
Ajánlati felhívás 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet Nemzeti azonosítószám: 2 

AK06876 

Postai cím: Győri út 15. 

Város: Sopron NUTS-kód: HU221 Postai irányítószám: 
9400 

Ország: Magyarország 

Kapcsolattartó személy: Béresné Bakondi Ágnes Telefon: +3699514-200 

E-mail: kozbeszerzes@sopronigyogykozpont.hu Fax: +3699514-250 

Internetcím(ek) 

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.sopronigyogykozpont.hu 

A felhasználói oldal címe: (URL) www.sopronigyogykozpont.hu 

I.2) Közös közbeszerzés 

 

 

tban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő 
nevét) 

(adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) 

 

 

I.3) Kommunikáció 

 A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a 
következő címen:  

 A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről 
érhető el: (URL) 

További információ a következő címen szerezhető be 

X a fent említett cím 

(adjon meg másik címet) 

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó 

(URL) 

X a fent említett címre 

mailto:kozbeszerzes@sopronigyogykozpont.hu


(adjon meg másik címet) 

általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és 
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL) 

I.4) Az ajánlatkérő típusa 

 

 

 

ó 

-(3) bekezdés] 

X Egyéb: egészségügy 

I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) 

 

 

 

 

 

X Egészségügy 

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

 

 

 

 

I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) 

- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása 

a 

 

kitermelése 

 

 

 

-, trolibusz- és autóbusz-
szolgáltatások 

 

nységek 

 

 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) Elnevezés: ÁEEK_OEP_EMMI-2016/1 - Fekvőbeteg szakellátó 
intézmények támogatására - a gazdaságilag hatékony struktúra-
átalakításhoz, ehhez kapcsolódó szakmai és/vagy működési koncentrációt 
szolgáló fejlesztések megvalósítása a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és 
Rehabilitációs Intézetben – Várisi úti építési beruházás 

Hivatkozási szám: 2 

II.1.2) Fő CPV-kód: 45000000-7  Építési munkák    45262700-8 Épületátalakítási munka 
                                   45453100-8 Felújítás 

  Kiegészítő CPV-kód: 1 2 [ ][ ][ ][ ] 

II.1.3) A szerződés típusa    X   Építési beruházás  



II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:  

9400 Sopron, Várisi úti építési beruházás 

1. Szobák felújítása I.-II. emelet teljes bútorozással   30 db szoba 
2. Folyosók felújítása I.-II. emelet   2 db folyosó 
3. Nővérhívó cseréje I.-II. emelet   2 szinten 
4. Közösségi vizesblokkok cseréje I.-II. emelet   2 teljes vizesblokk 
5. Osztályos és kiszolgáló helyiségek felújítása  I. emelet 
6. Osztályos és kiszolgáló helyiségek felújítása II. emelet  
7. Vezérkulcsos rendszer kialakítása I-II. emelet 
8. Osztályos és kiszolgáló helyiségek és társalgó bútorozása I.-II. emelet  

II.1.5) Becsült érték: 2 [1 ] Pénznem: [ HUF]  A megadott érték nem a tényleges becsült érték.  

(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a 
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) 

II.1.6) Részekre bontás 

an. 

Ajánlatok benyújthatók 12     X valamennyi részre  

 

oportok kombinációjával ítéljen 
oda szerződéseket: 

X Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított. 

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): 

 

 

II.2) A közbeszerzés ismertetése 1 

II.2.1) Elnevezés: 2 ÁEEK_OEP_EMMI-2016/1 - Fekvőbeteg szakellátó 
intézmények támogatására - a gazdaságilag hatékony struktúra-
átalakításhoz, ehhez kapcsolódó szakmai és/vagy működési 
koncentrációt szolgáló fejlesztések megvalósítása a Soproni Erzsébet 
Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézetben – Várisi úti építési 
beruházás 

Rész száma: 21 

II.2.2) További CPV-kód(ok): 2 

Fő CPV-kód: 1 45000000-7  Építési munkák    45262700-8 Épületátalakítási munka 
                         45453100-8 Felújítás 

Kiegészítő CPV-kód: 1 2 [ ][ ][ ][ ] 

II.2.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód: 1 HU221 
A teljesítés helye:  
Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet 
telephelye: 9400 Sopron, Várisi út 2. (Helyrajzi szám: 6814/1.) 
 



II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:  

9400 Sopron, Várisi úti építési beruházás 

1. Szobák felújítása I.-II. emelet teljes bútorozással   30 db szoba 
2. Folyosók felújítása I.-II. emelet   2 db folyosó 
3. Nővérhívó cseréje I.-II. emelet   2 szinten 
4. Közösségi vizesblokkok cseréje I.-II. emelet   2 teljes vizesblokk 
5. Osztályos és kiszolgáló helyiségek felújítása  I. emelet 
6. Osztályos és kiszolgáló helyiségek felújítása II. emelet  
7. Vezérkulcsos rendszer kialakítása I-II. emelet 
8. Osztályos és kiszolgáló helyiségek és társalgó bútorozása I.-II. emelet  

MŰSZAKI LEÍRÁS 

Közbeszerzési Dokumentumban található teljes körűen, mely magában foglalja az építészeti, a gépészeti és 
az elektromos részletes műszaki leírásokat.  

A részletes árazatlan költségvetés is a Közbeszerzési Dokumentum része. 

A teljes nettó HUF ajánlati árnak tartalmaznia kell mind a kivitelezés, mind pedig az annak részeként 
beépítésre kerülő bútorok beépítésének ellenértékét, valamint minden egyéb olyan járulékos költséget, 
mely a kiviteli tervdokumentáció alapján a megvalósítandó kivitelezéshez szükséges 

II.2.5) Értékelési szempontok 

 

X Minőségi szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 1 2 20 

           - Jótállás: (minimum 24+1 hónap (1 pont), maximum 24+36 hónap (10 pont)                                                          
              24+36 hónap feletti vállalást Ajánlattevő a maximális ponttal értékeli         -  súlyszám:  35 
              
         - Teljesítési határidő: előteljesítés (minimum 1 nap: 1 pont, maximum 10 nap: 10 pont) 
            a 10 nap feletti vállalást Ajánlattevő a maximális ponttal értékeli                    -  súlyszám: 15 

– Megnevezés: / Súlyszám: 1 20 

X Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 21                                                                       - súlyszám: 50 

II.2.6) Becsült érték: 2 

Érték ÁFA nélkül: [1] Pénznem: HUF 

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy 
dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) 

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama  

Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [ ] 

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2017. 06. 30. 

X nem A meghosszabbítás leírása: 

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárás kivételével) 

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ] 

vagy 

Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: 2 [ ] 



A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk 

Elfogadhatók változatok (altern X nem 

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ 

X nem Opciók leírása: 

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról 

ógust kell 
tartalmazniuk 

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos  igen X nem 

Projekt száma vagy hivatkozási száma:  

II.2.13) További információ:  

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Lsd. Közbeszerzési Dokumentumban 

- A II.1.5 és  II.2.6. pontban adminisztratív adat szerepel, nem a tényleges becsült érték. 

 

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk 

III.1) Részvételi feltételek 

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság 

A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt 
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. §-ban meghatározott kizáró okok 
hatálya alatt áll. A Kbt. 114 § (1) bekezdés alapján Ajánlatkérő köteles a 62. § (1) bekezdés g)-k), 
m) és q) pontja szerinti kizáró okok érvényesítését előírni.  

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 

             A kizáró okok igazolása a 321/2015. (X.30) Kormányrendelet 17.§ (1) és (2) bekezdése alapján. 
A kizáró okokkal összefüggő nyilatkozatoknak az ajánlattételi felhívás megküldésének napjánál 
nem régebbi keltezésűnek kell lennie. 

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet: 

G1.: 19. § (1) c) ajánlattevő nyilatkozata az 
ajánlattételi felhívás megküldését megelőző három 
üzleti évre vonatkozó teljes nettó árbevételéről 
attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, 
illetve mikor kezdte meg tevékenységét, 
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.  

 

meghatározása: 

 
G1.: Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben a 
teljes nettó árbevétele az ajánlattételi felhívás 
megküldését megelőző három üzleti évben 
összesen nem éri el a nettó 200 millió forintot. 
 
 



III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 2 

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet: 

 

 

M1.: 21§ (2) a) szerint:  

a) az eljárást megindító felhívás feladásától - 
nem hirdetménnyel induló eljárásokban 
megküldésétől - visszafelé számított öt év 
legjelentősebb építési beruházásainak 
ismertetésével 

 

 

M2.: 21§ (2) b) szerint:  

b) azoknak a szakembereknek 
(szervezeteknek) - különösen a minőség-
ellenőrzésért felelősöknek - a 
megnevezésével, végzettségük, vagy 
képzettségük, szakmai tapasztalatuk 
ismertetésével, akiket be kíván vonni a 
teljesítésbe; 

 

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 2 

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került 
meghatározásra, ennek indokolása: 2 

 

M1.: Alkalmatlan Ajánlattevő, amennyiben nem 
rendelkezik a felhívás megküldését megelőző öt 
év időszakon belül, sikeres műszaki átadás-
átvétellel lezárt alábbi referenciával: 
1 db befejezett, legalább nettó 150 millió Ft 
értéket elérő, kórházban, üzemszerű működés 
közben végzett épület felújítási, kivitelezési 
munkára vonatkozó, referencia (komplex 
munkavégzés) tárgyban. 

 
M2.:  
Legalább 1 fő szakember, aki a 266/2013. Korm. 
rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki 
vezetés fejezet 1. rész, 2. pontja szerinti felelős 
műszaki vezető jogosultsággal rendelkezik (MV-
É), és legalább a következő szakmai 
tapasztalattal rendelkezik:  
3 éves magasépítési kivitelezési gyakorlattal 
rendelkezik és az elmúlt 5 évben részt vett 
legalább 1 olyan felújítási kivitelezési munkában, 
ami kórházban, működés alatt történt. 

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) 

A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: 

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2 

élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja 

-teremtési programok keretében történik 

 

III.1.6) A szerződés biztosítékai: 2 

Késedelmi kötbér: Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke naptári naponként a 2.2. pont 
szerinti nettó Vállalkozói díj minimum 1,5 %-a. A kötbér maximuma az ÁFA nélküli Vállalkozói díj 
15%-a lehet. 15 napon túli késedelem esetén Építtető a szerződés azonnali hatályú felmondására 
jogosult. 

 
Ajánlatkérő a késedelmi kötbér összegét jogosult a nyertes ajánlattevő által kiállított számlába 
beszámítani a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével. 

 
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a megkötésre kerülő szerződés teljesítése a nyertes 
ajánlattevő érdekkörébe eső okból hiúsulna meg, úgy nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbért 
köteles fizetni, melynek mértéke a szerződés áfa nélkül számított ellenértékének 15%-a. 
 



Ajánlatkérő a meghiúsulási kötbér összegét jogosult a nyertes ajánlattevő által kiállított számlába 
beszámítani a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével. 

 

Jótállási biztosíték: sikeres műszaki átadás-átvételtől számított minimum 24 és maximum 60 
hónapos időtartamra jótállási kötelezettsége áll fenn a nyertes ajánlattevőnek, mely 
kötelezettség vonatkozásában a Kbt. 134.§ (3) bekezdése szerinti szerződés hibás teljesítésével 
kapcsolatos jótállási és szavatossági igények biztosítékaként a szerződés szerinti, és áfa nélkül 
számított ellenszolgáltatás öt százaléka erejéig jótállási biztosítékot kér Ajánlatkérő a (6) 
bekezdés a) pontja szerinti, ajánlattevő által választott formában 

III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezésekre: 

 

III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet: 2 

 

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek 2 

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés 
esetében) 

 

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: 

A támogatás intenzitása: 100 % 
Részletesen a Közbeszerzési Dokumentumban szereplő szerződéstervezet szerint. 

1.1. A szerződésben vállalt munkák vállalkozási díja egyösszegű megállapodásos vállalási ár 
(átalányár). 

1.2. A vállalkozási díj teljes körű, az tartalmaz minden járulékos költséget. 

1.3. Ajánlatkérő a 322/2015 (X.30) kormányrendelet 30. § (1) bekezdésének és a Kbt. 135. § (7) 
bekezdésének megfelelően 5% előleget biztosít.  

1.4. Vállalkozó kötelezően 1 db rész- és 1 db végszámla benyújtására jogosult a pénzügyi 
ütemterv alapján. 
 
1.5. A vállalkozási díj magába foglalja különösen, de nem kizárólagosan: 

 a vállalkozó által beépítésre kerülő valamennyi anyag ellenértékét (anyagárat); 

 a munkabért és járulékait; 
külföldi- és belföldi anyagszállítási- és csomagolási díjakat az ezekben bekövetkező 
esetleges árváltozásokkal együtt;a forint (HUF) esetleges árfolyamváltozásának 
többletköltségeit; 

 vámköltségeket, illetékeket és egyéb hasonló költséget; 

 a teljesítéshez szükséges ideiglenes melléklétesítmények, felvonulások megvalósítási és 

 ezek elbontási, elszállítási költségeit; 

 a kivitelezéshez szükséges mindennemű közüzemi díjat, valamint az azok méréséhez 

 szükséges eszközök (almérők) telepítésének költségét; 

 a bontásból, építésből származó hulladék, törmelék szállítási és elhelyezési díját; 

 a meteorológiai hatásokkal szembeni védekezés költségeit; 

 a vízszintes és függőleges anyagmozgatás költségeit; 



 a vállalkozó által használt munkaterület folyamatos őrzésének őrzési költségét; 

 a vállalkozó által végzett munkák megóvási költségeit; 

 a fel- és levonulással kapcsolatos összes költséget; 

 a kivitelezéssel összefüggő szervezési, organizációs tevékenység ellenértékét, és  

 a vállalkozó kivitelezésében megvalósuló tevékenység és a rendelkezésre álló 
organizációs tervet 

 terület elvárható, ésszerű összehangolását a kapcsolódó Vállalkozókkal, illetve 

 tevékenységekkel. 
A fentieken túlmenően a vállalkozási díj magába foglalja továbbá az alábbi díjakat és 
költségeket: 

 a szállítási, deponálási és lerakóhelyi, közterület bérleti; 

 valamennyi gép, felszerelés és eszköz fenntartási, használati és javítási; 

 különleges körülmények, akadályoztatás miatti; 

 szabadalmi és licencia; 

 jótállási, szavatossági; 

 helyszíni adottságok és körülmények miatti; 

 a kivitelezéshez esetlegesen szükséges – a Megrendelő által nem biztosított – hatósági 
és egyéb kiviteli, vám és exportengedélyek megszerzésével járó engedélyekkel, 
hozzájárulásokkal kapcsolatos és banki; 

 a bruttó fedezet (úgy, mint: közvetett nem fuvarigényes szállítási költség, 
főépítésvezetőségi általános költség, munkásellátási költség, anyagigazgatási költség, 
vállalatirányítási költség, általános kockázat, nyereség); 

 az országos, ágazati és egyéb szabványokban, műszaki előírásokban, valamint a 
mintavételi tervben előírt mintavételi, vizsgálati és mérési, valamint minősítési 
költségek; 

 a keletkező (veszélyes) hulladékokat megsemmisítő helyre elszállítása és 
megsemmisítése; 

 a teljesítés során az építési tevékenységet akadályozó közművek kiváltásának, szükséges 
védőcsövezésének, valamint közműszolgáltató szakfelügyeletének díja; 

 az egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvalósításhoz és a szerződés teljesítéséhez szükséges 
járulékos költségek; 

 az átadási tervdokumentáció, minősítési dokumentáció készítésének díja. 
 

1.6. Vállalkozó a fenti ellenértéken felül semmilyen jogcímen többletköltséget nem 
érvényesíthet, a vállalkozási díj fedezetet nyújt mindazon elvégzendő munkákra, amelyek jelen 
szerződés tárgyát képezik és a tárgyi kivitelezési munkával kapcsolatosak.  
1.7. A hatósági eljárások során a hatóságok részéről felmerülő jogos észrevételek, előírások 
miatt a szerződéses összeg nem módosítható. 
1.8. A költségelőirányzatban szereplő, azonban a beruházás során ténylegesen nem realizálódó 
költségelemek/tételek nem érvényesíthetőek. 
1.9. A végszámla a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésekor állítható ki, a Megrendelő által 
aláírt átadás-átvételi eljárás befejezését és a szerződés teljesítését igazoló jegyzőkönyv alapján.  
1.10. Fizetési késedelem esetén a Vállalkozó a Ptk. szerinti késedelmi kamat felszámítására 
jogosult, melynek mértéke a Ptk.-ra figyelemmel a késedelemmel érintett naptári félév első 
napján érvényes jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt értéke. 
1.11. A pótmunkák elszámolása 
A vállalkozó köteles elvégezni az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt 
szükségessé váló munkát is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé. 
A pótmunkák elszámolása tételesen történik, a műszaki ellenőr által felmérési naplóban igazolt 
mennyiségekkel, a Megrendelő által előzetesen jóváhagyott egységárakon. 
Amennyiben a vállalkozó által az ajánlat részeként benyújtott árazott költségvetés tartalmaz 
egységárat a pótmunkákra, úgy az elszámolás az alapján történik. 



Amennyiben a költségvetésben nincs vonatkozó ár az adott munkára, úgy a vállalkozónak 
egységárelemzést kell készítenie és a Megrendelővel jóváhagyatnia. 

Végteljesítés határideje: 2017.06.20. 

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ 

dő személyek nevét és 
szakképzettségét 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) Az eljárás fajtája 

(klasszikus ajánlatkérők esetében) 

X Nyílt eljárás 

 

Indokolás: 

 

 

Indokolás: 

s eljárás 

 

Indokolás: 

 

 

(közszolgáltató ajánlatkérők esetében) 

 

 

 

 

 

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk 

 

 

 

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 2 [ ] 

 

 

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam 
indokolása: 

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam 
indokolása: 

IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során 
történő csökkentesére irányuló információ 

rdulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan 
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát. 



IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében) 

nélkül ítélje oda. 

IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 2 

 

További információk az elektronikus árlejtésről: 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő 

Dátum: 2017.03. 17.  Helyi idő: 9:00 

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének 
tervezett napja 4 (részvételi felhívás esetében) 

Dátum: 2017.02. 28.  

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: magyar 

IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében) 

Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn) 

vagy 

Az időtartam hónapban: [ ] vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei 

Dátum: 2017.03. 17.  Helyi idő: 9:00 

Hely: 9400 Sopron, Győri út 15. III. ép. III.em. Igazgatósági Kistárgyaló 

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:  Kbt. 68. § szerint 

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk 2 

X nem 

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2 

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról 

 

 

 



VI.3) További információk: 2 

VI.3.1) Feltételes közbeszerzés 

Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha 
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve 
részvételi határidő lejártát követően következik be. 

Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:  

VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)   

 

Az ajánlati biztosíték mértéke: 

A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: 

VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk 

 

A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye: 

VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele 

X    Ajánlatkérő a Kbt. 66. § (6) bekezdésének megfelelően előírja, hogy az ajánlatban  meg kell jelölni a 
közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni, illetve az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már 
ismert alvállalkozókat. 

VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében 2 

Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba 
bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése X  

A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: 

VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében 2 

Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során 
érvénytelenné nyilvánítja 1 

Rész száma: 2 [ ] Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ] 

VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó 
információ 2 

megkötése. 

Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka: 

VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 
2 1-10 

VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot 
megadásra kerül: 2 

egyenes arányosítás 



VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ 

életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg. 

VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében) melyik 

értékelését követően végzi el. 

 – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat 
alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el. 

VI.3.12) További információk: 

1. Ajánlat benyújtásának formai követelményeit lsd. a közbeszerzési dokumentumban. 
2. A gazd. szereplők vonatkozásában csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási 

címpéldányát,vagy a 2006.évi V.törvény 9.§ szerinti aláírási-mintáját. Nem magyarországi 
gazdasági szereplők esetében, amennyiben a gazdasági szereplő országának joga szerint nem 
ismeri az aláírási címpéldányt, vagy nem létezik aláírási címpéldány,vagy nem cégformában 
működő gazdasági szervezet esetében az ajánlathoz csatolni kell közjegyző által hitelesített 
aláírási minta eredeti vagy egyszerű másolati példányát. 

3. Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat meghatalmazott írja alá, akkor 
csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személytől származó,a meghatalmazott aláírását is 
tartalmazó legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást. 

4. Közös ajánlattétel: Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot, amely esetben a közös 
ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők 
nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. Amennyiben közös ajánlattételre kerül 
sor,akkor a közös ajánlattevők kötelesek becsatolni együttműködési megállapodásukat. 

5. Benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazható a Kbt.47.§ (2) bekezdése. 
6. Az eljárás nyelve a magyar,más nyelven nem nyújtható be ajánlat. 
7. Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban (HUF) kell megadni,az ajánlatok 

összehasonlíthatósága érdekében. 
8. Ajánlati felhívásban meghatározott órák a közép-európai idő szerint értendők. 
9. Ajánlatkérő helyszíni bejárást biztosít, melynek időpontja és helye:   2017. 03. 08.   11:00 óra    

9400 Sopron, Várisi út 2. (Gyülekező: porta) 

 

VI.4) Megküldés dátuma: 2017. 02. 28.  

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő 
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. 

 

 

1    szükség szerinti számban ismételje meg 
2    adott esetben 
4    ha az információ ismert 
20    súlyszám helyett fontosság is megadható 
21    súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem 
szükséges 


