Tótszerdahely Községi Önkormányzat
Ajánlattételi felhívás a Tótszerdahely Községi Önkormányzata részére „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése a Tótszerdahelyi fogorvosi rendelben” kivitelezési munkái, a megvalósításához szükséges
orvostechnikai eszközök beszerzésével, leszállításával, helyszíni üzembe helyezésével együtt (kett részben)
Vállalkozási és Szállítási szerz dés keretében tárgyú közbeszerzési eljárásban

IV. Ajánlattételi felhívás
a közbeszerzésekrĘl szóló 2015. évi CXLIII. Tv. 115. § (1) – (2) bekezdése alapján,
hirdetmény nélküli, tárgyalás nélküli eljárás
1) AjánlatkérĘ
Hivatalos név: Tótszerdahely

Postai cím: Zrínyi

Nemzeti azonosítószám:

Községi Önkormányzat

AK20144

u. 2.

Város: Tótszerdahely
Kapcsolattartó személy: Tislér

NUTS-kód: HU223

Postai irányítószám: 8864 Ország: Magyarország
Telefon:+36

István polgármester

Fax:+36

E-mail: tszhonk@freemail.hu

303007691

93583035

Internetcím(ek)
A felhasználói oldal címe: (URL) www.totszerdahely.hu

Az AjánlatkérĘ nevében eljár:
Hivatalos név: KANIZSABER
Postai cím: Ady

Nemzeti azonosítószám:

Kft

E. u. 50.

Város: Nagykanizsa

NUTS-kód: HU223

Postai irányítószám: 8800 Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy:

Telefon:+36

93314123

Dombai Tibor

+36 208492300

Gerócs László

+36 302374625

E-mail: kanizsaber@chello.hu

Fax: +36

93314123

2) Az eljárás fajtája:
Az AjánlatkérĘ nemzeti eljárási rendben a Kbt. 115. § (1) – (2) bekezdés szerint közvetlenül
öt gazdasági szereplĘnek írásban ajánlattételi felhívás küldésével indít közbeszerzési
eljárást.
3) A közbeszerzési dokumentumok elérhetĘsége
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Tótszerdahely Községi Önkormányzat
Ajánlattételi felhívás a Tótszerdahely Községi Önkormányzata részére „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése a Tótszerdahelyi fogorvosi rendelben” kivitelezési munkái, a megvalósításához szükséges
orvostechnikai eszközök beszerzésével, leszállításával, helyszíni üzembe helyezésével együtt (kett részben)
Vállalkozási és Szállítási szerz dés keretében tárgyú közbeszerzési eljárásban

AjánlatkérĘ térítésmentesen ajánlati dokumentációt bocsát ajánlattevĘk rendelkezésére,
melyet az Ajánlati felkéréssel, Ajánlattételi felhívással egyidejĦleg e-mailben megküld
ajánlattevĘk részére.
További kommunikáció az ajánlatkérĘ nevében eljáró KANIZSABER Kft e-mail címén:
kanizsaber@chello.hu történik.
4) A közbeszerzés tárgya:
Tótszerdahely Községi Önkormányzata részére „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése a Tótszerdahelyi fogorvosi rendelĘben” kivitelezési munkái, a megvalósításához
szükséges orvostechnikai eszközök beszerzésével, leszállításával, helyszíni üzembe
helyezésével együtt (kettĘ részben) Vállalkozási és Szállítási szerzĘdés keretében.
5) mennyisége:
1. rész: Kivitelezési munkák:
- Fogorvosi rendelĘ felújítás, átalakítás
- 10 kVA csatl. teljesítményĦ fotovoltatikus rendszer telepítése
- Szolgálati lakás felújítása
- Udvar felújítás
2. rész: Orvostechnikai eszközök beszerzése, leszállítása, helyszíni üzembe
helyezése: 8 tételben
- 1-5 tétel: fogászati kezelĘegység kiegészítĘkkel
- 6 tétel: autokláv
- 7. tétel: fogápolási modell
- 8. tétel: Laptop
A mennyiségek részletesen: a részeknél kerülnek bemutatásra
FĘ CPV-kód:

45215000-7
33000000-0
45000000-7
45111100-9
45200000-9
45210000-2
30213200-7
33192400-6
33192410-9
33191110-9

KiegészítĘ CPV-kód:1 2[ ][ ][ ][
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Egészségügyi
és
szociális
szolgáltatásokkal
kapcsolatos épületek,
Orvosi felszerelések, gyógyszerek és testápolási
termékek.
Építési munkák.
Bontási munka.
Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka.
Magasépítési munka.
Laptop típusú személyi számítógépek
Fogászati rendelĘk
Fogászati szék
Autoklávok

Tótszerdahely Községi Önkormányzat
Ajánlattételi felhívás a Tótszerdahely Községi Önkormányzata részére „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése a Tótszerdahelyi fogorvosi rendelben” kivitelezési munkái, a megvalósításához szükséges
orvostechnikai eszközök beszerzésével, leszállításával, helyszíni üzembe helyezésével együtt (kett részben)
Vállalkozási és Szállítási szerz dés keretében tárgyú közbeszerzési eljárásban

Becsült érték:
nettó becsült érték: 28.557.118,- HUF
Az építési beruházás nem építési hatósági engedélyköteles, amelyre tekintettel a kifizetés
az ÁFA vonatkozásában egyenes adózás alá esik.
6) A szerzĘdés típusa: 1. rész: Vállalkozási SzerzĘdés
2. rész: Szállítási szerzĘdés
7) Részekre bontás: Részajánlat tételére lehetĘség van.
Ajánlatok benyújthatók: valamennyi részre
Az egy ajánlattevĘnek odaítélhetĘ részek maximális száma: az AjánlatkérĘ nem
maximálta az egy ajánlattevĘnek odaítélhetĘ részek számát.
9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk: az AjánlatkérĘ nem
fogad el alternatív ajánlatot.
10) Opciókra vonatkozó információ: az AjánlatkérĘ nem fogad be opciót tartalmazó
ajánlatot.
11) Európai uniós alapokra vonatkozó információk:
Pályázó neve:
Projekt megnevezése:
OP név:
Pályázati kiírás megnevezése:
Projekt helyszíne (régió):
Projekt helyszíne (megye):
Projekt helyszíne (település):
Megítélt összeg:
Támogatás aránya:
Támogatási döntés dátuma:
Forrás:
Ország:
Támogatási szerzĘdés száma:

TÓTSZERDAHELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a
Tótszerdahelyi fogorvosi körzetben
TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-4.1.1-15-ZA1 - Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése
Nyugat-Dunántúl
Zala
Tótszerdahely
40 642 690 .- HUF
100 %
2017.05.03
ERFA
Magyarország
TOP-4.1.1-15-ZA1-2016-00026

12) A szerzĘdés idĘtartama vagy a teljesítés határideje:
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Tótszerdahely Községi Önkormányzat
Ajánlattételi felhívás a Tótszerdahely Községi Önkormányzata részére „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése a Tótszerdahelyi fogorvosi rendelben” kivitelezési munkái, a megvalósításához szükséges
orvostechnikai eszközök beszerzésével, leszállításával, helyszíni üzembe helyezésével együtt (kett részben)
Vállalkozási és Szállítási szerz dés keretében tárgyú közbeszerzési eljárásban

Kezdés: szerzĘdéskötést követĘ 8 napon belül.
Befejezés: 2018. 07. 31. Az AjánlatkérĘ elĘteljesítést elfogad.
13) A teljesítés helye: 8864 Tótszerdahely, Ady Endre u. 53. szám, hrsz. 473/37.
NUTS-kód: HU 223

13) RÉSZENKÉNT:
Elnevezés:
1. rész: Kivitelezési munkák:
-

Fogorvosi rendelĘ felújítás, átalakítás
10 kVA csatl. teljesítményĦ fotovoltatikus rendszer telepítése
Szolgálati lakás felújítása
Udvar felújítás

Mennyisége:
Tótszerdahelyen, az Ady Endre u. 53 (hrsz. 473/37.) szám alatt található az ingatlan,
melynek jelenlegi funkciója fogorvosi rendelĘ és egy szolgálati lakás.
Az Önkormányzat az épületet érintĘ korszerĦségi vizsgálata és helyzetfeltárása során
megállapította, hogy a fogorvosi ellátásnak helyet adó épület felújításra és korszerĦsítésre
szorul, ezzel az egészségügyi alapellátás fejlesztését tĦzte ki:
- A meglévĘ bejárati lépcsĘk, a fogorvosi rendelĘi és a szolgálati lakás fĘbejárati,
elbontásra kerülnek.
- A fogorvosi rendelĘhöz akadálymentes rámpa és lépcsĘ a szolgálati lakáshoz csak
lépcsĘ készül.
- A meglévĘ homlokzati nyílászárók a teljes épületen (fogorvosi rendelĘ, szolgálati
lakás földszint, tetĘtér) cserére kerülnek.
- Az épület belsĘ terében az akadálymentes közlekedés biztosításához a bejárati elĘtér,
a rendelĘ bejárati és az akadálymentes WC ajtói újak lesznek.
- A földszinti fürdĘszoba és a közlekedĘ egy részének felhasználásával tervezett az
akadálymentes WC és elĘtere kialakítása.
- A lakás padlóvonala 28 cm-rel magasabban helyezkedik el, ezért ezen a részen a
padozat lesüllyesztésére van szükség.
- A közlekedĘ és a WC közötti fal gipszkarton válaszfal 10 cm vastagságban,
impregnált lemezekkel.
- A talajnedvesség elleni szigetelés függĘleges szakasza elé élére falazott km. tégla
védĘfal készül.
- Az orvosi pihenĘhöz tartozó öltözĘ, konyha és raktár közötti válaszfalak elbontásra
kerülnek, egy öltözĘ helyiséget eredményezve.
- A meglévĘ héjalás és bádogos szerkezetek (csatornák, szegélyek) elbontásra
kerülnek, új készül.
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Tótszerdahely Községi Önkormányzat
Ajánlattételi felhívás a Tótszerdahely Községi Önkormányzata részére „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése a Tótszerdahelyi fogorvosi rendelben” kivitelezési munkái, a megvalósításához szükséges
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-

A bejáratok és a rámpa fölé konzolos szerkezeti megoldással elĘtetĘk készülnek.
Az újonnan kialakítandó akadálymentes WC-ben épületgépészeti alapszerelés (víz,
szennyvíz) készül.
Megújuló energiaként a tetĘre napelemek kerülnek felszerelésre (1 db 10 kVA
teljesítményĦ napelemes rendszer).
A villamos hálózat kiépítése során a lámpatestek kiválasztása során az alacsony
energia felhasználású AAA, A+ termékek kerülnek beépítésre, energiatakarékos égĘk
egyidejĦ beszerelésével.
Az elĘírt gépkocsi parkoló az épület mögötti udvarban kerül kialakításra, összesen 4
db, ebbĘl 1 db akadálymentes.
Udvarfelújítás, telekhatáron belüli terület-rendezés. A terület rendezése során a
zöldfelület növelésére törekszünk.
A telepítésre kerülĘ orvos-technológiai gépek, eszközök rögzítései- és
közmĦcsatlakozásai csatlakozási pontokig való kiépítése

A teljes mennyiséggel kapcsolatos részleteket és az elvégzendĘ munkák meghatározását
a tervdokumentáció, és az árazatlan költségvetések közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák.
FĘ CPV-kód:

45215000-7
45000000-7
45111100-9
45200000-9
45210000-2

Egészségügyi
és
szociális
szolgáltatásokkal
kapcsolatos épületek
Építési munkák.
Bontási munka.
Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka.
Magasépítési munka.

KiegészítĘ CPV-kód:1 2[ ][ ][ ][
Becsült érték: nettó becsült érték 21.709.000,- HUF
A teljesítés helye: 8864 Tótszerdahely, Ady Endre u. 53. szám, hrsz. 473/37.
NUTS-kód: HU 223
Elnevezés:
2. rész: Orvostechnikai eszközök beszerzése, leszállítása, helyszíni üzembe
helyezése: 8 tételben
- 1-5 tétel: fogászati kezelĘegység kiegészítĘkkel
- 6 tétel: autokláv
- 7. tétel: fogápolási modell
- 8. tétel: Laptop
Mennyisége:
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Tótszerdahely Községi Önkormányzat
Ajánlattételi felhívás a Tótszerdahely Községi Önkormányzata részére „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése a Tótszerdahelyi fogorvosi rendelben” kivitelezési munkái, a megvalósításához szükséges
orvostechnikai eszközök beszerzésével, leszállításával, helyszíni üzembe helyezésével együtt (kett részben)
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S.

6

Eszköz megnevezése

db

1

Stern Weber S200
Continental fogászati
kezelĘegység

1

2

NSK Ti-Max Z900L
fényes turbina

1

3

NSK PTL-CL-LED
fényes kuplung

1

4

NSK S-Max M25L fényes
1:1 könyök

1

5

NSK S-Max M95L 1:5
fényes gyorsítós

1

6

Stern Weber SW17
autokláv

1

7

Fogápolási modell

1

Rövid specifikáció
Amennyiben a Felhívás az adott eszköz esetében
kötelezĘ specifikációt ír elĘ, jelölni szükséges, hogy a
beszerezni kívánt eszköz megfelel-e a specifikációnak.
FelsĘkaros mĦszerasztal 5 kézidarab-modullal, orvos és
asszisztens oldali vezérlésLCD kijelzĘvel
Nagy méretĦ, autóklávozható orvosi tálca
Stern 300 P programozható kezelĘszék
Dupla csuklós artikulációs fejtámasz
Bal oldali kartámasz
1 db fényes turbinatömlĘ – 4 lyukú Midwest
csatlakozással
2 db szénkefementes Stern Weber LED fényes
mikromotor (3 Ncm)
1 db 3 funkciós fémházas puszter
1 db SC-A3 LED fényes depurátor
Lábkapcsoló:
Push lábkapcsoló joystick-el
Asszisztensi oldal:
2 db exhausztor tömlĘ
opcionálisan további két instrumentnek hely
Vizes egység:
székkel együtt mozog
160 fokban beforgatható porcelán köpĘcsésze,
Dürr CS1 szeparátor, melegvizes pohártöltés
Operációs lámpa:
Venus Plus op. lámpa (35.000 Lux, 4.900 K)
1db T8 gurulós szék
Stern Weber SW 17 mĦszaki paraméterek/szakmai
jellemzĘk, felszereltség, tartozékok:
- 6 sterilizációs program
- vákuumos szárító fázis
- anti-por szĦrĘ
- beépített vízátfolyás mérĘ szenzor
- közvetlen leeresztĘ rendszer
- 3 rozsdamentes acél rácsos tálca
- beépített víztartály
Sterilizációs kamra méretek (ě x D)
- 3 teszt program (Helix Teszt, Vacuum Teszt, Vacuum
+ Helix kombinált teszt)
- monochromatikus kijelzĘ grafika, „softtouch”
billentyĦzettel
- frakcionálizált vákuum levegĘ eltávolító rendszer
(nagy teljesítményĦ vákuumpumpával)
- RS 232 soros port (külsĘ nyomtatóhoz csatlakozóUSB port (PC adat átvitelhez)
MĦanyag fogsor, fogkefével, helyes fogápolás

Tótszerdahely Községi Önkormányzat
Ajánlattételi felhívás a Tótszerdahely Községi Önkormányzata részére „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése a Tótszerdahelyi fogorvosi rendelben” kivitelezési munkái, a megvalósításához szükséges
orvostechnikai eszközök beszerzésével, leszállításával, helyszíni üzembe helyezésével együtt (kett részben)
Vállalkozási és Szállítási szerz dés keretében tárgyú közbeszerzési eljárásban
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FĘ CPV-kód:

Laptop

33000000-0
33192400-6
33192410-9
33191110-9
30213200-7

bemutatására
IT specifikációnak megfelel

1

Orvosi felszerelések, gyógyszerek és testápolási
termékek.
Fogászati rendelĘk
Fogászati szék
Autoklávok
Laptop típusú személyi számítógépek

KiegészítĘ CPV-kód:1 2[ ][ ][ ][
Becsült érték: nettó 6.848.118,- HUF
A teljesítés helye: 8864 Tótszerdahely, Ady Endre u. 53. szám, hrsz. 473/37.
NUTS-kód: HU 223
14) Az ellenszolgáltatás teljesítése, feltételei, v. vonatkozó jogszabályok:
Mindkét rész esetében: A SzerzĘdés elfogadott végösszege egyösszegĦ, fix átalányár. Az
ajánlattétel, a szerzĘdés és a kifizetés pénzneme magyar forint.
A végszámla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjérĘl szóló 2003. évi XCII
törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind a vállalkozó, mind az alvállalkozó esetében
alkalmazni kell.
A Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdése szerint a nyertes ajánlattevĘként szerzĘdĘ fél a
szerzĘdésben foglalt - tartalékkeret és áfa nélkül számított - vállalkozói díj 5 %-ának
megfelelĘ összegĦ elĘleg kifizetését kérheti.
Az elĘleget a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alapján legkésĘbb az
építési munkaterület átadását követĘ 15 napon belül kifizetjük a nyertes ajánlattevĘnek. Az
elĘleg bekérĘt legkésĘbb az építési munkaterület átadásának napjáig lehet benyújtani,
ellenkezĘ esetben úgy tekintjük, hogy a nyertes ajánlattevĘ nem igényel elĘleget.
Vállalkozó a teljesítés során a az építési munkák ellenértékérĘl kettĘ szakasz (a szerzĘdés
nettó ellenértékének 45 és 70 %-át elérĘ teljesítésnél), valamint egy végszámlát nyújthat be.
A kifizetésre a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A §-a alkalmazandó, azaz:
a) az ajánlattevĘként szerzĘdĘ felek legkésĘbb a teljesítés elismerésének idĘpontjáig
kötelesek nyilatkozatot tenni az ajánlatkérĘnek, hogy közülük melyik mekkora összegre
jogosult az ellenszolgáltatásból;
b) az összes ajánlattevĘként szerzĘdĘ fél legkésĘbb a teljesítés elismerésének idĘpontjáig
köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként
mekkoraösszegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejĦleg felhívja az alvállalkozókat,
hogy állítsák ki ezen számláikat;
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Tótszerdahely Községi Önkormányzat
Ajánlattételi felhívás a Tótszerdahely Községi Önkormányzata részére „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése a Tótszerdahelyi fogorvosi rendelben” kivitelezési munkái, a megvalósításához szükséges
orvostechnikai eszközök beszerzésével, leszállításával, helyszíni üzembe helyezésével együtt (kett részben)
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c) az ajánlattevĘként szerzĘdĘ felek mindegyike a teljesítés elismerését követĘen állítja ki
számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevĘi
teljesítésmértékét;
d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az
ajánlatkérĘként szerzĘdĘ fél tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevĘknek;
e) az ajánlattevĘként szerzĘdĘ fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy
az adózás rendjérĘl szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § (3)
bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvállalkozóval kötött
szerzĘdésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja;
f) az ajánlattevĘként szerzĘdĘ felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak
másolatait vagy az alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát az
ajánlatkérĘként szerzĘdĘ félnek (annak érdekében, hogy az ajánlatkérĘként szerzĘdĘ fél
megállapíthassa, hogy az ajánlattevĘként szerzĘdĘ fél jogszerĦen nem fizette ki a teljes
összeget az alvállalkozónak);
g) az ajánlattevĘként szerzĘdĘ felek által benyújtott számlában megjelölt, fĘvállalkozói
teljesítés ellenértékét az ajánlatkérĘként szerzĘdĘ fél tizenöt napon belül átutalja az
ajánlattevĘként szerzĘdĘ feleknek, ha Ęk az alvállalkozókkal szembeni fizetési
kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették;
h) ha az ajánlattevĘként szerzĘdĘ felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti
kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérĘ (vagy a
kifizetésre köteles szervezet) Ęrzi, és az akkor illeti meg az ajánlattevĘt, ha az ajánlatkérĘ
részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt
érdemlĘ irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevĘ
által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére;
Ha az ellenszolgáltatást több részletben teljesíti az ajánlatkérĘként szerzĘdést kötĘ fél vagy
a kifizetésre köteles szervezet, minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell a fenti
rendelkezéseket.
Az építési munka végszámla kibocsátásának lehetĘsége:
A munkák szerzĘdésszerĦ elvégzése, amit mĦködést nem gátló hiba- és hiánymentes
állapotban történĘ átadást rögzítĘ mĦszaki átadás-átvételi jegyzĘkönyv rögzít. A végszámla
ezt követĘen bocsátható ki a tényleges és elismert teljesítésnek megfelelĘ összegben.
Kifizetés teljesítésigazolás kiállítását követĘen, a Kbt. 135. § (1)-(3) bekezdése szerint,
a3226/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. §-ában elĘírtaknak megfelelĘen, a szerzĘdésben
meghatározott, leigazolt összegĦ, szerzĘdésszerĦ és a jogszabályoknak megfelelĘ számlák
és mellékleteik kézhezvételét követĘen.
Fizetési feltételekre vonatkozó jogszabályi rendelkezés az elĘbbieken túl: az adózás
rendjérĘl szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a, valamint a Polgári Törvénykönyv 6:130
§ (1) bekezdése.
Szállító a teljesítés során a szállítási szerzĘdés ellenértékérĘl egy szakasz (a szerzĘdés nettó
ellenértékének 70 %-át elérĘ teljesítésnél), valamint egy végszámlát nyújthat be.
Az ajánlattétel, a szerzĘdés és a kifizetések pénzneme a forint.
14) Az ajánlatok értékelési szempontjai: Mindkét részre vonatkozóan!
8

Tótszerdahely Községi Önkormányzat
Ajánlattételi felhívás a Tótszerdahely Községi Önkormányzata részére „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése a Tótszerdahelyi fogorvosi rendelben” kivitelezési munkái, a megvalósításához szükséges
orvostechnikai eszközök beszerzésével, leszállításával, helyszíni üzembe helyezésével együtt (kett részben)
Vállalkozási és Szállítási szerz dés keretében tárgyú közbeszerzési eljárásban

A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítĘ értékelési
szempont az alábbiakban megadott részszempontok szerint:
MinĘségi szempont:– Megnevezés: / Súlyszám:
-

Jótállás idĘtartama (hónap)

-

MĦszaki segítségnyújtás - kiszállási idĘ a vállalt

Súlyszám 10

jótállási idĘ alatt, a hiba bejelentésétĘl számítva
(órában; maximum 72 óra)

Súlyszám 20

Költség szempont– Megnevezés: / Súlyszám:
-

Ár szempont: EgyösszegĦ vállalkozási díj

Súlyszám 70

Az ajánlatok értékelésének szempontja: a legjobb ár-érték arány, az alábbi
részszempontok és módszerek szerint:
1. Jótállás vállalt idĘtartama részszempont esetén ajánlatkérĘ az egyenes arányosítás
módszerét alkalmazza, a legmagasabb összesített érték a legkedvezĘbb, az ajánlatkérĘ a
legkedvezĘbb tartalmi elemre a maximális 100 pontot (felsĘ ponthatár) adja, a többi ajánlat
tartalmi elemére pedig a legkedvezĘbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki
a pontszámokat.
A Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján ajánlatkérĘ 60 hónapban rögzíti a jótállás idĘtartamának
legkedvezĘbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezĘbb vállalásokra egyaránt az
értékelési ponthatár felsĘ határával azonos számú pontot adja. Ugyancsak a Kbt. 77. § (1)
bekezdése alapján ajánlatkérĘ elĘírja, hogy a Jótállás vállalt idĘtartama 24 hónapnál
kedvezĘtlenebb (rövidebb) nem lehet. AjánlattevĘnek a 24 hónapon felül vállalt idĘtartamot
kell megadnia hónapokban az ajánlatban. A pontozás két tizedesjegy pontossággal történik.
A pontozás képlete: P= (Avizsgált/Alegjobb)x(Pmax-Pmin)+Pmin
Ahol P: A vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma.
Pmax: A pontskála felsĘ határa.
Pmin: A pontskála alsó határa.
Alegjobb: A legelĘnyösebb ajánlat tartalmi eleme.
Avizsgált: A vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
2. MĦszaki segítségnyújtás - kiszállási idĘ a vállalt jótállási idĘ alatt, a hiba
bejelentésétĘl számítva (órában; maximum 72 óra) részszempont esetén ajánlatkérĘ a
fordított arányosítás módszerét alkalmazza: a legalacsonyabb érték órában megadva a
legkedvezĘbb, az ajánlatkérĘ a legkedvezĘbb tartalmi elemre a maximális 100 pontot (felsĘ
ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezĘbb tartalmi elemhez
viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. A pontozás két tizedesjegy
pontossággal történik.
A pontozás képlete: P=(Alegjobb/Avizsgált)x(Pmax-Pmin)+Pmin
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Ahol P: A vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma.
Pmax: A pontskála felsĘ határa.
Pmin: A pontskála alsó határa.
Alegjobb: A legelĘnyösebb ajánlat tartalmi eleme.
Avizsgált: A vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
3. EgyösszegĦ vállalkozási díj (nettó, HUF) részszempont esetén ajánlatkérĘ a fordított
arányosítás módszerét alkalmazza: a legalacsonyabb érték a legkedvezĘbb, az ajánlatkérĘ a
legkedvezĘbb tartalmi elemre a maximális 100 pontot (felsĘ ponthatár) adja, a többi ajánlat
tartalmi elemére pedig a legkedvezĘbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan
számolja ki a pontszámokat. Az ajánlatot nettó összegben kell megadni és Ft-ban. Az
értékelési szemponton belül az ajánlatkérĘ a nettó ajánlati árakat veti össze. A pontozás két
tizedesjegy pontossággal történik.
A pontozás képlete: P=(Alegjobb/Avizsgált)x(Pmax-Pmin)+Pmin
Ahol P: A vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma.
Pmax: A pontskála felsĘ határa. Pmin: A pontskála alsó határa. Alegjobb: A legelĘnyösebb
ajánlat tartalmi eleme.
Avizsgált: A vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Az egyes részszempontokra adott pontszámok súlyszámmal való szorzása és a szempontok
szerinti súlyozott pontok összesítése adja az ajánlattevĘ összesített pontszámát. Az eljárás
nyertese a legmagasabb összesített pontszámot elérĘ ajánlattevĘ.
15) A kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok:
A kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevĘ, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplĘ, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m)
és q) pontja szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
AjánlattevĘknek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § és a Kbt. 114. § (2)
bekezdés szerinti egyszerĦ nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62.
§ (1) bekezdés g)-k), m) és q) pont szerinti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 8. § i) pont ib) alpontja
és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolni.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozat(ok) keltezése nem lehet régebbi az
eljárást megindító felhívás feladásának napjánál.
15) Alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:
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A Kbt. 115. § (2) bekezdés vonatkozó elĘírása szerint az ajánlatkérĘ az eljárásban nem
köteles alkalmassági követelményeket elĘírni.
AjánlatkérĘ jelen eljárásban alkalmassági követelményeket nem ír elĘ, mivel a Kbt. 115. §
(2) bekezdés szerint a felhívott gazdasági szereplĘk szerzĘdés teljesítésére való
alkalmasságát a kiválasztásuk során megítélte; mely szerint teljesíteni képesek.
16) Az ajánlattételi határidĘ, Az ajánlat benyújtásának címe, és a benyújtás módja:
2018. március 06. (kedd) 11:00 óráig
KANIZSABER Kft 8800 Nagykanizsa, Ady Endre u. 50.
A benyújtás személyesen, vagy postai úton történhet.
17) Az ajánlattétel nyelve:
Az ajánlattétel nyelve magyar, és ezen kívül más nyelven nem nyújtható be ajánlat.
18) Az ajánlatok felbontásának ideje, helye:
2018. március 06. (kedd) 11:00 óra
KANIZSABER Kft 8800 Nagykanizsa, Ady Endre u. 50. szám alatti tárgyaló
Az ajánlatok felbontásán résztvevĘkrĘl a Kbt. 68. § (3) bekezdésében intézkedik.
19) Az ajánlati kötöttség minimális idĘtartama:
Az ajánlati kötöttség mértéke a Kbt. 81. § (11) bekezdése értelmében 60 nap az ajánlattételi
határidĘ lejártától számítva.
20) Az ajánlati biztosíték elĘírásaira vonatkozó információk:
Az ajánlatkérĘ jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték
adásához.
21) A szerzĘdés teljesítésére vonatkozó különleges feltételek:
Késedelmi kötbér mértéke: 100.000,- Ft/nap, de maximum a nettó, szerzĘdéses összeg 10
%-a.
Meghiúsulási kötbér mértéke: a vállalkozási szerzĘdés szerinti, Áfa nélkül számított
ellenszolgáltatás 20 %-a.
22) Az összegzés megküldésének és a szerzĘdéskötés tervezett idĘpontja:
Összegzés megküldésének tervezett idĘpontja (várhatóan az ajánlatok bontását követĘ
20. napon):
2018. március 26. nap-ig
SzerzĘdéskötés tervezett idĘpontja (várhatóan az Összegzés megküldését követĘ 5. napon,
Kbt. 115. § (2) bek.): 2018. április 02. napján
Helye: Tótszerdahely Községi Önkormányzat (8864 Tótszerdahely, Zrínyi u. 2.)
23) Egyéb információk:
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1. AjánlattevĘnek kiegészítĘ tájékoztatás kérésére a Kbt. 114. § (6) bekezdésében foglaltak
szerint van lehetĘsége.
2. AjánlatkérĘ konzultációt nem tart, a helyszín megtekintése munkaidĘben biztosított.
3. AjánlattevĘnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésekben, a
Kbt. 66. § (6) bekezdésében, valamint a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltakról.
4. A Kbt. 47. § (2) bekezdésének megfelelĘen az elĘírt dokumentumok egyszerĦ másolatban
is benyújthatók, kivéve a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot és a kezességvállaló
nyilatkozatot – amennyiben releváns -, amelyeket eredeti példányban szükséges csatolni.
5. AjánlatkérĘ alkalmassági feltételeket nem határozott meg.
6. Az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlattevĘ, illetve az ajánlatban megjelölt
alvállalkozó nevében aláíró és szignáló személy közjegyzĘ által hitelesített aláírási
címpéldányának vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
szóló 2006. évi V. tv. 9. § (3) bekezdése elĘírásainak megfelelĘen elkészített, ügyvéd által
ellenjegyzett aláírás-minta egyszerĦ másolatát. Ha a kötelezettségvállaló (ajánlatot aláíró)
személye nem azonos a cégjegyzésre jogosulttal, úgy a jogosultságot meghatalmazással kell
igazolni.
7. AjánlatkérĘ az aláírási jogosultságok ellenĘrzése céljából az ajánlattevĘ adatait a www.ecegjegyzek.hu weboldalon ellenĘrzi. Amennyiben az említett weboldalon az ajánlattevĘ
adatai nem találhatók meg, akkor az ajánlattételi határidĘt megelĘzĘ, 30 napnál nem régebbi
cégkivonato(ka)t eredetiben vagy egyszerĦ másolatban az ajánlathoz csatolni szükséges.
8. AjánlatkérĘ a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján elĘírja, hogy a szerzĘdés teljesítése
érdekében gazdálkodó szervezet létrehozására nincs lehetĘség. Közös ajánlattétel esetén a
Kbt.35. §-a szerint a vezetĘ céget meg kell jelölni és a közös ajánlattevĘknek egyetemleges
felelĘsséget kell vállalniuk, valamint konzorciumi megállapodást kell kötni, és az ajánlathoz
csatolni szükséges.
Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevĘk által cégszerĦen aláírt közös
ajánlattevĘi megállapodást, amely megfelel valamennyi alábbi követelménynek:
• tartalmazza az ajánlattevĘk adatait (név, székhely),
• a közös ajánlattételt vezetĘ ajánlattevĘ megnevezését, aki jogosult a közös
ajánlattevĘk képviseletére (a közös ajánlattevĘk képviseletében tett minden
nyilatkozatnak egyértelmĦen tartalmaznia kell a közös ajánlattevĘk megjelölését),
• nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a közös ajánlattevĘk a szerzĘdés teljesítéséért
egyetemleges felelĘsséget vállalnak,
• nyertesség esetén a szerzĘdés aláírására jogosult felet/feleket,
• az ajánlattevĘk közötti együttmĦködés szabályait, a feladatmegosztást, a feladatok
teljesítésének %-os megoszlását, az egymás közötti elszámolás módját.
9. AjánlattevĘ a saját költségére és a saját nevében tartozik biztosítást kötni:
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•

Teljes körĦ építési vagyonbiztosítást a szerzĘdés tárgyára a szerzĘdéses érték
mértékéig és valamennyi, a szerzĘdéses cél elérése céljából az építési területen
található építéshelyi berendezésre és segédanyagra, az építés kezdĘ idĘpontjától a
mĦszaki átadás-átvétel lezárásáig.

•

AjánlatkérĘ a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján elĘírja, hogy az
ajánlattevĘként szerzĘdĘ fél köteles – legkésĘbb a szerzĘdéskötés idĘpontjára –
felelĘsségbiztosítási szerzĘdést kötni, vagy meglévĘ felelĘsségbiztosítását
kiterjeszteni jelen beruházásra vonatkozóan is az elĘírt felelĘsségbiztosítási mértékre
tekintettel. MegrendelĘ az alábbi biztosítási mértékeket írja elĘ:
1. rész: kártérítési limit: 10 millió Ft/év, káreseményenként 5 millió forint/kár
2. rész: kártérítési limit: 3 millió Ft/év, káreseményenként 1,5 millió forint/kár

AjánlattevĘ a biztosítások meglétét a szerzĘdéskötést követĘen 5 napon belül köteles
bizonylatolni.
10. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdĘdjön és oldalanként növekedjen. ElegendĘ a
tartalommal rendelkezĘ oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot
és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.
11. Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban
szereplĘ dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
12. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása elĘtt – módosítást
hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a
módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
13. A Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján ajánlattevĘ az ajánlatában – kifejezetten és
elkülönített módon, mellékletben – közölt üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra
hozatalát megtilthatja.
14. Az ajánlat benyújtásának módja: Az ajánlatot egy eredeti példányban papír alapon,
roncsolásmentesen, nem bontható kötésben kell benyújtani, valamint egy példányban
elektronikus adathordozón (CD/DVD). Az elektronikus példánynak az eredeti, teljes
terjedelmĦ, aláírt ajánlatot kell tartalmaznia oly módon, hogy az ne legyen módosítható
(lehetĘség szerint pdf. formátumban), továbbá az ajánlati ár ellenĘrzéséhez a költségvetést
(tételes ajánlatot) kell tartalmaznia excel. formátumban. Az 1 példány (nyomtatott) ajánlatot
az 1 példány CD/DVD-vel együtt 1 db lezárt csomagolásban kérjük benyújtani. A
csomagolásra rá kell írni az alábbi szövegeket: Ajánlat „Tótszerdahely fogorvosi rendelĘ”,
valamint „Tilos felbontani az ajánlattételi határidĘ lejártáig!”
15. Roncsolásmentes kötés: A papíralapú ajánlatot zsinórral, lapozhatóan össze kell fĦzni,
a csomót matricával az ajánlat elsĘ, vagy hátsó lapjához rögzíteni kell, a matricát le kell
bélyegezni, vagy az ajánlattevĘ részérĘl az erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a
bélyegzĘ, illetĘleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen.
16. Az ajánlatban lévĘ minden nyilatkozatot cégszerĦen alá kell írni az erre jogosult(ak)nak
vagy olyan személynek vagy személyeknek, aki(k) erre a jogosult személy(ek)tĘl írásos
meghatalmazást kaptak.
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Tótszerdahely Községi Önkormányzat
Ajánlattételi felhívás a Tótszerdahely Községi Önkormányzata részére „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése a Tótszerdahelyi fogorvosi rendelben” kivitelezési munkái, a megvalósításához szükséges
orvostechnikai eszközök beszerzésével, leszállításával, helyszíni üzembe helyezésével együtt (kett részben)
Vállalkozási és Szállítási szerz dés keretében tárgyú közbeszerzési eljárásban

17. Amennyiben a benyújtott papíralapú példány és az elektronikuspéldány között eltérés
van, úgy ajánlatkérĘ az eredeti papír alapú példányban (nyomtatott formában) benyújtott
ajánlatot tekinti irányadónak, ezen ajánlat kerül értékelésre.
18. Az ajánlatok közvetlenül (személyes átadás) vagy postai úton (futárszolgálat útján is)
benyújthatók az ajánlattételi határidĘ lejártáig. Postai feladás (futárszolgálat igénybevétele)
esetén az ajánlatnak a megjelölt ajánlattételi határidĘ lejártáig igazolható módon meg kell
érkeznie.
19. AjánlatkérĘ a hiánypótlást a Kbt. 71. § (1) bekezdése szerint teljes körben biztosítja.
AjánlatkérĘ jelzi, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján nem rendel el újabb hiánypótlást
arra vonatkozóan, ha a hiánypótlás során az ajánlattevĘ az ajánlatban korábban nem
szereplĘ gazdasági szereplĘt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplĘre tekintettel lenne
szükséges az újabb hiánypótlás.
20. Amennyiben az ajánlatkérĘ a Kbt. 79. § (2) bekezdés szerinti Összegzésben a második
legkedvezĘbbnek minĘsített ajánlattevĘt is meghatározza, a nyertes ajánlattevĘ visszalépése
esetén ezzel az ajánlattevĘvel köthet szerzĘdést.
21. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekrĘl szóló
2015. évi CXLIII. törvény, a végrehajtási utasítások, valamint a kapcsolódó jogszabályok
elĘírásai szerint kell eljárni.
24) Az eljárást megindító felhívás megküldésének napja:
2018. február 16.
Ellenjegyezte:

KANIZSABER Kft
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