3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 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
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________
Azonosító kód____________________
Építési beruházás x
Árubeszerzés
Szolgáltatás
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum
Postai cím: Városligeti krt. 11.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Szivák Ildikó
Telefon: 06-1-3634016
E-mail: szivakildiko@mmkm.hu
Fax: 06-1-3634016
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]
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
xSzabadidő, 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]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]
I.4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást?
nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Kohászati Múzeuma felújítási munkáinak
ellátása vállalkozási szerződés keretében.
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)
xÉpítési beruházás
xKivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió

A teljesítés helye
3517 Miskolc-Felsőhámor, Palota u. 22.
NUTS-kód HU311
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. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása x
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
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
Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Kohászati Múzeuma felújítási munkáinak
ellátása vállalkozási szerződés keretében.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45410000-4

További
45421131-1
tárgyak:
45443000-4
II.1.7)
Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) nem
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)? nem
II.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Kohászati Múzeuma felújítási munkáinak
ellátása vállalkozási szerződés keretében.
A beruházás keretében az alábbi munkálatokat kell elvégezni:
Homlokzat felújítása:
Vakolatleverések oldalfalról és mennyezetről 275 m2 területen
Falfelület tisztítása, sótalanítása 275 m2 területen
Légpórusos vakolat készítése oldalfalakon 275 m2 területen
Régi festék lekaparása a homlokzatról és a lekapart homlokzati vakolat átsimítása
háló erősítésével 485 m2-en
Homlokzatfestés 2 rétegben műemléki homlokzatfestékkel 755 m2-en
Ideiglenes fóliatakarás 300 m2-en
Külső fal hőszigetelése 97 m2-en
Vékonyrétegű fedővakolat készítése 97 m2-en
Ereszdeszkázás készítése a régi elbontásával 65 m2-en
Karmantyús műanyag szivárgócső beépítése 22 m-en
Függőleges szűrőréteg készítése 22 m3 mennyiségben
Hátszivárgó lemez elhelyezés 44 m2-en
2 db akna elhelyezése
Műanyag csövezet elhelyezése 30 fm-en
2 db fokozott hőszigetelésű bejárati ajtó beépítése
Meglévő előtető elbontása és új előtető elkészítése
Járda készítése 42 m2-en
Nagy teherbírású zárt lefolyó rendszer kiépítése 28 fm-en
Ablakok lezáró léceinek elhelyezése 134 fm-en
Ablak vagy szemöldökpárkány fedése 29 m mennyiségben
Vasbeton szögtámfal építése:
Meglévő terméskő támfal bontása, fedkővel ,15 m3
Meglévő beton széntároló és tereplépcső bontása, 14 m3
Meglévő drótfonatos idomacél kerítés és kapu bontása, 46 fm
Út bontása, 29 m2
Törmelék szállítóeszközre rakása és lerakóhelyre szállítása, szállítás 10 km-en
belül, 40 m3
Földpart dúcolása, 32 m2
Falzsaluzás kétoldali függőleges sík felülettel, 26,6 m2
Falzsaluzás egyoldali sík felülettel alaplemeznél, 28,3 m2
Munkagödör földkiemelés, föld depóniába vagy szállítóeszközre rakva, III. fejtési
osztály, 245,3 m3
Földelszállítás lerakóhelyre 5 km távolságig, 25,3 m3
Földvisszatöltés munkagödörbe, tömörítve réteges elterítéssel, 220 m3
Vasbeton talplemez építése, 17,4 m3
Vasszerelés
Szerelőbeton, 2,9 m3

Zsalukő támfal építése 30/50/20 cm méretű beton zsalukő felhasználásával, 69,6
m2
Zsalukő kibetonozás, 14,6 m3
Támfal tetején vasbeton fedkő és kiegyenlítő réteg készítése, 4,88 m3
Terfil geotextilía elhelyezése dréncső köré, 24 m2
D 150 KPE dréncső elhelyezése, 50 fm
D 150 KG PVC cső bekötés a szivárgó és az út alatti csapadék csatorna között, 5
fm
Út helyreállítása eredeti kivitelben, 29 m2
Hátszivárgó készítése, 80 m2
Kerítés felújítás:
Meglévő kerítés elbontása, 7,1 fm
Kőbeton alap készítése, 2,93 m3
Terméskőfal falazása, 2,16 m3
Kőpillér falazása, 1,10 m3
Nyers kőfal teli hézagolása, cementhabarccsal, 27,20 m2
Kerítésrács elhelyezés kőfalba, kerítéselemekkel 100x130 cm, 2 db.
Kerítés, rácsos kapuszárnyainak elhelyezése kétszárnyú kapuk, 240x180 és
220x180 cm, 4 db
Kerítés rácsmezők készítése, 100x130 cm. mérettel, 2db
Kerítés kapu készítése 220x180 cm. mérettel, 1 db
II.2.2)
Vételi jog (opció) (adott esetben) 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 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 (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés 2010/06/15 (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)
Késedelmi kötbér: 50.000 Ft/nap, maximális összege a bruttó szerződéses ár 3 %-a.
Meghiúsulási kötbér: nem teljesítés esetén a bruttó szerződéses ár 4 %-a.
Jótállási idő: a sikeres műszaki átadástól számított minimum 12 hónap teljes
körűen.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre

Ajánlatkérő a szolgáltatás ellenértéket a megrendelő által jóváhagyott
teljesítésigazolás alapján kiállított számla alapján, a szerződésben meghatározott
módon és tartalommal való teljesítéstől számított 30 napon belül átutalással teljesíti
a Kbt. 305. § (1)- (3) bekezdése alapján.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
Nem követelmény.
III.1.4)
Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott
esetben) nem Ha igen, a különleges feltételek meghatározása
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 ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
– Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet,
akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésének a)-h) pontjaiban felsorolt kizáró okok
valamelyike fennáll.
- Kizárásra kerül az eljárásból az az ajánlattevő, aki, illetőleg akinek a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy a
számára erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)-b) pontjaiban
meghatározott kizáró okok hatálya alá esik.
Igazolási mód:
-A Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-h) pontjai szerinti kizáró okok fenn nem állásáról az
ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő részére a szerződés
teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 249. § (3) bekezdése alapján
írásban kell nyilatkoznia.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-t meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó csatolja:
P1. A Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi pénzügyi intézménytől
(ahol több folyószámlája van, az összes folyószámláról) származó, az ajánlattételi
határidőhöz képest 60 napnál nem régebbi eredeti, vagy egyszerű másolati
nyilatkozatot, amely tartalmazza:
- a vezetett bankszámla számát
- mióta vezeti ajánlattevő bankszámláját,
- ajánlattevő számláján a nyilatkozat kiállítását megelőző egy évben sorban állás
volt-e, és ha igen, milyen időtartamban
P2. A Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja alapján a 2008. év vonatkozásában a
számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámoló benyújtása egyszerű másolatban.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-t meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, amennyiben:
P1. Bármely számlavezető pénzintézettől származó nyilatkozat szerint számláján a
nyilatkozat kiállításától számított elmúlt egy évben 30 napot meghaladó sorban állás
volt

P2. A számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolója szerint a mérleg szerinti
eredménye 2008. évben negatív
Az ajánlattevőnek és a 10 %-os mértéket meghaladóan az eljárásba bevonni kívánt
alvállalkozójának az alkalmassági követelményeknek önállóan kell megfelelniük.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1. Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-t meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozója csatolja:
A Kbt. 67. § (2) bekezdésének a) pontja&#61472;alapján az ajánlati felhívás
feladását megelőző három évben befejezett (műszaki átadás-átvétellel lezárult)
a közbeszerzés tárgykörébe tartozó építési beruházásainak ismertetését, a Kbt.
68. § (2) bekezdése szerinti referenciaigazolással (legalább az ellenszolgáltatás
összege, a teljesítés ideje és helye, nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak
és a szerződésnek megfelelően történt-e). A referenciaigazolásoknak egyértelműen
kell tartalmaznia azokaz az adatokat, információkat, amelyekből az alkalmasság
minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható. A közös ajánlattevőként
teljesített referencia esetében a referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie,
hogy a referenciaként megjelölt munkák közül mely munkarészeket teljesített az
ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10 %-t meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó.
M2. Ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-t meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozója, valamint az erőforrást nyújtó szervezet csatolja:
A Kbt. 67. § (2) bekezdésének b) pontja, valamint a 162/2004 (V.21.) Korm. rendelet
8/A § (2) bekezdése alapján a szerződésszerű teljesítéshez rendelkezésre álló
eszközök, berendezések, műszaki felszereltség adatainak leírását (darabszám,
műszaki paraméter megjelölésével).
Bérelt eszközök esetében ajánlattevő köteles ajánlatához becsatolni a bérleti
szerződést(előszerződést), mely szerint a szükséges eszköz a teljesítés ideje alatt
ajánlattevő rendelkezésére fog állni.
Az igénybe vett erőforrások tekintetében a rendelkezésre állás a Kbt. 65. § (4)
bekezdése szerinti igazolással történik.
M3. Ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-t meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozója, valamint az erőforrást nyújtó szervezet csatolja:
A Kbt. 67. § (2) bekezdésének e) pontja, valamint a 162/2004 (V.21.) Korm. rendelet
8/A § (2) bekezdése alapján azoknak a vezetőknek, a felelős műszaki vezetőknek,
valamint szakembereknek a megnevezését, létszámadatait, végzettségét,
képzettségét és gyakorlati idejét bemutató nyilatkozatot, akiket ajánlattevő be kíván
vonni a teljesítésbe. Annak igazolására, hogy a felsorolt személyek a megkívánt
képzettséggel, illetve végzettséggel rendelkeznek az ajánlattevő csatolja be a
képzettséget, végzettséget, jogosultságot és névjegyzékbe vételt, illetve a kamarai
regisztrációt igazoló dokumentumok egyszerű másolatát.
Az igénybe vett erőforrások tekintetében a rendelkezésre állás a Kbt. 65. § (4)
bekezdése szerinti igazolással történik.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1. Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-t meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, amennyiben együttesen nem
rendelkeznek:

- Az ajánlattételi felhívás feladását megelőző három évből műszaki átadás-átvétellel
lezárult összesen legalább 1 db, legalább nettó 15 millió forint értékű
épület-homlokzat felújítási munkájának elvégzésére vonatkozó referenciával
M2. Alkalmatlan az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-t meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, valamint az erőforrást nyújtó szervezet,
amennyiben együttesen nem rendelkeznek:
- 2 db betonkeverővel
- 1 db közúti forgalomban való közlekedésre alkalmas tehergépjárművel
- állványzattal
M3. Alkalmatlan az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-t meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, valamint az erőforrást nyújtó szervezet,
amennyiben együttesen nem rendelkeznek az alábbi szakemberekkel, felelős
műszaki vezetőkkel, illetőleg vezetőkkel:
- legalább egy fő felsőfokú végzettséggel, és legalább öt év szakmai gyakorlattal
rendelkező vezető tisztségviselővel
- legalább egy fő felelős műszaki vezetői névjegyzékbe felvett – MV- Ép/A
kategóriájú – és legalább három év gyakorlati idővel rendelkező felelős műszaki
vezetővel
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott nem
III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges
feltételek
III.3.1)
A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
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
xAz alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat
súlyozással kell megadni)
Szempont
Súlyszám
Egyösszegű nettó ajánlati ár (forintban
meghatározva)

60

Teljesítési határidő a szerződéskötéstől
számítva (napokban meghatározva)

20

A meghatározottnál kedvezőbb jótállási 20
időtartam (hónapokban meghatározva)
IV.2.2)
Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem
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? nem
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (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: 2010/02/23 (év/hó/nap )
Időpont: 10.00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 150000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
Ajánlattevő a dokumentáció ellenértékét készpénzben ajánlatkérő pénztárába
történő pénztári befizetéssel, vagy ajánlatkérő 10032000-01465457-00000000
sz. számlájára, „Kohászati Múzeum-kivitelezés” megjelöléssel köteles befizetni. A
dokumentáció a pénztári befizetés, illetve az átutalás után az ajánlattételi határidő
lejártának időpontjáig, munkanapokon 09-12 óra között, az ajánlattételi határidő
napján 09-10 óra között, az ajánlatkérő székhelyén,az I. emelet 11. szobában vehető
át a befizetés, illetve átutalás megtörténtét igazoló eredeti dokumentum (számla,
átutalási bizonylat) felmutatásával.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/02/23 (év/hó/nap) Időpont: 10.00
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
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
Dátum: 2010/02/23 (év/hó/nap)
Időpont: 10.00
Helyszín : Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum, 1146 Budapest, Városligeti krt.
11. I. emelet 11. sz. szoba

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80. §-ának (2) bekezdése szerint meghatározott személyek.
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2)
A szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos?
nem
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb hivatkozási alapot:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2010.03.05., 10.00 óra
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2009.03.25., 10.00 óra
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
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további
információk: (adott esetben)
Ajánlatkérő a dokumentációt, annak kiváltását követően, elektronikusan is
ajánlattevők rendelkezésére bocsátja.
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:
1-100 pont
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:
Az egyes részszempontok értékelésekor a legjobb ajánlat a maximális pontszámot
kapja, míg a legrosszabb ajánlat 1 pontszámot kap, a többi ajánlat pontszáma
az egyenes arányosság szabályai alapján kerül meghatározásra. Az egyes
részszempontokra adott pontszámok ezt követően az adott részszemponthoz tartozó
súlyszámmal kerülnek felszorzásra. Az összességében legelőnyösebb ajánlat az
lesz, amely a részszempontok és súlyszámok szorzatai alapján a legmagasabb
összpontszámot éri el.
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
V.7) Egyéb információk:
1. Az ajánlat benyújtására vonatkozó formai követelmények: az ajánlatokat zárt
borítékban, fűzve vagy kötve(az eredeti példányt zsinórral átfűzve és átkötve,
majd címkével leragasztva, a címkét cégbélyegző lenyomattal és a cégjegyzésre
jogosult szignójával ellátva), folyamatos oldalszámozással, minden tartalommal

rendelkező oldalt a cégjegyzésre jogosult szignójával ellátva, egy eredeti és kettő,
az eredeti példányról készült másolatban, továbbá elektronikus úton (CD vagy DVD
formátumban) kell benyújtani. Az egyes példányok borító lapján jól olvashatóan
fel kell tüntetni, hogy eredeti, vagy másolati példány-e. A borítékra az „Kohászati
Múzeum-felújítás”, valamint a „Nem bontható fel az ajánlatok hivatalos bontási
eljárásának megkezdése előtt!” feliratot kell feltüntetni.
2. Helyszíni bejárás: az ajánlatkérő egy alkalommal biztosít helyszíni bejárást,
melynek időpontja: 2010.02.10. 11:00 óra, találkozási helye: Magyar Műszaki és
Közlekedési Múzeum Kohászati Múzeum, 3517 Miskolc-Felsőhámor, Palota u. 22.
3. Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a következő
legkedvezőbb ajánlattevőnek minősített szervezettel kötheti meg a szerződést.
4. Az ajánlatnak tartalmazni kell oldalszámokkal megjelölt tartalomjegyzéket,
valamint felolvasólapot. A felolvasólap kötelező tartalmi eleme: ajánlattevő neve,
székhelye, elérhetőségei (telefon, e-mail, fax,) ajánlati ára.
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot,
amelynek tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a felhívás
valamennyi feltételére, a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra.
6. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes
költséget, kockázatot ajánlattevőnek kell viselnie. 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.
7. Az ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell:
- az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi&#61472;cégkivonat
eredeti vagy egyszerű másolati példányát,
- az ajánlatot cégszerűen&#61485; aláíró személy(ek) aláírási címpéldányának
eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát,
- a Kbt. 71. § (1) bekezdése szerinti, cégszerűen aláírt nyilatkozatot
- a Kbt. 71. § (3) bekezdése szerinti&#61484; cégszerűen aláírt nyilatkozatokat
- nyilatkozatot arról, hogy a III.2.2) P1. pontban meghatározottakon kívül más
pénzintézetnél nem vezet számlát.
- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő mely gazdálkodó szervezet
felett gyakorol a Ptk. szerinti többségi befolyást, illetőleg felette mely gazdálkodó
szervezet gyakorol többségi befolyást.
8. Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 83. § foglaltak szerint biztosítja.
9. Ajánlattevőnek ajánlati árát a felolvasólapon kell megadnia nettó és bruttó
értékben. Az ajánlati árnak az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban
meghatározott valamennyi feladat ellenértékét tartalmaznia kell, így ezeken
túlmenően semmilyen jogcímen nem jogosult Ajánlatkérőtől további díj- vagy
költségtérítés igénylésére. Ajánlattevő ezen felül a szerződés időtartama alatt
semmilyen költség elszámolására nem jogosult.
10. Az ajánlati árat magyar forintban (HUF) kell megadni, s az nem köthető
semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához.
11. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges
felelősségvállalásról szóló megállapodás eredeti vagy közjegyző által hitelesített
másolati példányát (konzorciális szerződést), amely tartalmazza az ajánlattevők
között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök, feladat-megosztás
bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során

kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos
jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy a közös
ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség
teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak, továbbá, hogy a pénzügyi
ellenszolgáltatást ajánlatkérő a konzorcium mely tagjának/tagjainak jogosult és
köteles teljesíteni.
12. Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (3) bekezdése alapján előírja, hogy ajánlattevők
tájékozódjanak a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó
olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése
során meg kell felelni. Azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és
címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat, a
dokumentáció tartalmazza.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/01/27 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:

Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1
meghatározás
1) A rész meghatározása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------

