
3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
   Építési beruházás
   Árubeszerzés
x Szolgáltatás megrendelés
   Építési koncesszió
   Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Fót Város Önkormányzata
Postai cím: Vörösmarty tér 1.
Város/Község: Fót
Postai irányítószám: 2151
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Cselőtei Erzsébet, polgármester
Telefon: +36 27535365
E-mail: muszirvez@fot.hu
Fax: +36 27358232
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fot.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
   A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus
beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
   A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell
benyújtani:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
   Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)

I.2.) Az ajánlatkérő típusa
   Központi szintű
   Közszolgáltató
x Regionális/helyi szintű
   Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
   Közjogi szervezet
   Egyéb

I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők

x Általános közszolgáltatások
   Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
   Honvédelem
   Szociális védelem



   Közrend és biztonság
   Szabadidő, kultúra és vallás
   Környezetvédelem
   Oktatás
   Gazdasági és pénzügyek
   Egyéb (nevezze meg): 
   Egészségügy

I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
   Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
   Vasúti szolgáltatások
   Villamos energia
   Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
   Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
   Kikötői tevékenységek
   Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
   Repülőtéri tevékenységek
   Víz
   Egyéb (nevezze meg): 
   Postai szolgáltatások

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további
információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

Fót lakosságának ügyeleti ellátása
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza
– építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik
leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)

   Építési beruházás
   Kivitelezés
   Tervezés és kivitelezés
   Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
   Árubeszerzés
   Adásvétel
   Lízing
   Bérlet
   Részletvétel
   Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 25
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
   Építési koncesszió
   Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Fót Város közigazgatási területe



NUTS-kód: HU102
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre
(DBR) vonatkozó információk

x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
   A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
   A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
   Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
   Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:  vagy hónap(ok) ban:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó
becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül:  Pénznem:
VAGY:
és  között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága
(ha ismert):

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Szolgáltatási szerződés orvosi ügyelet ellátására Fóton

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 85121100-4
További
tárgyak:

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)

nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
   egy részre
   egy vagy több részre
   valamennyi részre

II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem

II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót
beleértve)

Az orvosi ügyeleti ellátás biztosítása Fóton a kistérségi szerződésben le nem
fedett időszakokra.
A lakosság száma: 19033 fő.
Hétköznapokon reggel 8.00 órától 19.00 óráig napközbeni sürgősségi ellátás
biztosítása,
hétköznapokon 23.00 órától másnap reggel 8.00 óráig éjszakai ügyeleti
ellátás biztosítása,



hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon 16.00 órától másnap reggel 8.00
óráig ügyeleti ellátás biztosítása.
A nyertes ajánlattevőnek biztosítania kell egy orvos, egy ápoló és
egy gépkocsivezető jelenlétét, továbbá egy azonnal igénybe vehető,
működőképes, a terület jellegének megfelelő gépkocsi rendelkezésre állását.
Az ellátás magában foglalja továbbá az alábbiakat:
• a szolgáltató elvégzi a hétvégeken és ünnepnapokon a területhez tartozó
fekvőbetegek injekciós ellátását, valamint a halál megállapítását, fertőző
betegségek felfedezése esetén a járványügyi feladatok ellátását, illetve a
látlelet és véralkohol vételt, mint orvosszakértői tevékenységet;
• az ügyeleti ellátásban részt vevő orvosok megfelelnek a háziorvosi, házi
gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM.
rendelet 11. § (9) bekezdés előírásainak. A szolgáltatónál dolgozó és az
ügyelet ellátásában közreműködő orvosoknak jogosultaknak kell lenni
a jogszabályok szerint a betegek részére receptet kiadni, a szükséges
gyógyszereket receptre felírni;
• saját költségén biztosítja a betegellátáshoz szükséges gyógyszereket és
gyógyászati segédeszközöket, nyomtatványokat. Gondoskodik a gyógyszerek
lejárati idejének nyilvántartásáról, a készletek folyamatos feltöltéséről, az
esetleges kivonásáról. A gyógyszereket az érvényes szakmai előírásoknak
megfelelően tartja nyilván és kezeli;
• a szolgáltatónak biztosítania kell az ügyeleti telefonhívások regisztrálása
érdekében egy számítógépes hangarchiváló programot. A rögzített
felvételeket legalább kéthetente kell archiválnia és öt évig meg kell őriznie.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül:  Pénznem:
VAGY:
és  között Pénznem:

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban:  vagy napban:  (a szerződés megkötésétől számítva)

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert):  vagy:  és  között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló
meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett
ütemezése: hónapban:  vagy napban:  (a szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban:  vagy napban:  (a szerződés megkötésétől
számítva)
VAGY:
Kezdés 2012/08/01 (év/hó/nap)
Befejezés 2013/12/31 (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)



Amennyiben a szolgáltató (nyertes ajánlattevő) neki felróható okból a
szerződésben foglaltakat nem teljesíti, úgy a mulasztással érintett napokra
szolgáltatási díjra nem jogosult, és a mulasztással érintett napokra eső
szolgáltatási díjjal megegyező összegű kötbér fizetésre kötelezhető. Ezen
összeget a szolgáltatási díj havi esedékes összegéből a megrendelő
(ajánlatkérő) jogosult levonni.
Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények
biztosítékaként 500.000 Ft biztosítékot köt ki.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)

a Kbt. 130. § (3) bekezdés és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
törvény 36/A. §-a szerint

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság,
illetve jogi személy: (adott esetben)

Nem követelmény.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) igen

(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
• 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
a végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelettel egységes
szerkezetben
• 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
• 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes
kérdéseiről
• 2006. évi CXXXII. törvény az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről
• 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól
• 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás
gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési
eljárásról
• 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi
tevékenységről
• 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet az egészségügyi szolgáltatások
nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről
• 47/2004. (V. 11.) ESZCSM rendelet az egészségügyi ellátás folyamatos
működtetésének egyes szervezési kérdéseiről
• 18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet az egészségügyi szakképesítéssel
rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a
működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének
engedélyezéséről

III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok
(kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre
vonatkozó előírásokat is (adott esetben)

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
- az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt.
56. § (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll;



- az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdése szerinti kizáró ok fennáll.
A megkövetelt igazolási mód: A kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt.
122. § (1) bekezdés alapján az ajánlattevőnek csak nyilatkoznia kell,
valamint az 56. § (1) bekezdésének kc) pontját a 310/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet 12. § szerint kell igazolnia. Ajánlattevőnek a Kbt. 58. § (3) bekezdés
szerint nyilatkoznia kell az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási
mód:
P.1) Az ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
K.) 14. § (1) bekezdés c) pontja szerint nyilatkoznia kell az előző három évben
(2009-2011) a közbeszerzés tárgyából (egészségügyi szolgáltatás) származó
nettó árbevételéről attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve
mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre
állnak.
P.2) Az ajánlattevő csatolja a biztosító igazolását vagy az érvényes biztosítási
kötvény másolatát a szakmai felelősségbiztosítás fennállásáról.
Ajánlattevő a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdéseit is alkalmazhatja az alkalmasság
minimumkövetelményeinek teljesítése érdekében. Ajánlatkérő felhívja az
ajánlattevők figyelmét a K. 14. § (3) bekezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző három évben (2009-2011)
a közbeszerzés tárgyából (egészségügyi szolgáltatás) származó nettó
árbevétele összesen nem éri el a 40 millió Ft-ot.
P.2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik érvényes, legalább
évi 10 millió forint és káreseményenként legalább 5 millió Ft összegű,
egészségügyi szolgáltatás során okozott kár megtérítésére vonatkozó
szakmai felelősségbiztosítással.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási
mód:
M.1) Az ajánlattevőnek a K. 15. § (3) bekezdés a) pontja szerint ismertetnie és
a K. 16. § (5) bekezdése szerint igazolnia kell az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb szolgáltatásait.
M.2) Az ajánlattevőnek a K. 15. § (3) bekezdés d) pontja szerint ismertetnie
kell azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a nevét, továbbá csatolnia
kell a képzettséget és szakmai tapasztalatot bemutató önéletrajzát, akiket be
kíván vonni a teljesítésbe.
Ajánlattevő a Kbt. 55. § (5) bekezdését is alkalmazhatja az alkalmasság
minimumkövetelményeinek teljesítése érdekében.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított három évben nem rendelkezik legalább 1 db, az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, a közbeszerzés
tárgyával (egészségügyi szolgáltatás) azonos tárgyú referenciával, amelyet
legalább 12 hónapon keresztül teljesített.



M.2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a teljesítésbe nem tud bevonni
- legalább 1 fő, a 4/2000 (II.25.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 11. § (1)
bekezdésében meghatározott feltételnek megfelelő, ügyeletet vezető olyan
szakorvost, akinek legalább 5 éves szakmai gyakorlata van,
- legalább 3 fő, a R. 11. § (9) bekezdésében meghatározott feltételeknek
megfelelő orvost,
- legalább 3 fő, a R. 12. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek
megfelelő ápolót,
- legalább 2 fő érvényes pályaalkalmassági minősítéssel rendelkező
gépkocsivezetőt.
Valamennyi szakembernek (ügyeletet vezető szakorvos, orvos, ápoló,
gépkocsivezető) rendelkeznie kell legalább 2 éves, orvosi ügyeletben végzett
szakmai gyakorlattal.
Egy szakemberrel csak egy alkalmassági követelmény igazolható.

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem

III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges
feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk

A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
igen
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő
hivatkozás:
A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: ld. III.1.4)

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

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája

Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az
alábbiak szerint:
x Nyílt
   Meghívásos
   Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása: 
   Versenypárbeszéd
   Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: 
   Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: 
   Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
   Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
   Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló
tárgyalásos
   Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli
tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők



A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az
alábbiak szerint:
   Nyílt
   Meghívásos
   Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
   Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
   Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
   Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló
tárgyalásos
   Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli
tárgyalásos

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy
keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)

A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum  és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a
versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok
számát:

IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
   Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok
alapján

Szempont Súlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus
árlejtésről:

IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
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IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
   Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:  /  (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma:  (év/hó/nap)
   Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:  /  (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma:  (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:  /  (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma:  (év/hó/nap)

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének
feltételei (adott esetben)



A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2012/07/04 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 12700 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
Az összeg tartalmazza az ÁFÁ-t. A fizetés banki átutalással történik az
ajánlatkérő Raiffeisen Banknál vezetett 12001008-00169249-00100002
számú bankszámlájára. Az átutalási megbízás „Közlemény” rovatába fel kell
tüntetni a „Fót lakosságának ügyeleti ellátása” szöveget.

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2012/07/04 (év/hó/nap) Időpont: 10:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
(részvételi felhívás esetén)

Dátum:  (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók

   Az EU bármely hivatalos nyelve
   Az EU következő hivatalos nyelve(i): 
   Egyéb: 
x Magyar

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban:  vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától
számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések
felbontásának feltételei

Dátum: 2012/07/04 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
Hely: 2151 Fót, Vörösmarty tér 1. Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terem
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult
személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási
eljárásról:
A Kbt. 62. § (2) bekezdése szerint

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)

A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy
programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:

V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető
szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő
elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen



V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre
bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)

Az ajánlattevőknek a http://www.dobsa.hu/d108.html oldalon regisztrálniuk
kell. A regisztrációt követően az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet
e-mailen küldi meg az ajánlattevőknek a dokumentációt (munkanapokon
reggel 8 és 17 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 8 és 10
óra között)

V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési
szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek
értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési
szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő
megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
V.3.4) 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 szigorúbbak

igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont)
megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő
felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
III.2.2. pont – P.1-P.2), III.2.3. pont – M.1-M.2)

V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
Ajánlatkérő nem alkalmazza
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra:
nem

V.4) Egyéb információk:
1) Az ajánlatban meg kell jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a
közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a
megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.
2) Ajánlattevőnek tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a
munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés
helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. A dokumentáció
tartalmazza azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét
(elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat.
3) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi
költség az ajánlattevőket terheli.
4) Ajánlatkérő nem magyar nyelven benyújtott iratok ajánlattevő általi felelős
fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő a
felelős. Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja.
5) Az ajánlatnak eredetiben vagy egyszerű másolatban tartalmaznia
kell az ajánlattevőnek és adott esetben a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerinti
szervezetnek
- az egyéni vállalkozó kivételével: a cégjegyzésre jogosult(ak) hiteles
cégaláírási nyilatkozatát (aláírási címpéldány) vagy az ügyvéd által



ellenjegyzett aláírás-mintát, valamint – amennyiben a www.e-cegjegyzek.hu-n
megtalálható adatok nem tartalmazzák a képviseletre jogosult adatait – a
hatályos adatokat tartalmazó cégkivonatot vagy cégmásolatot eredetiben vagy
egyszerű másolatban,
- adott esetben meghatalmazást az ajánlat aláírására és
kötelezettségvállalásra.
6) A dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók.
7) A nem saját állományú szakember(ek) (akiket ajánlattevő nem
munkaviszony vagy egyéb foglalkoztatási jogviszony keretében kíván bevonni
a teljesítés során) bevonása esetén az ajánlattevőnek a Kbt. 40. § (1)
bekezdés, valamint az 55. § (5)-(6) bekezdései szerint kell eljárnia.
8) Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság
igazolásában résztvevő gazdasági szereplő a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint
kíván tényt vagy adatot igazolni, de az ezen tényt vagy adatot tartalmazó,
a Kbt. 36. § (5) bekezdés szerinti nyilvántartás a Közbeszerzési Hatóság
útmutatójában nem szerepel, úgy ajánlattevőnek vagy az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetnek a Kbt. 36. § (6) bekezdése szerint az
ajánlatban meg kell jelölnie az érintett nyilvántartást.
9) A III.1.1) pont szerinti biztosítékot a szerződéskötéskor kell rendelkezésre
bocsátani. Az ajánlattevőnek erről az ajánlatban nyilatkoznia kell.

V.5) E hirdetmény feladásának időpontja: 2012/06/14 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető
be

Hivatalos név: Dobsa Kft.
Postai cím: Dessewffy u. 27.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1041
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dobsa Sándor hivatalos közbeszerzési tanácsadó
Telefon: (06 30) 414-0230
E-mail: kozbeszerzes@dobsa.hu
Fax: (06 27) 620-183
Internetcím (URL): www.dobsa.hu

II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok
beszerezhetők

Hivatalos név: Dobsa Kft.
Postai cím: Dessewffy u. 27.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1041
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dobsa Sándor hivatalos közbeszerzési tanácsadó
Telefon: (06 30) 414-0230
E-mail: kozbeszerzes@dobsa.hu
Fax: (06 27) 620-183
Internetcím (URL): www.dobsa.hu/d108.html



III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket
kell benyújtani

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):

IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
  

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban
is használható)------------------

  
B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
További
tárgyak:

3) Mennyiség
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül:  Pénznem:
VAGY:
és  között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző
időpontok feltüntetése (adott esetben)

Az időtartam hónapban:  vagy napban:  (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés  (év/hó/nap)
Befejezés  (év/hó/nap)

5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használható) ----------------------


