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RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Miskolci Egyetem
Postai cím: Miskolc - Egyetemváros
Város/Község: Miskolc
Postai irányítószám: 3515
Ország: Magyarország
Címzett: Pályázati Iroda, Bubnó László
Telefon: (46) 565 366
E-mail: probl@uni-miskolc.hu
Fax: (46) 563 501
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket 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 és fő tevékenysége vagy tevékenységei
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális és
helyi szerveik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi szervezet
Európai intézmény/hatóság vagy nemzetközi szervezet
xEgyéb
(nevezze meg): Felsőoktatási intézmény
Általános közszolgáltatások
Védelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás

xOktatás
Egyéb
(nevezze meg):
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 )
Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés A Miskolci Egyetem hazai
és nemzetközi versenyképességének komplex megújítása projekt építési munkái –
TIOP 1.3.1
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak egy kategóriát
válasszon – árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a
szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a)
Építési beruházás x
Kivitelezés x
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
A teljesítés helye Miskolc – Egyetemváros
ME CTFK Sárospatak, Eötvös u. 7.
NUTS-kód HU311
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a 2004/18/EK irányelv II. mellékletében)
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 résztvevőineklétszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:
vagy hónap(ok)ban:

Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a megállapodás időtartama meghaladja a
négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke (csak számokkal):
Becsült érték ÁFA nélkül:
Pénznem:
VAGY:
és között
Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága
(amennyire lehetséges):
II.1.5)
A szerződés meghatározása/tárgya Vállalkozási szerződés a Miskolci Egyetem
hazai és nemzetközi versenyképességének komplex megújítása projekt építési
munkáira – TIOP 1.3.1
II.1.6)
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További
tárgyak:

45214000-0
45214400-4
45443000-4
45261210-9
45421100-5
45350000-5
45314300-4
45313100-5

II.1.7)
A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? igen
II.1.8)
Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre x
valamennyi részre
II.1.9)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1)
Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve) „B” melléklet
szerint
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):
Pénznem:
VAGY:
és között
Pénznem:

II.2.2)
Vételi jog (opció) (adott esetben)
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónapokban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
vagy: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy 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 (nap/hó/év)
befejezés 2011/09/30 (nap/hó/év)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozófeltételek
III.1.1)
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) Teljesítési biztosíték,
késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér.
Jótállási idő 60 hónap.
A teljesítési biztosítékot a nyertes ajánlattevő a választása szerint, a Kbt. 53.
§ (6) bekezdés a) pontjában foglalt módon köteles szolgáltatni bankgarancia
vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizetői kezességvállalást
tartalmazó kötelezvény csatolásával, illetve a biztosíték összegének az ajánlatkérő
10027006-01426672-00000000 sz. számlájára történő átutalásával. A bankgarancia
vagy kötelezvény kedvezményezettjének az ajánlatkérőt kell megnevezni. A
bankgaranciának és a kötelezvénynek feltétel nélkülinek és visszavonhatatlannak
kell lenni.
III.1.2)
Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a
vonatkozójogszabályirendelkezésekre
A munkák finanszírozása az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alap
TIOP 1. 3. 1-07/1-2F-2008-0005 programjának támogatásával a magyar állami
költségvetés és az ajánlatkérő saját forrásából történik. Az Ajánlattevő benyújtott
számláit a Miskolci Egyetem átutalással egyenlíti ki. A felek – a Kbt. 305. §
(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – az ellenszolgáltatás halasztott
teljesítésében állapodnak meg, így a számlák kiegyenlítése azok elfogadásától
számított 60 napon belül történik. A részletes fizetési feltételeket az ajánlati
dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
III.1.3)
A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi
személy (adott esetben)
Közös ajánlatot tevő nyertesek esetében gazdasági társaság létrehozása nem
követelmény
III.1.4)
Vonatkozónak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? nem (adott
esetben)

Ha igen, akülönleges feltételek meghatározása
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: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet:
— részvételre jelentkező, vagy alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki,
vagy amely a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-h) pontjaiban vagy a 61. § (1) bekezdés d)
pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll,
— részvételre jelentkező, vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki,
vagy amely a Kbt. 61. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott kizáró okok
hatálya alatt áll,
— részvételre jelentkező, aki, illetve akinek a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, vagy a számára,
erőforrást nyújtó szervezet vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés pontjaiban
meghatározott kizáró ok áll fenn.
Megkövetelt igazolási mód:
A részvételre jelentkezőnek és a Kbt. 105. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
alvállalkozónak, valamint az erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 63. § (1)
bekezdés a) pontja alapján kell nyilatkoznia arról, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1)
bekezdés a)-h) pontjaiban, és a 61. § (1) bekezdés a), c) valamint a d) pontjában
meghatározott kizáró okok hatálya alá.
A részvételre jelentkező jelentkezésével a Kbt. 63. § (2) bekezdés szerinti
igazolásokat is benyújthatja.
A részvételre jelentkező nyilatkozzon a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg
nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében a Kbt. 105. §
(3) bekezdése szerint arról, hogy nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá tartozó
alvállalkozót.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
1. A részvételre jelentkezőnek (közös részvételre jelentkezők mindegyikének)
illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozónak csatolnia kell valamennyi számlavezető pénzügyi intézménye
nyilatkozatát, az alábbi tartalommal:
- mióta vezeti az illető számlá(ka)t,
- a nyilatkozat kiadását megelőző 12 hónapban volt-e a számlá(ko)n sorban állás.
A pénzügyi intézményi nyilatkozat a részvételi határidőt megelőző 60. napnál nem
lehet régebbi.
2. Részvételre jelentkezőnek(közös részvételre jelentkezők mindegyikének) és
a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak csatolnia kell a hirdetmény feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti
évről szóló, a számviteli jogszabályok szerint elkészített beszámolóját, egyszerű
másolatban

3. Részvételre jelentkezőnek csatolnia kell a hirdetmény feladását megelőző három
évben (2006-2008) a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből (magasépítés)
származó forgalmáról (értékesítés nettó árbevételéről) szóló nyilatkozatát
A részvételre jelentkező a szerződés teljesítésére való alkalmasságát erőforrást
nyújtó-szervezetre támaszkodva is igazolhatja, a Kbt. 4.§ 3/E, valamint a 65.§ (3) és
(4) bekezdésében előírtak figyelembe vétele mellett.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): 1. Alkalmatlan a
részvételre jelentkező és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha valamely számláján – a számlavezető pénzügyi
intézményi nyilatkozatok alapján –sorban állás volt a vonatkozó nyilatkozatok
kiadását megelőző 12 hónapban.
(Részvételre jelentkezőnek/közös részvételre jelentkezők mindegyikének és a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak ezen feltételnek külön-külön kell megfelelnie.)
2. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha
- saját tőkéje – az éves beszámolók alapján – a hirdetmény feladását megelőző
utolsó lezárt üzleti év végén alacsonyabb volt a jegyzett tőkénél.
- a hirdetmény feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év során egynél több évben
mérleg szerinti eredménye negatív volt.
(Részvételre jelentkezőnek/közös részvételre jelentkezők mindegyikének és a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak ezen feltételeknek külön-külön kell megfelelnie.)
3. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha a hirdetmény feladását megelőző három
évben (2006-2008) a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből (magasépítés)
származó forgalom (értékesítés nettó árbevétele) nem éri el összesen
- az 1. részre szóló részvételi jelentkezés esetében az 1.400 millió Ft-ot
- a 2. részre szóló részvételi jelentkezés esetében az 500 millió Ft-ot
- a 3. részre szóló részvételi jelentkezés esetében a z 1.100 millió Ft-ot.
Több részre való jelentkezés esetén a vonatkozó részekre előírt értékek összege
teljesítendő.
(Részvételre jelentkezőnek/közös részvételre jelentkezőknek és a közbeszerzés
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozóknak ezen feltételnek együttesen kell megfelelniük.)
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási
mód: 1. Részvételre jelentkezőnek jelentkezésében ismertetnie kell a hirdetmény
feladását megelőző öt évben teljesített legjelentősebb építési beruházásait, a Kbt.
67.§ (2) bekezdés a) pontja szerint. Az ismertetéshez csatolandó a Kbt. 68.§ (2)
bekezdés szerinti igazolás.
2. Részvételre jelentkezőnek a jelentkezéshez csatolnia kell a szerződés
teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek megnevezését, aláírt szakmai
önéletrajzát, valamint végzettségük, jogosultságuk igazolását. A nem
munkaviszonyban foglalkoztatott szakemberek részéről kötelezettségvállalási
nyilatkozat becsatolása szükséges, miszerint nevezett szakember a részvételre
jelentkező nyertessége esetén a szerződés teljesítésében vállalja a közreműködést.
Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.

A részvételre jelentkező a szerződés teljesítésére való alkalmasságát erőforrást
nyújtó-szervezetre támaszkodva is igazolhatja, a Kbt. 4.§ 3/E, valamint a 65.§ (3) és
(4) bekezdésében előírtak figyelembe vétele mellett.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): 1./a Alkalmatlan a
részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik a hirdetmény feladását megelőző
öt évben teljesített – műszaki átvétellel lezárult - összesen legalább 1 olyan
magasépítési beruházásra szóló, pozitív referenciával, melyben az ellenszolgáltatás
értéke elérte
- az 1. részre szóló részvételi jelentkezés esetében a nettó 1.400 millió Ft-ot
- a 2. részre szóló részvételi jelentkezés esetében a nettó 500 millió Ft-ot
- a 3. részre szóló részvételi jelentkezés esetében a nettó 1.100 millió Ft-ot
1./b Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik a hirdetmény
feladását megelőző öt évben teljesített – műszaki átvétellel lezárult – a részek
számától függetlenül összesen legalább 1, az építési munkák ideje alatt legalább
részlegesen üzemelő intézményi épületen végzett építési, vagy felújítási munkára
szóló, pozitív referenciával.
Az 1/a pontban részenként előírt értékbeli minimumkövetelményt el nem érő
ellenszolgáltatást tartalmazó referencia nem vehető figyelembe. Több részre való
jelentkezés esetén az 1/a pontban szereplő minimumkövetelmény teljesíthető 1-1,
a vonatkozó részekre előírt értéket elérő ellenszolgáltatást tartalmazó referenciával,
illetve a vonatkozó részekre meghatározott értékek összegét elérő ellenszolgáltatást
tartalmazó referenciával. Egy-egy építési referencia csak egy-egy rész esetében
vehető figyelembe, ha a benne igazolt ellenszolgáltatás nem éri el a több részre
vonatkozóan előírt értékbeli minimumkövetelmény összegét. Egy építési referencia
azonban mind az 1/a, mind az 1/b pont alatti minimumkövetelménynek való
megfelelés igazolására is szolgálhat, amennyiben a referencia a vonatkozó
követelményekben előírtakat maradéktalanul kielégíti.
2. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik a szerződés
teljesítéséhez az alábbi szakemberekkel
2/a részenként legalább
- 1 fő építész, vagy építőmérnöki végzettségű, építési munkák kivitelezésének
irányításában legalább 8 éves tapasztalattal és a 244/2006 Korm. rendelet szerinti
MV-Ép/A (vagy ennek megfelelő, hatályos átsorolás előtti) kategóriájú felelős
műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakemberrel
- 1 fő építész, vagy építőmérnöki végzettségű, legalább 5 éves, építési beruházások
kivitelezésében szerzett gyakorlattal és a 244/2006 Korm. rendelet szerinti MV-Ép/A
(vagy ennek megfelelő, hatályos átsorolás előtti) kategóriájú felelős műszaki vezetői
jogosultsággal rendelkező szakemberrel.
2/b a részek számától függetlenül legalább:
- 1 fő gépészmérnök, vagy gépész üzemmérnöki végzettségű, legalább 5 éves,
épületgépészeti szakterületen szerzett gyakorlattal és a 244/2006 Korm. rendelet
szerinti MV-Ép/ÉG (vagy ennek megfelelő, hatályos átsorolás előtti) kategóriájú
felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakemberrel
- 1 fő villamosmérnök, vagy villamos üzemmérnöki végzettségű, legalább 5 éves,
épületek elektromos szerelési munkáinak kivitelezésében szerzett gyakorlattal és
a 244/2006 Korm. rendelet szerinti MV-Ép/ÉV (vagy ennek megfelelő, hatályos
átsorolás előtti) kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező
szakemberrel.

2/c a 2. részre szóló részvételi jelentkezés esetén további
- 1 fő építőmérnöki végzettségű, mélyépítési, vagy épületalapozási munkák
irányításában szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkező
szakemberrel.
(A műszaki-szakmai alkalmasság minimumkövetelményeinek a részvételre
jelentkezőnek/közös részvételre jelentkezőknek és a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak együttesen
kell megfelelniük)
III.2.4)
Fenntartott szerződések (adott esetben) nem
A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
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:
III.3.2)
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 fejtája
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
Tárgyalásos x
Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése? nem
Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3.,
További információk rovatban kell megadni
Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása:
Versenypárbeszéd
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy
keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd esetén)
Létszám
VAGY: minimum
és, adott esetben, maximum
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a
versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok
számát? nem
IV. 2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás x

VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy –
ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell
megadni)
a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban
illetve az ismertetőben meghatározott szempontok
Szempont
Súlyszám
IV.2.2)
Elektronikus árverést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árverésről (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 vonatkozozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a HL-ben:
/S
(nap/hó/év)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a HL-ben:
/S
(nap/hó/év)
Hirdetmény száma a HL-ben:
/S
(nap/hó/év)
IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők
(versenypárbeszéd esetében) beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2009/10/19 (nap/hó/év)
Időpont: 11:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (számokkal): 75.000+ÁFA
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja: A fizetés feltételei és módja: átutalással az ajánlatkérő
MÁK Rt.-nél vezetett 10027006-01426672-00000000 sz. számlájára, a közlemény
rovatban kérjük feltüntetni a: „4090019 témaszámra” hivatkozást. A megadott ár az
ÁFÁ-t tartalmazza.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
Dátum: 2009/10/19 (nap/hó/év)
Időpont: 11:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha
ismert) (m eghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: 2009/11/06 (nap/hó/év)
IV.3.6)
Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók HU
Egyéb:
IV.3.7)
Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén)
-ig (nap/hó/év)
VAGY hónap(ok)ban: vagy nap(ok)ban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (nap/hó/év ) Időpont:
Hely (adott esetben):
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben)
VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2)
a szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos?
igen
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb használható hivatkozási alapot: Európai Unió Európai Regionális
Fejlesztési Alap Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program - Projekt azonosító:
TIOP 1.3.1-07/1-2F-2008-0005
VI.3) További információk (adott esetben)
1. Az eljárás fajtájának indoklása: a Kbt. 124.§ (2) bekezdés b) pontja alapján az
építési beruházás összetettsége nem teszi lehetővé az ellenszolgáltatás előzetes
átfogó (mindenre kiterjedő) meghatározását.
2. A részvételi dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele. A
részvételi dokumentáció másra át nem ruházható.
3. A részvételi dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: a dokumentáció
az ellenérték befizetéséről szóló igazolás ellenében a részvételi felhívás I.1)
pontjában megadott címen vehető át, munkanapokon 10.00-13.00 óráig, illetve a
részvételi jelentkezés benyújtásának napján 10.00-11.00 óráig. A dokumentáció
megküldésének kérelme esetén az ajánlatkérő a Kbt. 102.§ (3) bekezdése szerint jár
el.
4. A részvételi jelentkezésben meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét
(részeit), amelynek teljesítéséhez a részvételre jelentkező a közbeszerzés értékének
10%-át meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe (Kbt. 105.§ (1)
a) pontja szerint), a részvételre jelentkező által a szerződés teljesítéséhez a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozókat valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit) amelynek
teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek (Kbt. 105.§ (1) b) pontja
szerint). A részvételi jelentkezésben megjelölendő továbbá a részvételre jelentkező
részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet, a Kbt. 105.§ (1) c)
pontja szerint.

5. A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell
- a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkezők mindegyike), a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben bevonni kívánt
alvállalkozója, valamint a Kbt. 105..§ (1) c) pontja szerinti erőforrást nyújtó szervezet
részvételi jelentkezési határidőt megelőző 60. napnál nem régebbi cégkivonatát,
- a részvételi jelentkezést, illetve az azzal benyújtott iratokat aláró (vagy az aláírót
meghatalmazó), cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát.
- a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkezők mindegyike), a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozója
nyilatkozatát arról, hogy valamennyi számlavezető pénzügyi intézmény igazolását
becsatolta.
6. Közös részvételi jelentkezés esetén a részvételi jelentkezéshez csatolni kell
a közös részvételre jelentkezők megállapodását, mely tartalmazza a részvételre
jelentkezők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását,
kijelöli azon jelentkezőt, amelyik a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan
képviseli, illetve a közös részvételre jelentkezők nevében hatályos jognyilatkozatokat
tehet. A megállapodásnak tartalmaznia kell a jelentkezők nyilatkozatát, mely
szerint a szerződés elnyerése esetén egyetemleges felelősséget vállalnak annak
teljesítéséért.
7. A Kbt. 105. § (1) c) pontja szerinti erőforrást nyújtó szervezet bevonása esetén
a részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell a jelentkező nyilatkozatát arról, hogy
közte és a Kbt. 105. § (1) c) pontja szerinti szervezet között Ptk. szerinti többségi
befolyás fennáll-e, ha igen, milyen módon.
8. A részvételi jelentkezéseket a kötelezettségvállalásra jogosult személy(ek)
által aláírva, összefűzve, folyamatos oldalszámozással, a bejegyzést tartalmazó
oldalakat szignálva, 1 eredeti és 3, az eredetivel mindenben megegyező
másolati példányban kell benyújtani. A jelentkezés „eredeti” példányában minden
nyilatkozatnak és igazolásnak eredetinek, illetve - a Kbt. 20. § (3) bekezdése alapján
- hiteles másolatnak kell lennie, kivéve azokat az iratokat, melyeket a felhívás
és a dokumentáció egyszerű másolatban is megenged benyújtani. A részvételi
jelentkezéseket tartalmazó lezárt borítékot az alábbi felirattal kell ellátni: „Részvételi
jelentkezés a Miskolci Egyetem hazai és nemzetközi versenyképességének komplex
megújítása projekt építési munkái – TIOP 1.3.1 tárgyú eljárásra” valamint „A
részvételi határidő lejártáig nem bontható fel!”.
9. A részvételi jelentkezésben egyértelműen jelezni kell, hogy az egyes becsatolt
iratokkal mely részre szólóan kívánja alkalmasságát igazolni a részvételre
jelentkező. Több részre való jelentkezés esetén a részvételre jelentkezőnek
jelentkezésében meg kell jelölnie, hogy az alkalmassági minimum-követelmények
teljesülését milyen preferencia-sorrendben kéri megítélni.
10. Amennyiben a részvételi jelentkezéshez csatolt bármely okirat, igazolás,
nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy azt a jelentkező
a 24/1986. MT rendelet szerinti hiteles magyar nyelvű fordításban is köteles
becsatolni.
11. A részvételi jelentkezések felbontására a benyújtási határidő lejártának
időpontjában a Miskolci Egyetem A/1 épület, I. em. 121.sz tárgyalójában kerül sor. A
jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek: a Kbt. 110.§ (2) bekezdése
szerint

12. Az ajánlatkérő a Kbt. 112.§ (2) bekezdés szerinti körben biztosítja a hiánypótlás
lehetőségét.
13. A részvételi jelentkezésben bármely, a felhívásban rögzítettől eltérő
pénznemben megadott pénzügyi adat forintra történő átszámítása az ajánlattételi
felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott
devizaárfolyamokon történik. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti
Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által
az ajánlattételi felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított euró
ellenérték kerüljön átszámításra a fentiek szerint. A beszámoló és az abból
származtatható adatok tekintetében az üzleti év fordulónapján érvényes árfolyamot,
referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes árfolyamot kell alkalmazni.
14. A részvételi szakasz eredményhirdetésének tervezett időpontja: 2009.
november 5. 11:00 óra Helyszíne: Miskolc-Egyetemváros, A/1 épület, I. em. 121. sz.
tárgyaló.
15. Az ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a részvételi
felhívásban megadott alkalmassági kritériumok a minősített ajánlattevők
jegyzékében szereplőkhöz képest szigorúbban határozzák meg az alkalmasság
szempontjait.
16. A részvételre jelentkezőknek tájékozódniuk kell a munkavállalók védelmére és
a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés
helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
17. Az ajánlatkérő az érdekeltek számára az ajánlattételi szakaszban helyszíni
bejárással egybekötött konzultációt fog tartani, melynek időpontját és helyszínét az
ajánlattételi felhívás tartalmazza.
18. Ajánlatkérő ajánlatkérési dokumentációt készít (részenként 150.000 Ft +
ÁFA), továbbá az ajánlati szakaszban ajánlati biztosítékot kér, az 1. rész esetében
12.000.000 Ft, 2. rész esetében 5.000.000 Ft, 3. rész esetében 10.000.000 Ft
összegben. A biztosíték nyújtására vonatkozó követelményeket az ajánlattételi
felhívás tartalmazza.
19. Az ajánlattevőknek az ajánlati szakaszban a Kbt. 72.§ szerinti nyilatkozatukat
ajánlatukhoz csatolniuk kell.
20. Az ajánlatkérő felhívja a külföldi letelepedésű szervezetek figyelmét arra, hogy
a Kbt. 63.§-ának (1) bekezdése alapján nyertességük esetén az eredményhirdetést
követő nyolc napon belül valamennyi, saját joguk szerint szükséges igazolást
nekik is be kell nyújtaniuk, ha a kizáró okok hiányát részvételi jelentkezésükben
nem igazolták. A kizáró okok hiányával kapcsolatos igazolások esetében a nem
magyar nyelven készült iratok fordításával kapcsolatosan a fenti 10. pontban előírtak
érvényesek.
21. A nyertes ajánlattevőnek az ajánlatkérési dokumentációban előírt feltételekkel
és fedezetre szólóan teljes körű építés-szerelési biztosítást kell kötnie.
22. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos Kbt. előírásai
irányadók.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Margit krt. 85.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024

Ország: Magyarország
Telefon: +36 1 336 7746
E-mail: Fax: +36 1 336 7723
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.4.2. rovatot VAGY
szükség esetén a VI.4.3. rovatot)
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 323.§-a szerint
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő
szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa
Postai cím: Margit krt. 85.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Telefon: +36 1 336 7746
E-mail: kapcsolat@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Fax: +36 1 336 7723
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/09/15 (nap/hó/év)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: ÚT-TESZT Mérnöki és Szolgáltató Kft.
Postai cím: Csóka u. 7-13.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
Címzett: Kas Gábor
Telefon: +36 1 203 0555/407
E-mail: tender@ut-teszt.hu
Fax: +36 1 203 7607
Internetcím (URL): II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő
iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is)
beszerezhetők

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket
kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1
meghatározás A4 épület felújíítása
1)
A rész meghatározása Az A4 épület homlokzatának cseréje, irodák és
laboratóriumok felújítása, gépészeti-elektromos korszerűsítés, enyhe hajlásszögű
tető építése
2)
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További
tárgyak:

45214000-0
45214400-4
45443000-4
45261210-9
45421100-5
45350000-5

3)
Mennyiség A/4 jelű épület átépítése, alagsor, földszint, I-IV. emeleti szinteken, kb.
13.600 m2 alapterületen
- Építészeti szakipari, statikai munkák,
- Gépészet: fűtés-hűtés, klíma-szellőzés, tüzivíz hálózat, tűzvédelmi szellőzés,
víz-csatorna munkák,

- Épületvillamosság,
- Gyengeáram: strukturált hálózat, épületautomatika, tűzjelző hálózat
A részletes leírást a dokumentáció tartalmazza
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):
Pénznem:
VAGY:
és között
Pénznem:
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott
esetben)
Az időtartam hónapban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (nap/hó/év)
Befejezés 2011/09/30 (nap/hó/év)
5) További információ a részekről
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 2
meghatározás Az Informatika épület bővítése és felújítása
1)
A rész meghatározása Az Informatika épület bővítése és felújítása
2)
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További
tárgyak:

45214000-0
45214400-4
45443000-4
45421100-5
45350000-5
45314300-4
45313100-5

3)
Mennyiség Informatikai épület átépítése, földszint, I és II. emeleti szinteken, kb.
4.000 m2 alapterületeten
- Építészeti szakipari, statikai munkák,
- Gépészet: fűtés-hűtés, klíma, szellőzés, külső csapadékvíz elvezetés, épületen
belüli víz-csatorna munkák,
- Épületvillamosság,
- Gyengeáram: strukturált hálózat, kamerás megfigyelő rendszer, tűzjelző hálózat,
vagyonvédelmi rendszer
A részletes leírást a dokumentáció tartalmazza.
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):
Pénznem:
VAGY:
és között
Pénznem:

4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott
esetben)
Az időtartam hónapban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (nap/hó/év)
Befejezés 2011/02/28 (nap/hó/év)
5) További információ a részekről
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 3
meghatározás A/1, A/2, A/3, A/5, AFK, C/1, C/2, B/1 és a CTFK épületek felújítása
1)
A rész meghatározása Irodák és laboratóriumok felújítása az A/1, A/2, A/3, A/5, C/1,
C/2, B/1 és a CTFK épületben, valamint nyílászárók cseréje az AFK épületben
2)
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További
tárgyak:

45214000-0
45214400-4
45421100-5
45350000-5
45314300-4

3)
Mennyiség A/1. épület felújítása kb. 501 m2 alapterületen
- Építészeti szakipari munkák,
- Gépészet: fűtés-hűtés, víz-csatorna munkák,
- Épületvillamosság,
- Gyengeáram: strukturált hálózat
A/2. épület felújítása kb. 1724 m2 alapterületen
- Építészeti szakipari munkák,
- Gépészet: fűtés, gáz, hőközpont, klíma, sűrített levegő, klíma, szellőzés ,
víz-csatorna munkák,
- Épületvillamosság
- Gyengeáram: beléptető rendszer, strukturált hálózat, vagyonvédelmi rendszer,
A/3. épület “A” és “B” szárnyának felújítása összesen kb. 3.800 m2 alapterületetn
- Építészeti szakipari munkák,
- Gépészet: szellőzés, fűtés, klíma, víz-csatorna munkák,
- Épületvillamosság
- Gyengeáram: beléptető rendszer, strukturált hálózat,
A/5. épület felújítása, földszint, I-III. emeleti szinteken, összesen kb. 2.907 m2
alapterületen
- Építészeti szakipari munkák,
- Gépészet: fűtés, hőközpont, klíma, szellőzés, víz-csatorna munkák,
- Épületvillamosság
AFK épület

- Építészeti szakipari munkák – 3 db ajtó és kb. 100 ablak cseréje, 8 db mozgatható
zsaluelemes szellőző beépítése, kültéri rácsok és 2 db előtető felszerelése
B/1. épület felújítása földszint, I-IV. emeleti szinteken, összesen kb. 3.007 m2
alapterületen
- Építészeti szakipari munkák,
- Gépészet: fűtés, gáz, hőközpont, klíma, szellőzés, tüzivíz, víz-csatorna munkák,
- Épületvillamosság
- Gyengeáram: strukturált hálózat,
C/1. épület felújítása földszint, I-III. emeleti szinteken, összesen kb. 911 m2
alapterületen
- Építészeti szakipari munkák,
- Gépészet: fűtés, szellőzés, víz-csatorna munkák,
- Épületvillamosság,
- Gyengeáram: strukturált hálózat,
C/2 épület felújítása az épület öt hajójának földszint, I és II. emeleti szintjein,
összesen kb. 3.649 m2 alapterületen
- Építészeti szakipari, statikai munkák,
- Gépészet: fűtés, szellőzés, gáz, klíma, sűrített levegő hálózat, víz-csatorna
munkák,
- Épületvillamosság,
- Gyengeáram: strukturált hálózat, beléptető rendszer,
CTFK (Sárospatak) 5 helyiségének teljes felújítása 302 m2 alapterületen
- Építészeti szakipari munkák,
- Gépészet: víz-csatorna munkák,
- Épületvillamosság,
- Gyengeáram: strukturált hálózat, kábeltv hálózat,
A részletes leírást a dokumentáció tartalmazza
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):
Pénznem:
VAGY:
és között
Pénznem:
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott
esetben)
Az időtartam hónapban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (nap/hó/év)
Befejezés 2011/09/30 (nap/hó/év)
5) További információ a részekről

