3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja
1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
Építési beruházás

X

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

Árubeszerzés
Szolgáltatás
Építési koncesszió

A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
Azonosító kód_______________________________________

Szolgáltatási koncesszió

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos név: Hit Gyülekezete
Postai cím: Gyömrői út 69.
Város/Község: Budapest, X. ker
Kapcsolattartási pont(ok):

Postai
Ország: Magyarország
irányítószám: 1103
Telefon: 06/1/43-22-700

Címzett: Móricz Péter projektfelelős
E-mail: info@hit.hu

Fax: 06/1/260-37-17

Internetcím(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
X Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
X Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
X Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA
Központi szintű

Közszolgáltató

Regionális/helyi szintű

Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]
X

Közjogi szervezet

Egyéb

I.3.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE
I.3.1) A KBT. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN
Általános közszolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

Védelem

Szociális védelem

Közrend és biztonság

X Szabadidő, kultúra és vallás

Környezetvédelem

Oktatás

Gazdasági és pénzügyek

Egyéb (nevezze meg):

Egészségügy

I.3.2) A KBT. VII. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és
elosztása

Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és
kitermelése

Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz
szolgáltatások

Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Kikötői tevékenységek

Postai szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]

I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást?

igen

nem X

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Debreceni Huszár Gál Iskolaépítési Projekt
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a
szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a) Építési beruházás

b) Árubeszerzés

c) Szolgáltatás

Adásvétel

Szolgáltatási kategória

Tervezés és kivitelezés

Lízing

Kivitelezés, bármilyen eszközzel,
módon, az ajánlatkérő által
meghatározott követelményeknek
megfelelően

Bérlet

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat
lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

X

Kivitelezés

X

••

Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb

Építési koncesszió

Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye

A teljesítés helye

A teljesítés helye

4030 Debrecen, Diószegi út 15.
NUTS-kód

• HU 321

•••••

•••••

NUTS-kód

NUTS-kód

•••••

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása

Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása

X

Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma

•••

•••

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:

•• vagy hónap(ok)ban: •••

A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és pénznem):
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Építési vállalkozási szerződés a Debreceni Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény (4030 Debrecen, Diószegi út 15.) iskolaépület építési munkái megvalósítására a jogerős építési engedély és
kiviteli tervek alapján. A szerződés tárgyát képező ütemben az építési munkákból a 10 tanterem, 6 szertár, 1
természettudományi tanterem, 5 ruhatár, 5 mosdó blokk valósul meg mintegy 947 m2 hasznos alapterületen.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő szójegyzék
Fő tárgy
További tárgy(ak)

•45.21.40.00-0
•45.21.42.00-2
••.••.••.••-•
••.••.••.••-•

••••-•
••••-•
••••-•
••••-•
••••-•

••••-•
••••-•
••••-•
••••-•
••••-•

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség
szerint több példány használható)
igen
nem X
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre

egy vagy több részre

valamennyi részre

II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?

igen

nem X

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
A II.1.5)-ben bemutatott műszaki tartalom, melyet az építési engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációk részletesen
tartalmaznak.
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)

igen

nem

Igen válasz esetén a vételi jog leírása:

Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban:

••

vagy napokban:

••••

Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):

(a szerződés megkötésétől számítva)

••• vagy: ••• és ••• között

Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük
feltüntetni a további szerződések tervezett idejét:
hónapokban:

••

vagy napokban:

•••• (a szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE

Az időtartam hónap(ok)ban:

•• vagy napokban: •••• (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY: kezdés 2009. 08. 28. (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés 2010. 05. 31. (év/hó/nap)

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
A szerződést teljesítési és jóteljesítési garancia, késedelmes teljesítési, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér biztosítja.
Ezek mértékének és alapjának részletes meghatározását az Ajánlati Dokumentáció tartalmazza. A biztosítékot a Kbt. 53. §
(6) bekezdése a./ pontja alapján az ajánlattevő választása szerint kell az ajánlatkérő részére rendelkezésre bocsátani, illetve
igazolni.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérő előleget nem folyósít. A szerződéses futamidőn belül nyolc rész-, illetve egy végszámla benyújtására van
lehetőség. A végszámla benyújtására hiánymentes és üzembe helyezhető állapotban történő teljesítés után a műszaki
átadás-átvételi eljárási jegyzőkönyv birtokában van lehetőség. A szerződés szerinti hiány- és hibamentes teljesítést
követően kiállított és igazolt számlát minimum 15 napos átutalási határidővel a Kbt. 305. § (3) bekezdés szerint az
Ajánlatkérő (adószáma: 19187262-4-42) egyenlíti ki. Az előírtnál kevesebb rész-számla kibocsátásának igénye-, valamint
az előírtnál hosszabb fizetési határidő vállalása bírálati szempont.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)
---------III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben)
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása

igen

nem X

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és
cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlatkérő kizárja a közbeszerzési eljárásból azt az ajánlattevőt és alvállalkozót, és erőforrást nyújtó szervezetet, akivel
szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-h) pontjában, meghatározott kizáró okok fennállnak.
Ajánlatkérő kizárja a közbeszerzési eljárásból azt az ajánlattevőt és a Kbt. 71. § (1) b) pontja szerinti alvállalkozót, és
erőforrást nyújtó szervezetet, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti kizáró okok fennállnak,
valamint azt az ajánlattevőt és alvállalkozót, és erőforrást nyújtó szervezetet, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés d)
pontja szerinti kizáró ok fennáll.
Ajánlatkérő kizárja a közbeszerzési eljárásból azt az ajánlattevőt és a Kbt. 71. § (1) b) pontja szerinti szervezetet, és
erőforrást nyújtó szervezetet, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok fennállnak.
Kizáró okok igazolásának módja: a Kbt. 249. § (3) bekezdése szerint ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át

meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez
erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá.
A nyertes ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának,
az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek az eredményhirdetést követően a Kbt. 63. § (2) és (3) bekezdései
szerinti igazolásokat nyolc napon belül kell benyújtania az ajánlatkérő részére, a Közbeszerzések Tanácsa magyarországi
letelepedésű ajánlattevők, alvállalkozók és erőforrást nyújtó szervezetek vonatkozásában kiadott útmutatója szerint.
(Megjelent: KÉ 2009. évi 80. szám, 2009. július 10.).
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:
1. Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó
valamennyi számlavezető pénzintézetétől származó, az
ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi
nyilatkozata(i) az alábbi tartalommal:
 mióta vezeti az adott pénzintézetnél a
bankszámláját
 fizetési kötelezettségeinek az igazolás kiadását
megelőző 12 hónapban pontosan eleget tett-e,
 számláján 15 napot meghaladó sorban állás az
igazolás kiadását megelőző 12 hónapban
előfordult-e.
2. Az Ajánlattevő 2007., 2008., évi számviteli jogszabályok
szerinti beszámolói (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő
melléklet).
3.
Ajánlattevő
cégjegyzésre
jogosult
vezető
tisztségviselőjének – a Kbt. 66. § (1) bekezdés d.) pontja
alapján – nyilatkozata arról, hogy az ajánlattevőnek a
teljesítéséhez (tehát a beruházás előfinanszírozásához)
legalább bruttó 20.000.000.- HUF nagyságú lekötetlen saját
forrás rendelkezésre áll.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

1. Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés

értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó, ha a becsatolt
pénzintézeti nyilatkozata(i) alapján megállapítható,
hogy az ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének
10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó fizetési kötelezettségeinek az
igazolás kiadását megelőző 12 hónapban nem tett
eleget, vagy bankszámláján 15 napot meghaladó
sorban állás volt.

2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az elmúlt kettő év

bármelyikében (2007., 2008.) az eredménykimutatása szerint a mérleg szerinti eredménye
negatív.

3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a teljesítéshez (tehát

a
beruházás
előfinanszírozásához)
nem
rendelkezik legalább bruttó 20.000.000.- HUF
nagyságú lekötetlen saját forrással.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:
1. Az Ajánlattevő-, vagy a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó részére kiadott, a 2006., 2007. évek
bármelyikében megkezdett és a megrendelő részére
legkésőbb 2008. 06. 30. napjáig átadott egy darab
legalább 900 m2 hasznos alapterületű általános és/vagy
középiskola intézmény építési engedély alapján történő
építéséről, vagy meglévő általános és/vagy középiskola
épületének építési engedély alapján legalább 900 m2
hasznos alapterülettel történő épületbővítéséről szóló, a
Kbt. 68. § (2) bekezdés szerinti szervezettől származó
és az ott meghatározott tartalmú referencia nyilatkozat.
2. Az Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni
kívánt szakemberről, valamint a felelős műszaki
vezetői névjegyzékbe vételt igazoló érvényes határozat
hiteles másolata.

III.2.4) Fenntartott szerződések

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattevő-, vagy a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozója közül legalább az
egyikük nem rendelkezik a 2006., 2007. évek
bármelyikében megkezdett és a megrendelő részére
legkésőbb 2008. 06. 30. napjáig átadott egy darab legalább
900 m2 hasznos alapterületű általános és/vagy középiskola
intézmény építési engedély alapján történő építéséről, vagy
meglévő általános és/vagy középiskola épületének építési
engedély alapján legalább 900 m2 hasznos alapterülettel
történő épületbővítéséről szóló kivitelezési munka
referenciával. (Az ajánlattevő és a 10% feletti alvállalkozó
közül legalább az egyiküknek kell ezen feltételnek
megfelelnie)
2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik 1 fő, a
teljesítésbe bevonni kívánt, névjegyzékbe vett „A”
kategóriás magasépítési jogosultsággal rendelkező felelős
műszaki vezetővel.

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott

igen

nem X

A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott

igen

nem X

III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
FELTÉTELEK

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?

igen

nem

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli

X

Tárgyalásos
IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos
IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
X

X

Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni)

Részszempont

Súlyszám

Részszempont

Súlyszám

1. Ajánlati ár (vállalkozói díj)

45

10

2. Számla kibocsátásának igénye (az
Ajánlattevő által igényelt rész-számlák
és végszáma darab száma összesen)

20

3. Fizetési határidő (szerződésszerű
teljesítéstől számítva napokban)

20

4. Korábbi teljesítési határidő (Az
Ajánlattevő által vállalt teljesítési
határnap és az Ajánlatkérő által a
teljesítésre megjelölt határnap közötti
időszak, napokban).
5. Napi késedelmi kötbér (Ajánlattevő
által vállalt napi késedelmi kötbér,
forintban)

5

IV.2.2) 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)

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?

igen

nem X

Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Hirdetmény száma a KÉ-ben:

Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

•••••/•••• (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: ••••/••/•• (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a KÉ-ben: •••••/•••• (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: ••••/••/•• (év/hó/nap)

IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum:

2009/08/14•• (év/hó/nap )

Időpont: 11 óra 00 perc

Kell-e fizetni a dokumentációért?

igen X

nem

Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 100.000.- + ÁFA Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció ellenértéke kiegyenlíthető átutalással az Ajánlatkérő 61200261-10101724. számú számlájára
történő befizetéssel vagy a Dr. Gál György Ügyvédi Irodában (4024 Debrecen, Iparkamara u. 12. fsz. 1.) hétköznap
10.00 és 12.00 óra között átvehető készpénz átutalási megbízással. A közlemény rovatban kérjük feltüntetni:
„Debreceni Huszár Gál Iskolaépítési Projekt”.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum:

2009/08/14•• (év/hó/nap )

Időpont: 11 óra 00 perc

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
ES
Egyéb:

CS

DA DE

ET EL

EN FR

IT

LV LT

HU MT NL PL PT SK SL FI SV

IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)

••••/ ••/••-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban: ••• vagy napokban: •90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

2009/08/14

Dátum:
(év/hó/nap)
Időpont: 11 óra 00 perc
Helyszín: Dr. Gál György Ügyvédi Iroda, 4024 Debrecen, Iparkamara u. 12. fsz. 1.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80 § (2) bekezdésben meghatározott személyek.

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ

JELLEGŰ-E?

(adott esetben)

igen

nem X

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/ VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
igen X nem
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot:
ÉAOP 4.4.1/2/2F-2008-0009 kódszámú, magyarországi Operatív Program közoktatási intézmények beruházásainak
támogatása.

V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2009. augusztus hó 19. 11 óra 00 perc
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2009. augusztus hó 27. 11. óra 00 perc
V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás
időpontja :(kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
--------V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben)
igen X

nem

V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
Az ajánlattételi dokumentáció átvehető a Dr. Gál György Ügyvédi Irodában (4024 Debrecen, Iparkamara u. 12.
fsz. 1.) munkanapokon 10.00-12.00 óra között, az ajánlattételi határidő napján 9.00-11.00 óráig – telefonon
történő bejelentkezést követően - az ellenérték megfizetését igazoló átutalásról szóló banki okirat/készpénz
átutalási megbízás eredeti példányának bemutatása, illetve ha az Ajánlattevő a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti
módon a dokumentáció megküldését kéri, úgy a befizetést igazoló okmány bemutatása ellenében. A
dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele. Az ajánlatkérési dokumentáció másra át nem
ruházható, közzé nem tehető.
V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
Alsó határa 0, felső határa 10.
V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer
(módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti
pontszámot:
A rész-szempontok pontszámai relatív értékelési módszerrel, értékarányosítással kerülnek meghatározásra az
Ajánlatkérési Dokumentációban foglaltak szerint. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap, az azt követő ajánlatok
pontjainak meghatározási módja: a legkedvezőbb ajánlat és az adott ajánlat aránypárjának kettő tizedesig történő
kerekítéssel meghatározott értéke szorozva tízzel. Azonos ajánlatok azonos pontszámot kapnak.
V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e?
igen X

nem

V.7) Egyéb információk:
1.) Az ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget biztosít az ajánlattevőknek a Kbt. 250. § (3) g) pont által hivatkozott
83. § szerint.

2.) Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart 2009. július hó 31-én 14.00 órakor. Találkozás: Huszár Gál Gimnázium,
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (4030 Debrecen, Diószegi út 15.) titkárságán.
3.) Az ajánlathoz kérjük csatolni az ajánlattevő vonatkozásában 60 napnál nem régebbi cégkivonatot, az
esetleges cégváltozás bejegyzési kérelmet valamint a szerződéskötés során az ajánlattevőt előreláthatóan
képviselő cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldány(ai)t eredeti vagy hitelesített másolati formában.
4.) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdéséről, a 71. § (1) a)-c) és (3)
bekezdéséről valamint a 72. §-ról.
5.) Ha az ajánlatkérő eredményhirdetéskor a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is megjelöli, a nyertes
ajánlattevő visszalépése esetén azzal köt szerződést.
6.) Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló
megállapodást (konzorciális szerződést), amely tartalmazza az ajánlattevők között a közbeszerzési eljárással
kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan
képviseli, illetőleg a közös részvételre jelentkezők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak
azt is tartalmaznia kell, hogy a közös részvételre jelentkezők a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség
teljesítéséért együttes és egyetemleges felelősséget vállalnak, továbbá egyértelműen meghatározza külön-külön
a vállalt teljesítés tárgyát, arányát és együttműködésük módját.
7.) Ajánlatkérő tárgyi projekt anyagi fedezetét jelentő forrást részben a ÉAOP 4.1.1/2/2F-2008-0009. által
biztosított támogatásból kívánja finanszírozni. Az Ajánlatkérő a Kbt. 48 § (3) bekezdés alapján rögzíti, hogy a
jelen közbeszerzés tárgyát képező projekt önrésze az Ajánlatkérő 2009. évi költségvetésében rendelkezésre áll.
Rögzíti továbbá, hogy a támogatás odaítélése/Támogatási Szerződés megkötése folyamatban van, a támogatási
igény elutasítása/Támogatási Szerződés meg nem kötése a Kbt. 48 §. szerinti körülménynek minősül.
8.) Az Ajánlattevő ajánlatát cégszerűen aláírva, folyamatos lapszámozással és tartalomjegyzékkel ellátva, nem
bontható kötésben, lezárva, 1 eredeti és 3 másolati példányban köteles benyújtani. Az ajánlatokat a biztonságos
kezelés érdekében egy belső és egy külső borítékban kell elhelyezni, megjelölve az eredeti és a másolati
példányokat. A példányok esetleges eltérése esetén az eredeti példány számít mértékadónak. Az eredeti példány
minden tartalommal rendelkező oldalát szignálni kell. A borítékokat az alábbi felirattal kell ellátni: „Ajánlat
„Debreceni Huszár Gál Iskolaépítési Projekt” megvalósítására. Tilos felbontani az ajánlattételi határidő
lejártáig.” Az eredeti ajánlattételi dokumentációban szereplő valamennyi nyilatkozatnak és dokumentumnak
eredetinek, vagy hiteles másolatnak kell lennie.
9.) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával felmerülő összes költség és határidőre történő teljesítés az
ajánlattevőt terheli.
10.) Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. rendelkezései az irányadók.

V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:

••••/••/•• (év/hó/nap)

A. MELLÉKLET
TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK
I)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐK BE

Hivatalos név:
Dr. Gál György Ügyvédi Iroda
Postai cím:
Iparkamara u. 12. fsz. 1.
Város/Község:
Debrecen

Postai
irányítószám:
4024

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Telefon: 52/320-000

Címzett: Dr. Gál György ügyvéd
E-mail: drgalgyorgy@t-online.hu
Internetcím (URL):

Fax: 52/47-47-00

II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ BESZEREZHETŐ

Hivatalos név:
Dr. Gál György Ügyvédi Iroda
Postai cím:
Iparkamara u. 12. fsz. 1.
Város/Község:
Debrecen

Postai
irányítószám:
4024

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország: Magyarország

Telefon:
52/320-000

Címzett: Dr. Gál György ügyvéd
E-mail: drgalgyorgy@t-online.hu
Internetcím (URL):

Fax: 52/47-47-00

III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVÁ AZ AJÁNLATOKAT KELL BENYÚJTANI

Hivatalos név:
Dr. Gál György Ügyvédi Iroda
Postai cím:
Iparkamara u. 12. fsz. 1.
Város/Község:
Debrecen
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Gál György ügyvéd
E-mail: drgalgyorgy@t-online.hu
Internetcím (URL):

Postai
irányítószám:
4024

Ország: Magyarország

Telefon:
52/320-000
Fax: 52/47-47-00

B. MELLÉKLET
A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
A RÉSZ SZÁMA

•••

MEGHATÁROZÁS

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
Fő szójegyzék

••.••.••.••-•
••.••.••.••-•
••.••.••.••-•
••.••.••.••-•
••.••.••.••-•

Fő tárgy

További tárgyak

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

••••-•
••••-•
••••-•
••••-•
••••-•

••••-•
••••-•
••••-•
••••-•
••••-•

3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY

Kezdés

••

vagy napokban:

••••/••/••

•••• (a szerződés megkötésétől számítva)
(év/hó/nap)

ÉS/VAGY
Befejezés

•••• /••/••

(év/hó/nap)

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) ----------------------

