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AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
Építési beruházás
x
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
Azonosító kód_______________________________________
Árubeszerzés
Szolgáltatás
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Magyar Táncművészeti Főiskola
Postai cím: Columbus u. 87-89.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Bolvári-Takács Gábor Rektorhelyettes
Telefon: +36-1-273-34-34
E-mail: btg@mtf.hu
Fax: +36-1-273-34-33
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mtf.hu
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 a következő címen szerezhető be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat 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
Központi szintű x
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén



Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
xOktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]
I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési
eljárást? nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát
válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább
megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a) xÉpítési beruházás
xKivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye
Magyar Táncművészeti Főiskola, 1145 Budapest, Columbus u. 87-89. Hrsz: 29803/5



NUTS-kód HU101
b) Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c) Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása xDinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma VAGY, adott esetben,
maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban:
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak
számokkal és pénznem):
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága
(amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
I. ütem: Magyar Táncművészeti Főiskola táncművészeti előadóterem bővítése, és
energia megtakarítást célzó korszerűsítése, valamint konyhatechnológiai kialakítása,
a Magyar Táncművészeti Főiskola, 1145 Budapest, Columbus u. 87-89., Hrsz:
29803/5 építési munkaterületen, vállalkozási szerződés keretében.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További
tárgyak:

45214800-8
45212321-2
45110000-1

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) nem
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre
valamennyi részre
II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör



II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
I. ütem: Magyar Táncművészeti Főiskola táncművészeti előadóterem bővítése, és
energia megtakarítást célzó korszerűsítése, valamint konyhatechnológiai kialakítása,
a Magyar Táncművészeti Főiskola, 1145 Budapest, Columbus u. 87-89., Hrsz:
29803/5 építési munkaterületen, vállalkozási szerződés keretében.
A beruházás fajtája: bővítés, korszerűsítés.
A beruházással érintett főbb műszaki paraméterek: 620 m2; 2.485 m3; 198 fő; 2
szint. A részletes műszaki leírás a dokumentáció részét képezi.
Hatósági engedély száma: PMH építési engedély 8/4847/2008.; jogerős:
2008.12.20.
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónap(ok)ban: vagy
napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a 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 (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés 2009/12/31 (év/hó/nap)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Jótállás; késedelmes teljesítési kötbér; hibás teljesítési kötbér; meghiúsulási kötbér;
teljesítési biztosíték a dokumentációban meghatározottak szerint.
A biztosítékot a Kbt. 53. § (6) a) pontja alapján kell az ajánlatkérő részére
rendelkezésre bocsátani, illetve igazolni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az
ajánlati biztosíték a megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé válik.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
Az ajánlatkérőként szerződő fél a nyertes ajánlattevőnek az ellenszolgáltatást a
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 305.
§ (3) bekezdés szerint teljesíti. Vállalkozó résszámla benyújtására a Kbt. 305.
§ (3) bekezdése szerint, feladatarányosan, az elvégzett műszaki tartalomnak
megfelelően, havonta jogosult, azzal, hogy az első részszámla összege nem lehet
kevesebb a vállalkozói díj 10%-ánál.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott
esetben) nem Ha igen, a különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve
a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:



Kizáró okok:
K1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó
szervezet, aki a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-i) pont, a Kbt. 61.§ (1) bekezdés d) pont
hatálya alá tartozik.
K2. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó
szervezet,, aki esetében a Kbt. 61.§ (1) bekezdés a)-c) pontjaiban felsorolt kizáró
okok fennállnak.
K3. Az eljárásból kizárásra kerül az az ajánlattevő, aki - illetőleg akinek a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozója vagy a számára erőforrást nyújtó szervezet - esetében a Kbt. 62.§ (1)
bekezdésben felsorolt kizáró okok fennállnak.
Az igazolás módja:
A Kbt. 249. § (3) bekezdésnek megfelelően a kizáró okok fenn nem állásáról az
ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő részére a szerződés
teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
GP1: Valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó, valamennyi
az ajánlattételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított egy éves
időtartamban létező pénzforgalmi számlájára vonatkozó, az ajánlattételi felhívás
feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozat (Kbt. 66. § (1) bekezdés a)
pont) az alábbi tartalommal:
- mióta vezeti az ügyfél bankszámláját,
- a vezetett bankszámlaszámok megjelölése,
- az ajánlattételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított egy éves
időtartamban volt-e sorban állás,
- az ajánlattételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított egy éves
időtartamban fizetési kötelezettségének időben és maradéktalanul, pontosan eleget
tett-e,
- hitelképességének minősítése (hitelkapcsolat esetén az ügyfél hitelminősítése
negatív-e, hitelképes vagy nem hitelképes vagy hitelkapcsolat hiányában erre
vonatkozó nyilatkozat), van-e lejárt hiteltartozása
- van-e folyamatban bírósági végrehajtás valamely számlája ellen.
GP2: A számviteli szabályoknak megfelelően cégbíróságnál letétbe helyezett és
a) a cégbíróság érkeztető bélyegzőjével ellátott, vagy
b) a cégbíróság által kiadott, vagy
c) a céginformációs és az elektronikus cégeljárásban közreműködő szolgálat
(a továbbiakban: céginformációs szolgálat) által kibocsátott, a számviteli
jogszabályoknak megfelelő, könyvvizsgálói hitelesítési záradékkal ellátott beszámoló
benyújtása az elmúlt három (2005.,2006.,2007.) lezárt üzleti évre vonatkozóan
(Kbt. 66.§ (1) bekezdés b) pont) (ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország
joga előírja közzétételét), feltéve, hogy a kérelmezőnek beszámolási kötelezettsége
áll fenn. Amennyiben a könyvvizsgálat nem volt kötelező, úgy a beszámolón a
következő szöveget kell feltüntetni: „A közzétett adatokat könyvvizsgáló nem
ellenőrizte”. Amennyiben az ajánlattevő a beszámolót kizárólag elektronikus úton
nyújtotta be, abban az esetben az elektronikus aláírással ellátott és megküldött



beszámolót és a szabályszerű benyújtásról szóló, a céginformációs szolgálat által
megküldött elektronikus igazolást elektronikus adathordozón (pl: CD vagy DVD) kell
benyújtani.
GP3: Nyilatkozat az előző három év (2006.,2007.,2008.) teljes forgalmáról
(értékesítés nettó árbevétele), és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyának
(magasépítés) forgalmáról (értékesítés nettó árbevétele), évenkénti bontásban, attól
függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek a forgalmi adatok rendelkezésre állnak (Kbt. 66.§ (1) bekezdés c)
pont).
GP4. Nyilatkozat arról, hogy az ajánlattételi felhívás feladásának napját (az
ajánlattételi felhívás feladásának napja a felhívás V.8) pontjában található)
megelőző három éven belül kibocsátott jogerős fizetési meghagyás, vagy a nemzeti
jogrendszerében követelés érvényesítésére vonatkozó bármilyen jogi eljárás alapján
ki nem egyenlített tartozása nem áll fenn, nem áll végrehajtási eljárás alatt, vagy
végrehajtási eljárás alatt áll, azonban ki nem egyenlített tartozását rendezte (Kbt. 66.
§ (1) bekezdés d) pont).
GP5. Külön banki nyilatkozat a jelen projektre elkülönítetten rendelkezésre álló
szabad pénzeszközökről vagy kihasználatlan hitelkeretről (Kbt. 66. § (1) bekezdés d)
pont).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
GP1: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének
tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó (külön-külön
megfelelés):
- bármelyik pénzforgalmi számláján sorban álló tétel, sorbanállás volt az ajánlattételi
felhívás feladásának napjától (az ajánlattételi felhívás feladásának napja a felhívás
V.8) pontjában található) visszafelé számított egy éves időtartamban, vagy
- fizetési kötelezettségeinek a pénzügyi intézmény tudomása szerint nem tett időben
és maradéktalanul, pontosan eleget az ajánlattételi felhívás feladásának napjától (az
ajánlattételi felhívás feladásának napja a felhívás V.8) pontjában található) visszafelé
számított egy éves időtartamban, vagy
- hitelkapcsolat esetén az ügyfél hitelminősítése negatív vagy nem hitelképes vagy
lejárt hiteltartozása van, vagy
- bármelyik számlája ellen bírósági végrehajtás van folyamatban.
GP2: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattevő vagy a közbeszerzés
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó
(külön-külön megfelelés), ha a 2005. évi vagy a 2006. évi vagy a 2007. évi
számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának mérleg szerinti eredménye negatív.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó (külön-külön
megfelelés), ha a 2005. évi vagy a 2006. évi vgy a 2007. évi számviteli jogszabályok
szerinti beszámolója alapján a 2005. évben vagy a 2006. évben vagy 2007. évben a
saját tőke kisebb, mint a jegyzett tőke vagy a könyvvizsgálói záradék nemleges vagy
korlátozó tartalmú.
GP3: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó együttesen nem
rendelkeznek az alábbi árbevétellel:
- az előző három évben (2006., 2007., 2008.) realizált teljes nettó forgalmának
(értékesítés nettó árbevétele) átlaga nem éri el átlagban a nettó 150 millió



Ft/év összeget (együttes megfelelés). Amennyiben nem állnak rendelkezésre a
hirdetmény megjelenését megelőző utolsó három lezárt üzleti év forgalmi adatai, úgy
a tevékenység megkezdése óta lezárt üzleti évek átlagának kell elérnie a megkívánt
összeget.
- a közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítés) együttes nettó forgalom (értékesítés
nettó árbevétele) nem éri el az előző három évben (2006., 2007., 2008.) összesen
a nettó 150.000.000,-Ft-ot (együttes megfelelés). Amennyiben nem állnak
rendelkezésre a hirdetmény megjelenését megelőző utolsó három lezárt üzleti év
forgalmi adatai, úgy a tevékenység megkezdése óta lezárt üzleti évek tekintetében
kell elérnie a megkívánt összeget.
GP4. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének
tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak
együttesen az ajánlattételi felhívás feladásának napját (az ajánlattételi felhívás
feladásának napja a felhívás V.8) pontjában található) megelőző három évben
kibocsátott jogerős fizetési meghagyás vagy a nemzeti jogrendszerében követelés
érvényesítésére vonatkozó bármilyen jogi eljárás alapján ki nem egyenlített
tartozása áll fenn, vagy végrehajtási eljárás hatálya alatt áll, vagy folyamatban lévő
végrehajtási eljárásban ki nem egyenlített tartozása áll fenn.
GP5. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó együttesen nem
rendelkeznek banki nyilatkozattal alátámasztottan a jelen projektre elkülönítetten
rendelkezésre álló legalább az ajánlattevő által meghatározott bruttó ajánlati és 10
%-ának megfelelő összegű szabad pénzeszköz állománnyal vagy kihasználatlan
hitelkerettel.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
MSZ1: Az ajánlattételi felhívás feladásának napját megelőző elmúlt öt évben,
ajánlattételi felhívás feladásának napjáig teljesített legjelentősebb építési
beruházás referenciái ismertetése a Kbt. 67. § (2) bekezdés a) pont, a Kbt.
68. § (2) bekezdésében és a dokumentációban foglaltaknak megfelelően, az
ismertetés tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez,
a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.
MSZ2: Csatolni kell az ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó nyilatkozatát, amely
tartalmazza a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg
műszaki felszereltség leírását (Kbt. 67. § (2) bekezdés b) pont), az ismertetés
tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez, a
minimumkövetelményekben megfogalmazásra került. A saját tulajdonú eszközök
rendelkezésre állását az állóeszköz-nyilvántartás benyújtásával, a nem saját
tulajdonban levő eszközök rendelkezésre állását az erről szóló szerződés
példányának csatolásával kell igazolni.
MSZ3: Az előző legfeljebb három évre (2006., 2007., 2008.) vonatkozóan az éves
átlagos statisztikai állományi létszámáról készült kimutatás benyújtása (Kbt. 67. § (2)
bekezdés d) pont).
MSZ4: Azoknak a szakembereknek (szervezeteknek), illetőleg vezetőknek a
megnevezésével, képzettségük ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe,
különösen azok bemutatásával, akik a minőségellenőrzésért felelősek (Kbt. 67. § (2)
bekezdés e) pont). A szakember megnevezésének és képzettségének ismertetésére



csatolandó továbbá a szakemberek által aláírt szakmai önéletrajz (személyiségi
jogot érintő adatokat nem kér az önéletrajzban megjeleníteni az ajánlatkérő),
illetve képzettségét, végzettségét igazoló okiratok, valamint a névjegyzékbe,
hatósági nyilvántartásba vételt igazoló okiratok, csatolandó továbbá az adott
szakember által a nyelvismeret tekintetében aláírt nyilatkozat (ezt a nyilatkozatot
az önéletrajz is tartalmazhatja). A szakmai önéletrajzból egyértelműen ki kell
derülnie az alkalmassági feltételként előírt adatoknak, információknak, a szakmai
önéletrajznak igazolnia kell minden feltételt, melyet a szakemberek vonatkozásában
az alkalmassági minimumkövetelmények előírnak. Az ajánlatnak tartalmaznia kell
a nem főállású, nem munkaviszonyban álló szakemberek kifejezett nyilatkozatát,
hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre állnak és közreműködnek
a teljesítésben (ezt a nyilatkozatot az önéletrajz is tartalmazhatja). Az ajánlatnak
tartalmaznia kell az ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó kifejezett nyilatkozatát,
hogy a szakemberek az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre állnak
és közreműködnek a teljesítésben, a nyilatkozatban fel kell tüntetni, hogy milyen
jogviszonyban állnak a szakemberek az ajánlattevővel vagy a közbeszerzés
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval,
vagy hogy a szakembereket erőforrás nyújtó szervezet biztosítja.
MSZ5: Építési tevékenységre vonatkozó ISO 14001 környezetirányítási
rendszer tanúsítvány, vagy azzal egyenértékű tanúsítvány benyújtása vagy azzal
egyenértékű, a környezet védelmének biztosítása érdekében tett intézkedések
leírása, egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb bizonyítékai
benyújtása (Kbt. 67. § (2) bekezdés f) pont és Kbt. 68. § (5) bekezdés).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
MSZ1: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének
tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó együttesen
(együttes megfelelés) nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás feladásának
napját megelőző öt évben, az ajánlattételi felhívás feladásának napjáig teljesített,
befejezett, műszakilag átadás-átvételi eljárással lezárt, átadott, alábbi referenciával:
- összesen legalább egy darab nettó 150 millió forint értékű magasépítés, amely
magában foglal komplett építészeti, épületgépészeti és épületvillamossági
munkákat,
- összesen legalább egy darab új építésű előadóterem építés intézményben vagy
egy darab előadóterem bővítés intézményben, amely az intézmény működése
mellett valósult meg,
- összesen legalább egy darab legalább 150 adagos melegkonyhás
konyhatechnológia kivitelés.
A fenti referenciák egy referenciamunkán belül is igazolhatóak. A referenciák között
átfedés megengedett.
MSZ2: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének
tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó együttesen
(együttes megfelelés) nem rendelkezik az építési beruházás teljesítéséhez
szükséges (üzemképes és a teljesítésre alkalmas állapotú) eszközökkel,
berendezésekkel, műszaki felszereltséggel:
- 1 db kisteherautó
- 1 db hegesztő apparát komplett
- 2 db hegesztő trafó



- 2 db vésőgép
- 10 db kézi szerszámgép (például: körfűrész, láncfűrész, fúrógép)
- 2 db betonkeverő
- 5 db mérő műszer építőmesteri és elektromos munkákhoz
- 1 db teherfelvonó
- 2 db gurulóállvány
- legalább 300 m2 homlokzati állvány.
MSZ3: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének
tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó együttesen
(együttes megfelelés) nem rendelkezik az előző legfeljebb három évre (2006.,
2007., 2008.) vonatkozóan évente legalább 15 (tizenöt) fő éves átlagos statisztikai
állományi létszámmal.
MSZ4: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének
tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívnt alvállalkozó együttesen
(együttes megfelelés) nem rendelkezik
1. az irányításért szakáganként - építés, épületgépészeti, épületvillamosság -
felelős, az adott szakág vonatkozásában az építőipari kivitelezési tevékenységről, az
építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló 209/2007. (X.31.)
Korm. rendelet és az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői
szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII.5.) Korm.
rendeletben előírt feltételeknek megfelelő, felelős műszaki vezetői névjegyzékben
szereplő 1 fő „A”kategóriás építész, 1 fő „ÉG” kategóriás épületgépész, 1 fő
„ÉV” kategóriás épületvillamossági felelős műszaki vezetővel, akik minimum 3
év szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkeznek és tagsági, alkalmazotti vagy
megbízotti jogviszonyban állnak.
2. az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó
minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM
együttes rendelet alapján 1 (egy) fő, munkavédelmi technikusi vagy munkavédelmi
szakmérnöki végzettségű biztonsági és egészségvédelmi koordinátorral.
Amennyiben az ajánlattevő rendelkezik a munkabiztonsági szaktevékenység
ellátásához előírt képesítéssel, abban az esetben egy fő olyan személlyel, aki a
koordinátori feladatokat ellátja.
3. legalább 1 fő, a minőségellenőrzésért felelős vezetővel, aki minőségvédelmi
végzettséggel és minimum 3 év szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkezik.
4. legalább egy fő építész építésvezető, legalább egy fő épületgépész építésvezető,
egy fő épületvillamossági építésvezető, akik legalább középfokú végzettséggel
rendelkeznek.
A szakemberek között átfedés lehet, egy szakember megfelelhet több alkalmassági
feltételnek is, az előírt szakemberek közül 1 fő több pozícióba is megajánlható.
Minden szakember esetén követelmény a magyar szakmai nyelv tárgyalóképes
ismerete.
MSZ5: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének
tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó együttesen
(együttes megfelelés) nem rendelkezik az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes,
ISO 14001 környezetirányítási rendszer tanúsítványával, vagy azzal egyenértékű
tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű, a környezetvédelem érdekében tett
intézkedésekkel, egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb
bizonyítékaival.



III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott igen
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:
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás típusa
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
x
Tárgyalásos
IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos
IV. 2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x
xAz alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat
súlyozással kell megadni)

Szempont Súlyszám
1. Ajánlati ár (Ft) 50
2. Előteljesítés (naptári napban) 15
3. Meghiúsulási kötbér (egyösszegű,
forintban)

15

4. Jótállási idő hossza az
építési-szerelési munkákra (hónapokban)

10

5. Késedelmi kötbér (Ft/naptári nap) 10
IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (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 vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje



Dátum: 2009/05/05 (év/hó/nap ) Időpont: 09.00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): nettó 180.000+ÁFA Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
az összeget a PATHOS Tanácsadó és Vállalkozásfejlesztési Betéti Társaság
teljesítési segéd OTP Bank NyRt.-nél vezetett 11705008-20486125 számú
számlájára történő átutalással lehet teljesíteni.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2009/05/05 (év/hó/nap) Időpont: 09.00
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban: vagy napokban: 120 (az ajánlattételi határidő lejártától
számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2009/05/05 (év/hó/nap) Időpont: 09.00
Helyszín : Magyar Táncművészeti Főiskola, 1145 Budapest, Columbus u. 87-89., 1.
emelet 102. szobában (Rektori Titkárság).
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80. § (2) bekezdés szerint.
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) a szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos?
nem
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb hivatkozási alapot:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
az ajánlattételi határidő lejártát követő naptól számított 8. napon, 09.00 óra. Ha ez a
nap nem munkanap, akkor az eredményhirdetés időpontja a következő munkanap,
09.00 óra.
Helyszín: Magyar Táncművészeti Főiskola, 1145 Budapest, Columbus u. 87-89., 1.
emelet 102. szobában (Rektori Titkárság).
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
az eredményhirdetést követő naptól számított 8. napon, 09.00 óra. Ha ez a nap nem
munkanap, akkor a szerződéskötés időpontja a következő munkanap, 09.00 óra.
Helyszín: Magyar Táncművészeti Főiskola, 1145 Budapest, Columbus u. 87-89., 1.
emelet 102. szobában (Rektori Titkárság).
V.3. 3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető
szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
-
V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel
feltétele? (adott esetben)



igen
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további
információk: (adott esetben)
A dokumentáció átvehető az átutalás igazolásával, személyesen vagy
meghatalmazott útján, előzetes telefonon történt bejelentkezés után, az ajánlattételi
felhívást tartalmazó hirdetmény közzétételének napjától kezdve az ajánlattételi
határidő lejártáig, munkanapokon 08.00-15.00 között, az ajánlattételi határidő
napján 08.00 órától 09.00 óráig a Magyar Táncművészeti Főiskola, 1145 Budapest,
Columbus u. 87-89., 1. emelet 102. szobában (Rektori Titkárság). A Kbt. 54. §
alapján a dokumentáció megküldése kérhető. A dokumentáció, illetve annak
ellenértéke a Kbt. 54. § (6) bekezdés szerinti esetekben visszajár.
V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati
szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek
értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
Az alsó határ: 1, a felső határ 10 pont.
V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati
szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő
megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Ajánlatkérő minden részszempont esetében „az összességében legelőnyösebb
ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról”
szóló, A Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlása (megjelent a
Közbeszerzési Értesítő, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja KÉ. 2008. évi
139. számában, 2008. november 28.) III.A.1.b) pont alapján az arányosítás elvét
alkalmazza az alábbiak szerint:
Az Ajánlati ár (Ft) részszempont esetén fordított arányosítás (ajánlás III.A.1.ba)
pont): a legalacsonyabb értéke a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legkedvezőbb
tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi
elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan
számolja ki a pontszámokat.
Az Előteljesítés (naptári nap); Meghiúsulási kötbér (egyösszegű, forintban); Jótállási
idő hossza az építési-szerelési munkákra (hónapokra); Késedelmi kötbér (Ft/naptári
nap); részszempont esetén egyenes arányosítás (ajánlás III.A.1.bb) pont): a
legmagasabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre
a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.
Ajánlatkérő előírja, hogy a bírálati részszempontokra vonatkozó megajánlások csak
pozitív értékek lehetnek, nulla és negatív érték nem ajánlható meg, a nulla vagy
negatív megajánlást tartalmazó ajánlat érvénytelen.
V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező
minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e?
igen
V.7) Egyéb információk:
1.) A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása: Ajánlatkérő a hiánypótlás
lehetőségét biztosítja a Kbt. 83. § szerint.
2.) Az ajánlatban meg kell jelölni



a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót
vesz igénybe,
b) az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint
a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítésében a megjelölt
alvállalkozók közreműködnek, továbbá
c) az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetet.
3.) A Kbt. 20. § (3) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy ahol a Kbt. vagy
a Kbt. alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során igazolás benyújtását írja
elő, az igazolást eredetiben vagy hiteles másolatban kell benyújtani.
4.) Helyszíni bejárás: A projektterület Ajánlatkérő vezetésével megtekinthető (nem
konzultációs jelleggel) 2009. április 23-án 8.00 órától. A találkozás helyszíne:
Magyar Táncművészeti Főiskola, 1145 Budapest, Columbus u. 87-89., 1. emelt 102.
szoba (Rektori Titkárság). A helyszín megtekintésekor az Ajánlatkérő konzultációt
nem tart, a helyszíni bejárással kapcsolatban a Kbt. 56 § az irányadó.
5.) Ajánlatkérő a Kbt. 59. § (1) bekezdése alapján az eljárásban való részvételt
ajánlati biztosíték adásához köti. Az ajánlati biztosíték összegszerűen
meghatározott mértéke 1.500.000,- Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint. Az
ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (2)
bekezdésében meghatározott módon teljesíthető; bankszámlára történő befizetés
esetén az átutalást az ajánlatkérő - Magyar Államkincstárnál vezetett MÁK
10032000-01493263-00000000 számú számlájára kell megfizetni; a befizetés
igazolásának módja: az ajánlati biztosíték befizetéséről szóló banktól származó
igazolást az ajánlathoz kell csatolni. Az ajánlati biztosíték a megkötött szerződést
biztosító mellékkötelezettséggé válik. Az ajánlati biztosítékot az ajánlattevőnek
ajánlata benyújtásával egyidejűleg kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani és
annak az ajánlati kötöttség ideje alatt érvényben kell lennie.
6.) Az ajánlatkérő a Kbt. 55. § alapján előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon
az adózásra, a környezetvédelemre, valamint hogy tájékozódjon a munkavállalók
védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek
a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Az ajánlatkérő a
dokumentációban adja meg azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és
címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat. A
Kbt. 72. § alapján az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő az ajánlatában köteles
nyilatkozni arról, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette-e a munkavállalók
védelmére és a munkafeltételekre, valamint az akadálymentesítésre vonatkozó, a
teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket.
7.) Az ajánlat benyújtásának helye: Magyar Táncművészeti Főiskola, 1145
Budapest, Columbus u. 87-89., 1. emelet 102. szoba (Rektori Titkárság).
8.) Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának az ajánlatban csatolnia kell az
ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégmásolatát.
V.8) E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/04/09 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: ANPAST Europroject Szolgáltató Kft.



Postai cím: Ady Endre út 32. I/3.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1215
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Paksi Gábor hivatalos közbeszerzési tanácsadó
Telefon: +36-70-3352545
E-mail: dr.paksi.gabor@anpast.hu
Fax: +36-70-9070624
Internetcím (URL): www.anpast.hu
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):


