13. s (4) bekezdésalapjáo felhívjaa minósített aiáDlaftevók 68ye|Ínét'
bogy z közbeszelzési eljárásban a l(özbeszerzések TanÁcsa á|taI meghaúÍozott
lnjnósítési szempoÍltokhoz képest ságorubban áüapítja meg a 65-69. $ alapián az
zjátlattevő pénztlgyi ésgazdasági,valamint műszalri, illetóleg szakmai alkalmasságána.k
feltételeit és tgazo|ását' A mioósített Ajánlattevóoek kizátóJag e kötben kell igazobia
alkalmasságát'
e) Áz aián]atok összeá]]it7sáttál'a felhívásban és a kózbeszerzésekrőI szóIó 2003. éi
C)OOL törvény elóírásaiban foglaltak szeiint kell az a1ádlttevőnek e|jfutli és a1áolaút
elkészíteni.
Íeknvásbaoszercpl6 muokáI2tok Enanszírozásáa pályázat keÍi'lt benÉjtásra
9 Az ^jáín^t1
a VÁTI l(ht hoz' PÍogÍam neve: SzocüLis alapszolgítatások és gyetmekjóléti
alapeMúsok éskőzósségi tetek inftastruknuríüs fejlesztése(DÁoP-2008-4. 1'3.Á'B.)
g) A közbeszetzési eliáÍást követő szeEődéskötés feltételeAjántatkérő úészéÍő|,
^
pályáeat e|bítátója - Nemzeti Fei|esztési Üg1nökség - áttali pozitív elbíÍálásban
Íészesítette táÍgyí, páIyáz^t' E nélkiil - a Kbt. 82. s alapiáí AiánlatkéÍó nem
képes a szeÍződés Megtendelő oldali teliesítéséreés ^z eljáÍást a Kbt. 92. s d)
pontia alapián eredményteleané nyilvánítja.
Az Á|áttatlevő az alárnatifelhír'áskézhezvételével
a fentieket tudomásul weszi.

P)

Aiánlattéteü felhíús rnegkiildéséneknapja:
2009'március 30.

