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FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE 

A KBT. 251. § (2) bek. SZERINT 

 

„Struktúraváltás a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.-nél” című TIOP-

2.2.4-09/1-2010-0023 azonosítószámú projekt  

Beruházás lebonyolítójának kiválasztása 

 

 

1. Az ajánlatkérő  

 

Neve: Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.  

Címe: 8200 Veszprém, Kórház u. 1. 

Telefonszáma: 06 88 556 556 

Telefaxszáma: 06 88 556 209 

e-mailcíme: titkarsag@vmkorhaz.hu 

Képviseli: Dr. Rácz Jenő főigazgató 

 

 

2. A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége, továbbá ha dokumentációt nem készít a 

közbeszerzési műszaki leírás, illetőleg a minőségi követelmények, 

teljesítménykövetelmények 

 

A beruházás lebonyolítást a Kórház egy általa megbízott, független bonyolító szervezettel 

kívánja végeztetni. A projektben a bonyolító kijelölésére azért van szükség, mert a Kórháznak 

az építőipar nem szakterülete, így ez jelenti a garanciát a fejlesztés szakszerűségére.  

 

A beruházás lebonyolító főbb feladatai a támogatási szerződéssel, a Projekt alapító 

dokumentummal és a hatályos építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) 

Korm. rendelettel összhangban (a részletes leírást a dokumentáció tartalmazza): 

 

a) Az építőipari kivitelezési tevékenység megvalósításához szükséges hatósági engedélyek 

megszerzése. 

b) Részt vesz a szakhatóságok képviselőivel és a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház 

Nonprofit Zrt.-ben kijelölt műszaki kapcsolattartó személy és a projektmenedzser között 

zajló egyeztetéseken.  

c) Ellenőrzi a szükséges engedélyek meglétét, lejárati idejét, valamint amennyiben ez 

szükséges, meghosszabbításukat írásban jelzi a projektmenedzser és a kijelölt műszaki 

kapcsolattartó személy felé. Továbbá beszerzési a szükséges engedélyeket, így a 

használatbavételi engedélyt is. 

d) Részt vesz a kiviteli tervek alapján kiírásra kerülő kivitelezési és műszaki ellenőr 

kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás dokumentációjának elkészítésében, az 

értékelési eljárásban, illetve a kiválasztást követően a tevékenységüket koordinálja. 

e) A felvonulási- és munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban átadja a kivitelező 

részére és az átadás tényét, körülményeit jegyzőkönyvben rögzíti. Az aláírt jegyzőkönyv 

eredeti példányát köteles a munkaterület átadását követő 2 munkanapon belül 

megküldeni/átadni a projektmenedzsernek dokumentáltan. 
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f)  A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. által vállalt szolgáltatások 

biztosítása. 

g) Az árviták rendezése, a felek kommunikációjának koordinálása, egyeztetések 

kezdeményezése és a végső állásfoglalás - az árak tekintetében - kialakítása. Szervezi, 

lebonyolítja, dokumentálja a heti kooperációs megbeszéléseket. 

h) A megbízás tárgyára vonatkozó költségbecslés készítése, utókalkulációs elemzések 

készítése. 

 

Projekt azonosító: TIOP-2.2.4-09/1-2010-0023. A projekt legfontosabb számszerűsíthető adatai:  

 

A beruházás fő tervezett költség adatai:  

Teljes költségvetés: 4 794 386 396 Ft bruttó 

Építési beruházás összesen: 1 580 000 000 Ft bruttó 

Orvostechnikai eszközök beszerzése 2 595 611 444 Ft bruttó 

 

CPV kód:   

71248000-8 Projektfelügyelet és dokumentáció 

71311100-2 Általános mérnöki támogatási szolgáltatások  

716310000-0  Műszaki ellenőrzési szolgáltatások  

 

 

3. A szerződés meghatározása 

 

Megbízási szerződés 

 

 

4. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje 

 

A teljesítés határideje: 2012. szeptember 30. 

 

 

5. A teljesítés helye 

 

8200 Veszprém, Kórház u. 1. 

Hrsz.: 5083 

NUTS-kód: HU213 

 

 

6. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra 

hivatkozás 

 

Ajánlatkérő részben a TIOP 2.2.4/09/1-2010-0023 azonosító számú projekt számára biztosított 

vissza nem térítendő támogatásból, részben pedig saját forrásból kívánja az ellenszolgáltatást 

fedezni. Az ajánlatkérés, szerződéskötés és kifizetések pénzneme: HUF. 

Ajánlatkérő előleget nem fizet. A teljesítés kifizetése havonta egyenlő részletekben, számla 

ellenében, a Kbt. 305. § (3) bekezdés szerinti eljárásrendben történik. 
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Alkalmazandó továbbá a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési 

Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. r. is.  

 

 

7. Az ajánlatok bírálati szempontja 

 

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás Kbt. 57. § (2) a) 

 

 

8. A kizáró okok 

 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik tag sem), alvállalkozó vagy 

erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 60. § (1) bekezdés hatálya alá esik. 

Ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén mindegyik tag, és a Kbt. 71. § (1) b)-c) szerinti szervezet 

csatoljon cégszerűen aláírt nyilatkozatot arról, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá (a 

Kbt. 249. § (3) szerint). 

Ajánlattevő csatolja továbbá a Kbt. 63. § (3) szerinti nyilatkozatát. 

 

 

9. Az alkalmassági követelmények és a Kbt. 69. § (2) bekezdésében foglaltak 

 

9.1. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  

 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

ajánlattevőnek, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni 

kívánt alvállalkozónak a csatolnia kell a számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolót 

(kiegészítő melléklet nélkül, de a könyvvizsgálói záradékkal, amennyiben a cég 

könyvvizsgálatra kötelezett) az utolsó lezárt üzleti évre (Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pont). 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az eljárásban alkalmatlan az ajánlattevő, 

illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 

alvállalkozó, amennyiben mérleg szerinti eredménye az utolsó lezárt üzleti évben negatív volt. 

Amennyiben ajánlattevő az alkalmasságát a Kbt. 71. § (1) c) szerinti szervezettel kívánja 

igazolni, kérjük figyelembe venni a Kbt. 65. § (3)-(4) és 4. § 3/E. bekezdését. 

 

9.2. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság  

 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: ajánlattevő, 

illetve a Kbt. 71. § (1) b)-d) szerinti szervezet  

 

a) a Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pontja alapján mutassa be az ajánlattételi felhívás megküldését 

megelőző 36 hónapban végzett legjelentősebb szolgáltatásait. A referencia nyilatkozatnak 

vagy igazolásnak (a Kbt. 68. § (1) szerint) tartalmaznia kell a Kbt. 67. § (3) a) pont szerinti 

adatokat, valamint a projekt azonosítóját, és összköltségének bruttó értékét. A 

referencianyilatkozatban/ referenciaigazolásban szereplő adatokból egyértelműen ki kell 

derülni, hogy az előírt alkalmassági minimumkövetelmények teljesülnek.  
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b) mutassa be a Kbt. 67. § (3) bekezdés d) pontja alapján azt a szakembert, akit be kíván vonni 

a teljesítésbe a következő okiratok egyszerű másolati példányának benyújtásával: szakmai 

önéletrajz, az iskolai végzettségről és a képzettségéről szóló bizonyítvány egyszerű 

másolata.  

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlattevő alkalmatlan, ha a Kbt. 71. § (1) 

bekezdés szerinti szervezettel együttesen  

 

a) nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 36 hónapban befejezett, 

összesen legalább 1 darab, az 1 darab referenciából származóan legalább bruttó 1 milliárd Ft 

költségvetésű, az EU (társ)finanszírozásában megvalósuló egészségügyi infrastruktúra-

fejlesztési projekten végzett beruházás lebonyolítói vagy ugyanazon a projekten egyidejűleg 

műszaki ellenőri és közbeszerzési bonyolítói referenciával. 

 

b) nem rendelkezik az alábbi szakemberrel: 

- 1 fő közbeszerzési referens vagy hivatalos közbeszerzési tanácsadó és 1 fő É1 

besorolású, min. 5 év műszaki ellenőri gyakorlattal rendelkező építész műszaki ellenőr 

(igazolható ugyanazzal a személlyel),  

VAGY 

- 1 fő a 192/2009. (IX.15.) Korm. r. szerint BB betűjelű beruházás lebonyolító 

jogosultsággal rendelkező beruházás lebonyolító. 

(Az előírt szakemberektől ajánlatkérő a következő végzettséget, jogosultságot igazoló 

dokumentumokat fogadja el: 

- közbeszerzési referens vagy hivatalos közbeszerzési tanácsadó: OKJ közbeszerzési 

referensi képesítésről szóló bizonyítvány, hivatalos közbeszerzési tanácsadói bejegyzés 

vagy a Közbeszerzések Tanácsa weboldaláról kinyomtatott névjegyzékbe bejegyzés; 

- É1 műszaki ellenőr: műszaki ellenőri jogosultságot bejegyző határozat; 

- BB betűjelű beruházás lebonyolító: beruházás lebonyolító jogosultságot bejegyző 

határozat.) 

 

Amennyiben ajánlattevő az alkalmasságát a Kbt. 71. § (1) c) szerinti szervezettel kívánja 

igazolni, kérjük figyelembe venni a Kbt. 65. § (3)-(4) és 4. § 3/E. bekezdését. 

 

 

10. A hiánypótlás lehetősége 

 

Ajánlatkérő hiánypótlásra lehetőséget a Kbt. 83. § szerint biztosít. 

 

 

11. Az ajánlattételi határidő 

 

2011. augusztus 5.  1100 óra 

 

 

12. Az ajánlat benyújtásának címe 

 

1126 Budapest, Bartha u. 5. mfsz. 2. (Hospital-Ker Kft.) 
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13. Az ajánlattétel nyelve  

 

magyar 

 

 

14. Az ajánlat(ok) felbontása  

 

Helye: 1126 Budapest, Bartha u. 5. mfsz. 2. (Hospital-Ker Kft.) 

Ideje: 2011. augusztus 5. 1100 óra 

 

 

15. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni, vagy a benyújtott 

ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálják el 

 

Ajánlatkérő nem kíván az ajánlattevőkkel tárgyalni, a benyújtott ajánlatokat a megajánlott 

ellenszolgáltatás összege alapján bírálja el. 

 

 

16. A szerződéskötés tervezett időpontja 

 

2011. augusztus 25. 11:00 

helye: 8200 Veszprém, Kórház u. 1. 

 

 

17. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja 

 

2011. július 21. 

 

 

18. A részajánlat, többváltozatú (alternatív) ajánlat lehetősége vagy kizárása 

 

Többváltozatú (alternatív) ajánlattétel lehetősége nem biztosított. 

 

 

19. Annak meghatározása, hogy az ajánlatkérő alkalmazza-e a Kbt. 253. § (1) bekezdését 

 

Ajánlatkérő nem kívánja alkalmazni. 

 

 

20. Egyéb 

 

20.1. Ajánlattevő csatolja:  

- Az ajánlatot aláíró személy aláírási címpéldányának vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) 

szerinti aláírás-mintájának egyszerű másolatát, 

- A Kbt. 70. § (2) szerinti nyilatkozatát, 

- A Kbt. 71. § (1) szerinti szervezet igénybevételéről szóló nyilatkozatát, 

- A Kbt. 63. § (3) szerinti nyilatkozatát, 
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- A dokumentáció mellékleteiben megadott nyilatkozatokat hiánymentesen kitöltve és 

cégszerűen aláírva. 

 

20.2. A szerződés EU-alapokból finanszírozott programmal kapcsolatos: „Struktúraváltás a 

Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt-nél” című TIOP-2.2.4-09/1-2010-

0023 azonosítószámú projekt 

 

20.3. Ajánlatkérő a Kbt. 250. § (3) h) pontja szerint eredményhirdetést nem tart, kizárólag az 

összegezést küldi meg elektronikus úton az ajánlattevők részére 2011. augusztus 10-n. 

 

20.4. Kiegészítő tájékoztatás kérése az info@hospitalker.hu e-mail címre megküldött levélben 

lehetséges, a Kbt. 250. § (3) b) pontja szerint. 

 

20.5. A Kbt. 20. § (3) bekezdése szerint valamennyi igazolást elegendő egyszerű másolati 

példányban benyújtani. 

 

20.6. Idegen nyelvű dokumentum benyújtása esetén a 24/1986. (VI.26) MT rendelet szerinti 

hiteles magyar fordítást is csatolni kell az ajánlathoz. 

 

20.7. Ajánlatot magyar forintban kell tenni. Az ajánlat elbírálása során, az ajánlatban megadott 

pénzügyi adat bármely külföldi fizetőeszközről forintra történő átváltása az ajánlattételi 

felhívás megküldésének napján érvényes MNB által megadott devizaárfolyamon történik. 

 

20.8. Az ajánlatkérő a közös ajánlatot tevő ajánlattevők esetén nem követeli meg gazdasági 

társaság létrehozását, de a közös ajánlatot csak akkor fogadja el, ha az ajánlattevők 

kifejezetten elismerik közös vállalkozásuk teljesítéséért fennálló egyetemleges 

felelősségüket, és teljes jogkörű közös képviselőt hatalmaznak meg. A közös ajánlathoz 

csatolni kell a közös ajánlatot tevők által kötött megállapodást, amely tartalmazza az 

egyetemleges felelősségvállalásra vonatkozó, valamennyi ajánlattevő által cégszerűen aláírt 

kötelező érvényű nyilatkozatot és a közös képviselő meghatalmazását. 

 

20.9. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek  

Késedelmi kötbér: amelynek mértéke a nettó ajánlati ár 0,2%-a/nap 

Meghiúsulási kötbér: mértéke 50 % a nettó vállalási árra vetítve. 

 

20.10. Az ajánlatot 1 eredeti és 2 másolati példányban kell benyújtani. 
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