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

AJÁLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
KÉ nyilvántartási szám_________________________________

I. SZAKASZ: AJÁLATKÉRŐ
I.1) ÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI POT(OK)
Hivatalos név:

KECSKEMÉTI FŐISKOLA
Postai cím: IZSÁKI ÚT 10.
Város/Község:

KECSKEMÉT

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Molnár János Gazdasági

-

Postai irányítószám:

Ország:

6000

MAGYARORSZÁG

Telefon: 76/501-970

Műszaki Főigazgató
E-mail:-

Fax: 76/501-974

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
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is)
a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2) Az ajánlatkérő más ajánlatkérő(k) nevében folytatja le a közbeszerzési eljárást?

igen

nem
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II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés 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

Kivitelezés

Adásvétel

Tervezés és kivitelezés

Lízing

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

Bérlet

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

Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb

Szolgáltatási koncesszió

Építési koncesszió
A teljesítés helye

Kecskeméti Főiskola GAMF
Kar 6000 Kecskemét Izsáki út
10.
NUTS-kód

HU331

A teljesítés helye

A teljesítés helye

NUTS-kód

NUTS-kód

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása

Közbeszerzés megvalósítása
Keretmegállapodás megkötése

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

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek létszáma
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):

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):
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II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

Vállalkozási szerződés / Kecskeméti Főiskola GAMF Kar 12. jelű épületben aula és 2 db
nagyelőadó terem és kapcsolódó helyiségek átalakítási munkái
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő tárgy

45.21.40.00-0

További tárgy(ak)

45.21.43.00-3

-

-

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség
nem
szerint több példány használható)
igen
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

II. 2) SZERZŐDÉS SZERITI MEYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt és opciót beleértve, adott esetben):

Átalakítással érintett épületrész hasznos alapterülete 1171,50 m2
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:

(a szerződés megkötésétől számítva)

Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):

vagy:

és

között

Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre 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: kezdés
befejezés

vagy napokban:

/

/

2009/08/20

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

(év/hó/nap)

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉZÜGYI ÉS TECHIKAI IFORMÁCIÓK
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III.1) A SZERZŐDÉSRE VOATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)

Meghiúsulási kötbér: a nettó vállalási összeg 10 %-a; késedelmi kötbér: minimum 100 e
Ft/nap, maximum 500 e Ft/nap.
Jótállás: a műszaki átadástól számított 3 év; jóteljesítési biztosíték: a nettó vállalási összeg
minimum 3 %-a, max. 5% a műszaki átadás-átvételtől számított 5 év időtartamra.
A jóteljesítési biztosíték teljesíthető a Kbt. 53. §. (5) bekezdés a) pontja szerint.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre

Megrendelő előleget nem biztosít, a teljesítést követően kiállított 2 db részszámla és
végszámla (minimum 20 % a teljes vállalási díjnak) kiegyenlítése átutalással történik, a
teljesítéstől számított minimum 30 napon belül.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)

Nem követelmény, azonban a nyertes ajánlattevőknek a megkötésre kerülő vállalkozási
szerződést alá kell írniuk, egyetemleges felelősség vállalással.
III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben)
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása

igen

nem

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező 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:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy a Kbt. 60. § (4) bekezdése alapján
a Kbt. 66. § (2) bekezdése, illetve a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti szervezet,
akivel/amellyel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 61. § (1)
bekezdésének d) pontjában foglaltak fennállnak.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
alvállalkozó, aki a Kbt. 61. § (1) bekezdésének a)-c) pontjainak, valamint a Kbt. 62. § (1)
bekezdésének hatálya alá tartozik.
Igazolási mód:
A Kbt. 63. § (2)-(3), (5)-(6) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően az ajánlattevőnek és a
Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak igazolnia kell, hogy nem tartozik a
Kbt. 60. § (1) bekezdés hatálya alá, valamint igazolniuk kell, hogy a Kbt. 61. § (1) bekezdés
a)-d) pontjaiban foglalt kizáró okok esetükben nem állnak fenn.
A Kbt. 66. § (2) bekezdése és a Kbt. 67. § (4) bekezdésében meghatározott szervezeteknek a
Kbt. 63. § (7) bekezdése szerint kell igazolniuk, hogy nem tartoznak a Kbt. 60. § (1)
bekezdésében foglalt kizáró okok hatály alá.

4

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
(adott esetben):

A Kbt. 66. § (1) bekezdésében foglaltak
alapján az ajánlattevőnek és a Kbt. 71. § (1)
bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó a
pénzügyi és gazdasági alkalmassága
igazolható:

Alkalmatlan az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1)
bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó ha:

- a Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja alapján
csatolja be az utolsó kettő lezárt (2006., 2007.
év) üzleti év, a számviteli jogszabályoknak
megfelelően elkészített beszámolóját
másolatban mellékletek nélkül
- a Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja szerint
valamennyi számlavezető pénzintézettől
származó, az ajánlattételi határidőtől
számított 60 napnál nem régebbi keltű eredeti
vagy hitelesített nyilatkozat másolat az
ajánlattevő fizetőképességének
megállapítására az alábbi tartalommal:

- a számviteli jogszabályoknak megfelelően
elkészített utolsó kettő lezárt (2006., 2007.
év) üzleti évi beszámolói alapján bármelyik
évben a mérleg szerinti eredménye negatív.
- Bankszámláján az igazolás kiadását
megelőző 1 évben 30 napot meghaladó
sorban állás volt.
Ajánlattevőnek, és a Kbt. 71. § (1) bekezdés
b) pontja szerinti alvállalkozójának különkülön kell megfelelnie.

- mióta vezeti vállalkozó a számláját,
- számláján az igazolás kiadását megelőző
1 évben volt-e 30 napot meghaladó sorban
állás,
Amennyiben ajánlattevő más szervezet
erőforrásaira kíván támaszkodni, úgy
alkalmasságát a Kbt. 66. § (2) bekezdésében
foglaltak szerint köteles igazolni.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
(adott esetben):

Ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b)
pontja szerinti alvállalkozója:

Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az
ajánlattevő ha ajánlattevővel vagy a Kbt. 71.
§ (1) bekezdés b) pontja szerinti
alvállalkozójával szemben az alábbi esetek
valamelyike fennáll:

- Ajánlattevő ismertesse saját vezető
tisztségviselői végzettségét és szakmai
képzettségét különösen azon személyek
végzettségét és képzettségét akik a
teljesítésben részt vesznek (szakmai

- amennyiben ajánlattevő ügyvezetői, vagy
helyettes vezetői közül legalább 1 fő nem
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önéletrajz szakmai tapasztalat igazolására,
oklevél másolatok a végzettségek
igazolására)
- Az ajánlattevő mutassa be a Kbt. 67. § (2)
bekezdés a) pontja alapján az elmúlt 3 év
(2006., 2007., 2008. évek) legjelentősebb
teljesített, magasépítési munkáit, amelyeket
saját vállalkozásban készített el határidőre.
Ajánlattevő a referenciaigazolást a Kbt. 68.
§ (2) bekezdésében meghatározott
tartalommal csatolja. Ajánlattevő külön
nyilatkozatban (referencia nyilatkozat) adja
meg a szerződést kötő másik fél nevét, a
felvilágosítást adó személy nevét és
telefonszámát, a beruházás kezdő és
befejező időpontját (év, hó, nap) a
kivitelezésben való részvétel formáját és
nagyságát (fővállalkozás, alvállalkozás) és
az ajánlattevő által – a teljesített rész
összegét, valamint a beruházás műszaki
tartalmát.

rendelkezik építész mérnöki oklevéllel,
továbbá legalább 1 fő nem rendelkezik
építész felelős műszaki vezetői
jogosultsággal, ebben minimum 5 éves
szakmai gyakorlattal, (a 244/2006. (XII.
05.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartásba
vétellel a Mérnöki Kamarai névjegyzékben
nem szerepel (FMV-É).
- az elmúlt 3 év valamelyikében (2006.,
2007, 2008. évek) nem volt ajánlattevőnek
legalább 1 db bruttó 200 millió vállalási
összegű, szerződés szerint teljesített
magasépítési referenciamunkája.
Ajánlattevőnek, a Kbt. 71. § (1) bekezdés b)
pontja szerinti alvállalkozójának együttesen
kell megfelelnie.

Amennyiben ajánlattevő más szervezet
erőforrásaira kíván támaszkodni, úgy
alkalmasságát a Kbt. 67. § (4) bekezdésében
foglaltak szerint köteles igazolni.
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett műhelyek számára fenntartott?

igen

nem

III. 3) SZOLGÁLTATÁS MEGREDELÉSRE IRÁYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VOATKOZÓ KÜLÖLEGES
FELTÉTELEK

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

igen

nem

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét
nem
és képzettségét?
igen

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) Az eljárás fajtája
yílt
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Meghívásos
Gyorsított meghívásos

A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:

Tárgyalásos

Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése?
igen
nem
Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a
VI.3., További információk rovatban kell megadni
A tárgyalásos eljárás jogcímének megjelölése:
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:

Gyorsított tárgyalásos
Versenypárbeszéd

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
(meghívásos és tárgyalásos eljárás, illetve keretmegállapodás esetén)
Létszám
VAGY: minimum

és, adott esetben, maximum

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos
eljárás, versenypárbeszéd) (adott esetben)
Igénybe veszik-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások,
illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát?
igen
nem
IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPOTOK
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni)

Részszempont

Súlyszám

Részszempont

1. Ajánlati ár

8

6.

2. Késedelmi kötbér mértéke
(Ft/nap)

1

7.

3. Jóteljesítési biztosíték
mértéke (%)

Súlyszám

8.
9.

1

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e?

igen

nem
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Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)

IV.3) ADMIISZTRATÍV IFORMÁCIÓK
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

Igen válasz esetén
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

Előzetes összesített tájékoztató
A hirdetmény száma a KÉ-ben:
Ajánlati/részvételi felhívás
A hirdetmény száma a KÉ-ben:

VAGY

Egyszerűsített ajánlattételi felhívás (DBR)

Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma a KÉ-ben:

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők (versenypárbeszéd esetében)
beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum:

2009/05/04 (év/hó/nap )

Időpont: 15.00

Kell-e fizetni a dokumentációért?

igen

Igen válasz esetén, Ár (számokkal): 120.000,-

óra
nem

Pénznem: HUF

A dokumentáció díja tartalmazza az ÁFA-t is.
A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció vételárát az ajánlatkérő nevében eljáró
ÉPINBER Kft. OTP Banknál vezetett 11732002-20377515 számú számlájára történő
átutalással kell kiegyenlíteni. Az átutaláson kérjük feltüntetni: „KF GAMF Kar előadők
átalakítása - közbeszerzési dok.”
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
Dátum:

2009/05/04

Időpont: 15.00

(év/hó/nap)

óra

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert)
(meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén)

/

Dátum:

/

(év/hó/nap )

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
ES

CS

DA

DE

ET

EL

E

FR

IT

LV LT

HU MT L PL PT SK SL

FI

SV

Egyéb:
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IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén; kivéve a közbeszerzési törvény 254. §-a
szerinti tárgyalás kezdeményezése esetében)

/

/

-ig (év /hó/nap )

VAGY hónap(ok)ban:

vagy napokban:

60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum:

2009/05/04

Helyszín.

Kecskeméti Főiskola 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. 1. számú épület fszt.

Időpont: 15.00

(év/hó/nap)

óra

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek:
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek a Kbt. 80. § (2) bekezdésében
meghatározottaknak megfelelően.
VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ IFORMÁCIÓK
VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben)

igen

nem

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FIASZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
igen
nem
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot:

VI.3) TOVÁBBI IFORMÁCIÓK (adott esetben)
VI. 3.1) A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása Ajánlatkérő

hiánypótlást biztosít

A hiánypótlás biztosítása esetén a hiánypótlás köre: ajánlatkérő

a hiánypótlás lehetőségét
teljes körben (Kbt. 83. § (2) bekezdés szerint biztosítja.
VI.3.2.) yílt eljárás esetén az eredményhirdetés időpontja: 2009.

05. 11. 14.00 óra

VI.3.3.) yílt eljárás esetén a szerződéskötés tervezett időpontja : 2009.

05.19.

VI.3.4.) Két szakaszból álló eljárások esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum:

/

/

(év/hó/nap)

Időpont:

Helyszín:
A részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek

VI.3.5.) Két szakaszból álló eljárások esetén a részvételi szakasz eredményhirdetési időpontja

VI.3.6.) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első
tárgyalás időpontja (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
VI.3.7.1.) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele?
igen

nem

9

VI.3.7.2.) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk A

dokumentáció megvásárlásának feltétele az írásos igénylés személyes leadása vagy
telefaxon történő megküldése az ajánlatkérő nevében eljáró részére. Amennyiben
telefaxon kívánja az ajánlattevő megkérni a dokumentációt, úgy az igénylés
tartalmazza az igénylő cég megnevezését, székhelyét (számla kiállítási címet) és
postai megkérés esetén postacímét (ahová az ajánlatkérő postai küldeményként a
dokumentációt megküldheti), továbbá a dokumentáció ellenértékének megfizetését
igazoló okmányt.
A dokumentáció a felhívás megjelenése napjától az ajánlatkérő nevében eljárónál
rendelkezésre áll és megigényelhető. Az ajánlati dokumentáció megvásárlása az
érvényes ajánlattétel feltétele.
Az ajánlatkérő kiköti, hogy személyesen az ajánlati dokumentációt igényelni és a
dokumentációt felvenni, az ajánlatkérő nevében eljárónál az A. melléklet II.
pontjában megjelölt címen munkanapokon: hétfőtől csütörtökig munkanapokon:
8.00 – 11.00 és 13.00 – 15.00 óráig, valamint pénteken 8.00 – 11.00 óráig lehet. Az
ajánlattételi határidő lejártának napján: 8.00 – 15.00 óra között lehet átvenni. A
dokumentáció másra nem ruházható át.
VI.3.8.1.) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa: 1-10
VI.3.8.2.) A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja aVI.3.8.1) szerinti
ponthatárok közötti pontszámot : a legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap, egyéb vállalások

a legkedvezőbbhöz viszonyított arányos pontszámot kapnak. A jóteljesítési
biztosíték mértéke legfeljebb a nettó vállalási összeg 5 %-ban ajánlható meg.
VI.3.9.) 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
nem
VI.3.10.) Meg kell jelölni az ajánlatban
a) az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
nem
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat?
igen
b) a közbeszerzésnek azt a részét, amellyel összefüggésben az ajánlattevő harmadik személlyel
nem
szerződést fog kötni, e szervezet (személy) meghatározása nélkül?
igen
VI.3.11.) Egyéb információk:

1. Az ajánlatokat cégszerűen aláírva 4 pld-ban (1 eredeti, 3 másolat), zárt
csomagolásban kell benyújtani, ráírva:
„KF GAMF Kar 12. j. épület aula és 2 db nagyelőadó átalakítási munkáiközbeszerzési ajánlat”
2. Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, melynek
összegszerűen meghatározott mértéke: 1.000.000,- Ft (egymillió Ft). Az ajánlati
biztosíték nyújtásának feltételei: az ajánlati biztosíték teljesíthető az ajánlatkérő
MÁK-nál vezetett 10025004-00282730-00000000 számú számlájára az
ajánlattételi határidő lejártáig átutalással a következő megjelöléssel:”Kecskeméti
Főiskola GAMF Kar- aj. bizt.” Az ajánlati biztosíték bankgaranciával vagy
biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó –

10

kötelezvénnyel teljesíthető. A bankgarancia kedvezményezettjeként a Kecskeméti
Főiskolát kell megjelölni. A bankgaranciának az ajánlati kötöttség időtartamáig
érvényben kell lennie. A rendelkezésre bocsátás tényét az ajánlattevő köteles
ajánlatában az ajánlati biztosíték megfizetését igazoló banki átutalási bizonylat
másolatával, vagy a bankgarancia nyilatkozat vagy a készfizető kezességvállalás
kötelezvény eredeti példányával igazolni. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (5) és
(6) bekezdése alapján kerül visszafizetésre.
3. Ajánlattevőnek, valamint a 10 %-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójának csatolnia kell:
3.1.

az ajánlatot cégszerűen aláírók aláírási címpéldányának másolati példányát.

3.2.

az ajánlat benyújtásától számított 60 napnál nem régebbi keltű cégkivonat
másolati példányát, továbbá, amennyiben a cégkivonat szerint az ajánlattevő és /
vagy 10 % feletti alvállalkozója cégügyében el nem bírált módosítás van
folyamatban akkor a vonatkozó változásbejegyzési kérelem másolati példánya is
csatolandó.

4. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget,
kockázatot ajánlattevőnek kell viselnie. Az eljárás lefolytatásától vagy
kimenetelétől függetlenül ajánlatkérő semmiféle módon nem tehető felelőssé vagy
kötelessé ezekkel a költségekkel kapcsolatban.
5. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi
határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő
lejártáig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldemények
elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
6. Ajánlatkérőtől a benyújtott ajánlatok nem igényelhetők vissza, azokat ajánlatkérő
bizalmasan kezeli és a Kbt. 7 § (2) bekezdés alapján őrzi meg.
7. Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. előírásai szerint kell
eljárni.
8. Az ajánlattevő az alábbi nyilatkozatokat csatolja ajánlatában:
8.1. a Kbt. 71. § (3) bekezdése szerint arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz
igénybe a kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót,
8.2. a Kbt. 70. § (1) bekezdése szerint arról, hogy az ajánlati felhívásban és a
dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően
készítette el és nyújtotta be ajánlatát. Nyilatkozatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő
kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére és a kért
ellenszolgáltatásra.
9. Az ajánlattétel, valamint a teljesítés nyelve a magyar. Az ajánlatkérő valamennyi
nyilatkozatot, igazolást, dokumentumot magyar nyelven kér becsatolni.
10. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell ajánlatában, hogy nyertessége esetén a szerződés
teljesítése során csak vele, illetve alvállalkozójával munkavégzésre irányuló érvényes
jogviszony alapján foglalkoztatott személyeket vesz igénybe.
11. A második részszámla benyújtásával egyidejűleg a Vállalkozónak igazolnia kell az
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alvállalkozók teljesítésarányos kifizetéseit a dokumentációban rögzítettek, valamint a
Kbt. 305. §. (5) bekezdése szerint.
12. Szerződéskötést követően Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Kbt. 305. § (5)
bekezdése alapján az alvállalkozó kifizetéséről, vagy a kifizetés megtagadásáról annak
megtörténtét követő 5 napon belül köteles Megrendelőt tájékoztatni. A Vállalkozó
beleegyezését adja,, hogy az alvállalkozói számlái kiegyenlítésére, engedményezést
biztosít a Megrendelő felé.
VI.4) E HIRDETMÉY FELADÁSÁAK DÁTUMA:

2009/03/10

(év/hó/nap)

A. MELLÉKLET
További címek és kapcsolattartási pontok
I) TOVÁBBI IFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKE ÉS KAPCSOLATTARTÁSI POTOKO SZEREZHETŐK BE
Hivatalos név: ÉPINBER

Kft.
Postai cím: Csányi János Krt. 12.
Város/Község: Kecskemét

Postai
irányítószám:6000

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok): Telefon: 76/507-313
Címzett:
E-mail: epinber@externet.hu
Fax: 76/416-523
Internetcím (URL):II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI POTOK, AHOA A DOKUMETÁCIÓ ÉS A KIEGÉSZÍTŐ IRATOK (A
VERSEYPÁRBESZÉDRE ÉS A DIAMIKUS BESZERZÉSI REDSZERRE VOATKOZÓK IS) BESZEREZHETŐK
Hivatalos név: ÉPINBER

Kft.
Postai cím: Csányi János Krt. 12.
Város/Község: Kecskemét

Postai
irányítószám:6000

Kapcsolattartási pont(ok): Címzett:
E-mail: epinber@externet.hu
Internetcím (URL):-

Ország: Magyarország
Telefon: 76/507-313
Fax: 76/416-523

III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI POTOK, AHOVÁ AZ AJÁLATOKAT/RÉSZVÉTELI JELETKEZÉSEKET KELL
BEYÚJTAI
Hivatalos név: Kecskeméti

Főiskola
Postai cím: Izsáki út 10. I. emelet gazdasági ig. titkárság
Város/Község: Kecskemét

Postai irányítószám:

6000

Kapcsolattartási pont(ok):

Molnár János gazdasági-műszaki főigazgató
Címzett:
E-mail: -

Ország: Magyarország
Telefon: 76/501-970

Fax: 76/501-974

Internetcím (URL): -
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