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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:141921-2010:TEXT:HU:HTML

HU-Szombathely: Bútorok
2010/S 94-141921
AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS
Árubeszerzés
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1)
NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kossuth L. u. 1-3.
Kapcsolattartó: Tóth István
9700 Szombathely
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 94520260
E-mail: toth.istvan@szombathely.hu
Fax +36 94520264
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe www.szombathely.hu
További információk a következő címen szerezhetők be:
TriCSÓK Kft.
Teréz krt. 19. III. emelet 37.
Kapcsolattartó: Dr. Kéri Zoltán
1067 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 13542760
E-mail: szombathely@tricsok.hu
Fax +36 13542768
Internet: www.tricsok.hu
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Kossuth L. u. 1-3.
Kapcsolattartó: dr. Németh László (Fszt. 019. sz. szoba)
9700 Szombathely
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 94520290
E-mail: l_nemeth@szombathely.hu
Fax +36 94520335
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Kossuth L. u. 1-3.
Kapcsolattartó: dr. Németh László (Fszt. 019. sz. szoba)
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9700 Szombathely
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 94520290
E-mail: l_nemeth@szombathely.hu
Fax +36 94520335
I.2)

AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI
Regionális vagy helyi hatóság
Általános közszolgáltatások
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést Nem

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1)
MEGHATÁROZÁS
II.1.1)

Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Kossuth L. u. 7. sz. 6341 hrsz-ú ingatlanon műemlék épület felújításához és a Városházához csatolásához
kapcsolódó eszközbeszerzés.

II.1.2)

A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye MAGYARORSZÁG 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 7. sz. 6341 hrsz. és Szombathely,
Kossuth Lajos u. 1-3. sz. 6340 hrsz-ú ingatlan.
NUTS-kód HU222

II.1.3)

A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása

II.1.4)

Keretmegállapodásra vonatkozó információk

II.1.5)

A szerződés meghatározása/tárgya
Szállítási szerződés, melynek tárgya a Szombathely, Kossuth L. u. 7. sz. 6341 hrsz-ú ingatlanon műemlék
épület felújításához és a Városházához csatolásához kapcsolódó eszközbeszerzés.

II.1.6)

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
39100000, 32342412, 32343000, 30200000, 32341000

II.1.7)

A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?
Igen

II.1.8)

Részekre történő ajánlattétel
Igen
az ajánlatok benyújthatók egy vagy több részre

II.1.9)

Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
Nem

II.2)

SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR

II.2.1)

Teljes mennyiség
A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében egyes termékek esetében
ajánlatkérő meghatározott gyártmányú, típusú, fantázianevű termékre hivatkozik. Az ilyen termékmegnevezés
csak az adott termék jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történik, és ezek esetében bármilyen,
azzal egyenértékű termék értendő. Ajánlattevő kötelessége, hogy amennyiben a meghatározott gyártmányú,
típusú, fantázianevű terméktől eltérő gyártmányú, típusú, fantázianevű termékre tesz ajánlatot, az ajánlati
dokumentáció részét képező költségvetés alapján tett részletes árajánlatában feltüntesse az általa megajánlott
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termék gyártmányát, valamint típusát és fantázianevét, valamint annak bizonyítása, hogy az alkalmas az ajánlati
felhívásban és dokumentációban meghatározott termék helyettesítésére.
I. rész: Szállítási szerződés informatikai eszközök szállítása tárgyában
Projektoros megjelenítés:
Projektor, 1 db, Reflecta 87 693, 1 db, Mennyezeti projektorfüggesztő, 1 db. beszerelés.
Hangosítás:
Vezetékes mikrofonok, 8 db, Mobil mikrofonok, 2 db, Keverők, 1 db, Erősítők, 1 db, Hangfalak, 4 db, Szerelés,
beüzemelés, oktatás.
Számítógépes hálózatbővítés, szerver bővítések, aktív eszközök beszerzése, rendszer integráció, üzembe
helyezési feladatok:
1 db IBM Blade HS22 szerver, 1db VMware Infrastructure Enterprise szoftver, 1 db HP Procurve 2610-24
hálózati eszköz beszerzése, továbbá a kapcsolódó rendszerintegrációs feladatok.
A telefonközpontjának átterhelés munkafeladatai:
Strukturált hálózat mérése és patch panel Cat 5e (3*24-es ) továbbá kábelek végszerelése 69 db,
Telefon trönk kifejtése Cat3 patch panelre (50-s) 50 db, optikai kábelek hegesztése, mérése 4*2 db, optikai
anyagok: tálca 8 db, pigtail 8 db, patch 8 db, kuplung 8 db, telefonok átterhelése költözéskor 10 db.
A Dokumentációban részletezettek szerint.
II. rész: Szállítási szerződés bútorok szállítása tárgyában:
A beszerzendő bútorok mennyisége: 13 db íróasztal klaviatúra tartóval, számítógép toronytartóval, 44 db
tárgyalószék, 11 db konténer, 13 db forgószék, 2 db tárgyalóasztal, 1 db asztaltoldat, 20 db iratszekrény, 1 db
fotel, 3 db 2 személyes kanapé, 1 db dohányzóasztal, 4 db bárszék, képfüggesztő sínrendszer, 1 db állólámpa,
70 m² szalagfüggöny, 5 db szőnyeg, 3 db propektusállvány, 3 db vetítőállvány, 30 db üveg képtartó, 4 garnitúra
galéria sínrendszer, továbbá 1 db hűtőszekrény, 1 db mosogatógép.
A Dokumentációban részletezettek szerint.
II.2.2)

Vételi jog (opció)
Nem

II.3)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Időtartam napokban 60 (a szerződés megkötésétől számítva)

A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Rész száma 1
MEGHATÁROZÁS Szállítási szerződés
1)

A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
Szállítási szerződés informatikai eszközök szállítása tárgyában.

2)

KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
32200000, 32341000, 32342412, 32343000

3)

MENNYISÉG
Projektoros megjelenítés:
Projektor, 1 db, Reflecta 87 693, 1 db, Mennyezeti projektorfüggesztő, 1 db, beszerelés.
Hangosítás:
Vezetékes mikrofonok, 8 db, Mobil mikrofonok, 2 db, Keverők, 1 db, Erősítők, 1 db, Hangfalak, 4 db, Szerelés,
beüzemelés, oktatás.
Számítógépes hálózatbővítés, szerver bővítések, aktív eszközök beszerzése, rendszer integráció, üzembe
helyezési feladatok:
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1 db IBM Blade HS22 szerver, 1db VMware Infrastructure Enterprise szoftver, 1 db HP Procurve 2610-24
hálózati eszköz beszerzése, továbbá a kapcsolódó rendszerintegrációs feladatok.
A telefonközpontjának átterhelés munkafeladatai:
Strukturált hálózat mérése és patch panel Cat 5e (3*24-es ) továbbá kábelek végszerelése 69 db,
Telefon trönk kifejtése Cat3 patch panelre (50-s) 50 db, optikai kábelek hegesztése, mérése 4*2 db, optikai
anyagok: tálca 8 db, pigtail 8 db, patch 8 db, kuplung 8 db, telefonok átterhelése költözéskor 10 db.
A Dokumentációban részletezettek szerint.
Áfa nélkül 4 200 000 HUF
4)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE

5)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL

Rész száma 2
MEGHATÁROZÁS Szállítási szerződés
1)

A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
Szállítási szerződés bútorok szállítása tárgyában.

2)

KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
39100000

3)

MENNYISÉG
II. rész:
13 db íróasztal klaviatúra tartóval, számítógép toronytartóval, 44 db tárgyalószék, 11 db konténer, 13 db
forgószék, 2 db tárgyalóasztal, 1 db asztaltoldat, 20db iratszekrény, 1 db fotel, 3 db 2 személyes kanapé, 1 db
dohányzóasztal, 4 db bárszék, képfüggesztő sínrendszer, 1 db állólámpa, 70 m2 szalagfüggöny, 5 db szőnyeg,
3 db propektusállvány, 3 db vetítőállvány, 30 db üveg képtartó, 4 garnitúra galéria sínrendszer, továbbá 1 db
hűtőszekrény, 1 db mosogatógép.
A dokumentációban részletezettek szerint.
Áfa nélkül 9 000 000,00 HUF

4)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE

5)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1)
A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1)

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek
A szerződésszerű teljesítés érdekében teljesítési biztosítékot kell vállalni a közbeszerzésekről szóló 2003.
évi CXXIX. törvény (a továbbiakban Kbt.) 53. § (6) bekezdés a) pont szerint az ajánlati dokumentációban
részletezettek szerint.
Az ajánlattevő késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér vállalására köteles az ajánlati
dokumentációban részletezettek szerint.

III.1.2)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
A szerződés finanszírozása Szombathely Megyei Jogú Város városközpontjának funkcióbővítő megújítása című
NYDOP-3.1.1/B-2009-0003. számú projekt keretében az ajánlatkérő saját forrásaiból történik.
Előleget az ajánlatkérő nem biztosít. A teljesítés során számla kibocsátására a dokumentációban részletezettek
szerint van lehetőség. Ajánlatkérő a teljesítés dokumentációban részletezett igazolása után fogad be számlát. A
számla ellenértékét az ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenében átutalással teljesíti,
a Kbt. 305. § (3) bekezdésének, valamint a 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának megfelelően, a szerződésben
meghatározott módon és tartalommal való teljesítésétől számított harminc napon belül.
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III.1.3)

A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
Nem követelmény.

III.1.4)

Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?
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, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a közbeszerzésekről szóló
2003. évi CXXIX. tv. (a továbbiakban: Kbt.) 60. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike
fennáll. Az ajánlatkérő az eljárásból kizárja az olyan ajánlattevőt, akivel szemben, illetőleg akinek a Kbt. 71. §
(1) bekezdés b) pont szerinti alvállalkozójával szemben, vagy a számára erőforrást nyújtó szervezettel szemben
a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
A kizáró okok fenn nem állását az ajánlattevőnek, a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pont szerinti alvállalkozónak és
az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 63. és 63/A. §-ai szerint kell igazolnia. Továbbá az
ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 71. § (3) bekezdése szerint, hogy a közbeszerzés 10 %-át
nem meghaladó mértékben nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Az igazolásoknak és
nyilatkozatoknak a Kbt. 60. § (1) bekezdés e) pontja kivételével az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál
nem régebbi keltezésűnek kell lenniük.

III.2.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek és/vagy
a Kbt. 71. § (1) bek. b) pontja szerinti alvállalkozójának az ajánlathoz csatolnia kell, a Kbt. 66. § (1) bek. c)
pontja alapján a 2007., 2008. és 2009. évben elért összesített teljes és a közbeszerzés tárgya szerinti (az I. rész
esetében: informatikai eszközök és/vagy elektronikai cikkek szállítása, a II. rész esetében bútorok szállítása
tárgyú) nettó forgalmáról szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor
kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek a forgalmi adatok rendelkezésre állnak.
A fenti alkalmassági követelmények igazolhatóak a Kbt. 65. § (3)-(4) bekezdésében, valamint 4. § 3/E.
pontjában foglaltak szerint is.
Amennyiben ajánlattevő erőforrást nyújtó szervezetet vesz igénybe az alkalmasság igazolásához, akkor
az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (4) bekezdése szerint kell igazolnia azt is, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt, továbbá ezen
erőforrást nyújtó szervezet az alkalmasságát az adott alkalmassági feltétel tekintetében az ajánlattevőre ebben
a pontban előírttal azonos módon igazolni köteles. Amennyiben ajánlattevő erőforrást nyújtó szervezetet vesz
igénybe az alkalmasság igazolásához, akkor ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy közte és az erőforrást
nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás fennáll-e.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) Alkalmatlan az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bek. b) pontja szerinti
alvállalkozója, ha:
— az I. részre történő ajánlattétel esetén a 2007., 2008., és 2009. évek legalább egyikében a teljes forgalma
nem éri el a nettó 4 500 000 HUF összeget, a közbeszerzés tárgya (informatikai eszközök és/vagy elektronikai
cikkek szállítása) szerinti tevékenységéből származó forgalma nem éri el ugyanezen évek legalább egyikében a
nettó 4 000 000 HUF összeget,
— a II. részre történő ajánlattétel esetén a 2007., 2008., és 2009. évek legalább egyikében a teljes forgalma
nem éri el a nettó 9 000 000 HUF összeget, a közbeszerzés tárgya (bútorok szállítása tárgyú) szerinti
tevékenységéből származó forgalma nem éri el ugyanezen évek legalább egyikében a nettó 9 000 000 HUF
összeget.
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Az ajánlattevő (közös ajánlattevők) és a Kbt. 71. § (1) b) szerinti alvállalkozó a fenti pénzügyi, gazdasági
alkalmassági feltételnek együttesen is megfelelhetnek.
Több részre történő ajánlattétel esetén a teljes forgalomra vonatkozó forgalmi adatoknak az ajánlattal érintett
részek tekintetében a fentiekben meghatározott minimális értékek összegét kell elérniük, a közbeszerzés
tárgyára vonatkozó forgalmi adatoknak pedig részenként külön-külön kell elérniük a fentiekben meghatározott
minimális értékeket.
III.2.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) és/vagy a Kbt. 71. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti
alvállalkozónak az ajánlathoz csatolnia kell, a 2007., 2008., és 2009. évben teljesített, a közbeszerzés tárgya
szerinti szállításainak (az I. rész esetében: számítógépes hálózatbővítés és szerverbővítés - aktív eszközök
szállítása és üzembe helyezése, a II. rész esetében bútorok szállítása) ismertetéséről szóló nyilatkozatát,
vagy a Kbt. 68. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt
igazolást.
A nyilatkozatnak vagy referenciaigazolásnak egyaránt tartalmaznia kell legalább a teljesítés idejét, a szerződést
kötő másik fél megnevezését, székhelyét, a szállítás tárgyát, továbbá az ellenszolgáltatás nettó összegét vagy a
korábbi szállítás mennyiségére utaló más adat megjelölését.
A fenti alkalmassági követelmények igazolhatóak a Kbt. 65. § (3)-(4) bekezdésében, valamint 4. § 3/E.
pontjában foglaltak szerint is.
Amennyiben ajánlattevő erőforrást nyújtó szervezetet vesz igénybe az alkalmasság igazolásához, akkor
az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (4) bekezdése szerint kell igazolnia azt is, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt, továbbá ezen
erőforrást nyújtó szervezet az alkalmasságát az adott alkalmassági feltétel tekintetében az ajánlattevőre ebben
a pontban előírttal azonos módon igazolni köteles. Amennyiben ajánlattevő erőforrást nyújtó szervezetet vesz
igénybe az alkalmasság igazolásához, akkor ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy közte és az erőforrást
nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás fennáll-e.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
Műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmatlan az ajánlattevő, a közös ajánlattevők és/vagy a Kbt. 71. § (1)
bekezdés b) pont szerinti alvállalkozó, ha a 2007., 2008., és 2009. évben összesen nem rendelkezik:
— az I. részre történő ajánlattétel esetén legalább 1 db, vagy legalább nettó 4 000 000 HUF értékű, vagy
legalább 50 db struktúrált hálózati végpontot magában foglaló, a beszerzés tárgya szerinti (számítógépes
hálózatbővítés és szerverbővítés - aktív eszközök szállítása és üzembe helyezése) tárgyú referenciával,
— a II. részre történő ajánlattétel esetén legalább 1 db, vagy legalább nettó 9 000 000 HUF értékű bútor
szállítását magában foglaló, vagy legalább 10 db íróasztal, 10 db forgószék, 10 db iratszekrény és 30 db
tárgyalószék együttes szállítását magában foglaló, bútorok szállítása tárgyú referenciával.
Több részre történő ajánlattétel esetén az ajánlatával érintett részek vonatkozásában az ajánlattevőnek, ill. a
Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pont szerinti alvállalkozónak részenként külön-külön rendelkeznie kell a fentiekben az
adott részek vonatkozásában előírt referenciával.
Az ajánlattevő (közös ajánlattevők) és a Kbt. 71. § (1) b) szerinti alvállalkozók a műszaki, szakmai alkalmassági
feltételeknek együttesen is megfelelhetnek.

III.2.4)

Fenntartott szerződések
Nem

III.3)

SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
FELTÉTELEK

III.3.1)

A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
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A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
nevét és képzettségét?

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1)
AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1)

Az eljárás fajtája
Nyílt

IV.1.2)

Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma

IV.1.3)

Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során

IV.2)

BÍRÁLATI SZEMPONTOK

IV.2.1)

Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

IV.2.2)

Elektronikus árverést alkalmaznak-e?
Nem

IV.3)

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.3.1)

Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám

IV.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?
Nem

IV.3.3)

A dokumentáció és egyéb iratok
A dokumentáció beszerzésének határideje 28.6.2010 - 10:00
Kell-e fizetni a dokumentációért?
Ár 50 000 HUF
A fizetés feltételei és módja: A fenti ár az ÁFA-t nem tartalmazza. Átutalással vagy bankszámlára
befizetéssel fizetendő. Az átutalást vagy befizetést a TriCSÓK Kft. Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett
12010659-01057020-00100006 számú számlájára kell teljesíteni, az átutalás közlemény rovatában kérjük
feltüntetni: „Dokumentáció, Kossuth 7. eszközbeszerzés”.

IV.3.4)

Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
28.6.2010 - 10:00

IV.3.5)

Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére

IV.3.6)

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

IV.3.7)

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Időtartam napokban 100 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8)

Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 28.6.2010 - 10:00
Hely
Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, MAGYARORSZÁG 9700 Szombathely Kossuth L. u.
1-3., I. emelet Tanácsterem.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? Igen
A Kbt. 80. § (2) szerinti személyek.

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1)
A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E?
Nem
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VI.2)

A SZERZŐDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL
KAPCSOLATOS?
Igen
kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb használható hivatkozási alapot: A
Kossuth utca 7. felújításához kapcsolódó eszközbeszerzés esetében az íróasztal, görgős szék, irodai konténer,
tárgyalószék, főnöki fotel, ülőgarnitúra, szőnyeg, fotel, dohányzóasztal, konferenciaasztal, szalagfüggöny,
bárszék, hűtő, vetítővászon, projektor, tételek nem képezik a NYDOP-3.1.1/B-2009-0003. sz. projekt
költségvetésének részét. A többi tétel a NYDOP 3.1.1/B-2009-0003. sz. projekt részét képezi, azonban a projekt
részét képező tételek finanszírozása Ajánlatkérő saját forrásából történik.

VI.3)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
1) Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83. § szerint biztosítja.
2) Az eredményhirdetés időpontja 14.7.2010 (14:00), helye: Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala (MAGYARORSZÁG 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.), I. emeleti tanácsterem
3) A szerződéskötés tervezett időpontja: az eredményhirdetést követő 21. nap (ha ez nem munkanapra
esik, az ezt követő legközelebbi munkanap), helye: Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
(MAGYARORSZÁG 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.).
4) A dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentáció az ajánlati felhívás
A) melléklet II. pont szerinti helyen átvehető személyesen, munkanapokon 9:00-12:00 óráig (az ajánlatok
felbontásának napján 9:00-10:00 óráig), illetve a Kbt. 54. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. A
dokumentáció átvételének feltétele az ellenérték befizetését vagy átutalását igazoló eredeti pénzintézeti
igazolás átadása, valamint az ajánlattevő elérhetőségeinek megadása. A dokumentáció megküldése
az erre irányuló kérelem kézhezvételétől számított két munkanapon belül, postai úton történik feltéve,
hogy a dokumentáció ellenértékének megfizetését ajánlattevő eredeti pénzintézeti igazolással igazolta. A
dokumentáció másra nem ruházható át.
5) 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.
6) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdésében
foglaltak szerint.
7) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 71. § (1) bekezdés a), b) és
c) pontja vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni, és az
ajánlathoz csatolni.
8) A Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pont szerinti alvállalkozóra vonatkozó, szükséges alkalmassági igazolásokat a
Kbt. 71. § (4) bekezdése szerint az ajánlatban kell megadni.
9) Amennyiben ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 2006. évi V. tv. (Ctv.) szerint rendelkeznie kell aláírási
címpéldánnyal vagy aláírás-mintával, úgy az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlatot kézjegyükkel ellátó
cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányának vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (3) bekezdése szerinti
aláírás-mintájának egyszerű másolati példányát. Amennyiben az ajánlatot nem a cégkivonatban szereplő
képviselő írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírásmintáját is tartalmazó, a cégjegyzésre jogosult képviselő általi meghatalmazásnak az eredeti példányát is
szükséges csatolni.
10) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő (közös ajánlattevők) esetében az aktuális cégállapotot bemutató,
az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebben kelt, az illetékes cégbíróság által kibocsátott
cégkivonatot vagy az IRM Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata által
kiadott nyilvános cégadatok kivonatát. Amennyiben az illetékes cégbíróság által kiadott cégkivonat szerint
cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban, valamint ha az IRM Céginformációs és az Elektronikus
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Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata által kiadott cégkivonaton „módosítás alatt” kitétel szerepel, és bármelyik fajta cégkivonat esetén - a cégkivonatból a módosítás tárgya és pontos terjedelme nem állapítható
meg, úgy csatolni kell a változás-bejegyzési kérelem egyszerű másolatát is.
11) Közös ajánlattétel esetén az ajánlat részeként be kell nyújtani az ajánlattevőknek a közös ajánlattal
összefüggő megállapodásukat, amelynek tartalmaznia kell nyilatkozatukat arról, hogy a szerződés szerinti
teljesítésért egyetemleges kötelezettséget és felelősséget vállalnak, a teljesítésben való részvételük arányát, a
feladatoknak az ajánlattevők közötti megosztását, továbbá a képviselő ajánlattevő megjelölését.
12) A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 60. § (1) bekezdésében
foglalt kizáró okokkal kapcsolatban nyilatkoznia kell arról, hogy a székhelye szerinti ország jogrendszerében
a kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások felelnek meg, és azokat mely hatóságok, szervezetek
bocsátják ki. (Ez nyilatkozat nem a kizáró okok hiányának igazolását szolgálja, hanem a kizáró okok igazolási
módjának meghatározására irányul.) Ezen szervezetektől kell olyan igazolást benyújtani a Kbt. 63. és 63/A. §ai szerint, amelyből megállapítható, hogy ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pont szerinti alvállalkozó és
az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
13) Az ajánlatok formai követelményeit az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
14) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben az összegezésben az adott rész tekintetében
megnevezi a nyertest követő legkedvezőbb ajánlatot tevőt, úgy a Kbt. 91. § (2) bekezdés a) és b) pontjaiban
meghatározott esetekben vele kötheti meg az adott rész tekintetében a szerződést.
15) Ajánlattevő az ajánlati felhívás IV.3.7) pontjában foglaltaknak megfelelően, az ott szereplő időtartamig
ajánlatához kötve van. Amennyiben a Kbt. 78. § (2) bekezdésében meghatározott időpont ennél későbbi, akkor
ajánlattevő ajánlatához a Kbt. 78. § (2) bekezdésében meghatározott időpontig van kötve.
VI.4)

JOGORVOSLATI ELJÁRÁS

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 13367776
Internet: www.kozbeszerzes.hu
Fax +36 13367778

VI.4.2)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 323. § szerint.

VI.4.3)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

VI.5)

E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
12.5.2010
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