3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés:
http://www.kozbeszerzes.hu
AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________
Azonosító kód____________________
Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatás x
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Észak-magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár
Postai cím: Mindszent tér 3.
Város/Község: Miskolc
Postai irányítószám: 3530
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dérer István
Telefon: 46/514-400
E-mail: derer.i@oep.hu
Fax: 46/514-455
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.oep.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:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa 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
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
xEgészségügy
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
Észak-Magyarországi REP takarítási eljárása 2010.
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)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye

NUTS-kód
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
xSzolgáltatás
Szolgáltatási kategória 16.
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Észak-Magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár székhelye és
Kirendeltségei
NUTS-kód HU31
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 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
Vállalkozási szerződés az ÉMREP dokumentációban meghatározott épületeinek
takarítási feladatainak ellátására.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

90910000-9

További
tárgyak:
II.1.7)
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.1.8.)
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)
1. terméksor:
ÉMREP Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Kirendeltsége 3530 Miskolc, Mindszent tér
3. (Belső terület: 4 557 m2, külső terület: 375 m2, üvegfelület: 1 630 m2).
Az ÉMREP Ügyfélszolgálati Irodája 3600 Ózd, Gyár u. 6. (Belső terület: 1 216 m2,
külső terület: 25 m2, üvegfelület: 828 m2).
Az ÉMREP Ügyfélszolgálati Irodája 3981 Sátoraljaújhely, Kossuth L. út 33. (Belső
terület: 405 m2, külső terület: 415 m2, üvegfelület: 72 m2).
2. terméksor:
ÉMREP Nógrád Megyei Kirendeltsége, 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9.
(Belső terület: 2 641 m2, külső terület: 3 191 m2, üvegfelület: 718 m2).
Az ÉMREP Ügyfélszolgálati Irodája 2660 Balassagyarmat, 16-os Honvéd u. 4.
(Belső terület: 243 m2, külső terület: 375 m2, üvegfelület: 42 m2).
3. terméksor:
ÉMREP Heves Megyei Kirendeltsége, 3300 Eger, Klapka út 1.
(Belső terület: 2 238 m2, külső terület: 40 m2, üvegfelület: 440 m2).
Az ÉMREP Ügyfélszolgálati Irodája 3200 Gyöngyös, Kossuth L. u. 39.
(Belső terület: 392 m2, külső terület: 193 m2, üvegfelület: 94 m2).
A megajánlandó vállalkozói díjnak tartalmaznia kell a takarításhoz szükséges
kellékanyagok valamennyi költségét. Ajánlattevőnek a feladat ellátásához szükséges
tisztító-, fertőtlenítő-, illatosító-, valamint töltő anyagokat, I. osztályú kéztörlő papírt
és WC papírt, kézkímélő folyékony szappant, WC illatosítót, és a teakonyhákba
mosogatószert saját költségén kell biztosítania, illetve - a már használatban lévő
– kiürült WC-papírtartókat, kéztörlő papírtartókat, WC illatosítókat és folyékony
szappan-adagolókat folyamatosan, a felmerülő igényeknek megfelelően kell
feltöltenie.
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 2010/09/01 (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés 2012/09/01 (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)
A Vállalkozó köteles a nem megfelelő teljesítés esetén a dokumentációban
meghatározott mulasztási kötbér, és hibásteljesítési kötbér megfizetésére.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
Fizetés – a Kbt. 305.§ (3) bekezdése alapján – a REP által ellenjegyzett teljesítést
igazoló okmány és a Vállalkozó által az Áfa törvény 169.§-ának megfelelően kiállított
számla alapján a szerződésszerű részteljesítést követő 30 napon belül átutalással
történik. Előleg fizetésére nincs mód.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
Ajánlatkérő a nyertes közös Ajánlattevőktől nem követeli meg gazdasági társaság
létrehozását, de együttes ajánlatukban nyilatkozniuk kell a következőkről: képviselő
cég megjelölése, a közös ajánlattevőknek egyetemleges kötelezettséget és
felelősséget kell vállalniuk.
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:
- nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, vagy a Kbt. 65.§ (3) bek. szerinti erőforrást
nyújtó szervezet, aki/amely a Kbt. 60.§ (1) bek. a)-h) pontjaiban meghatározott
kizáró okok hatálya alatt áll;
- nem lehet Ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó (továbbiakban: 10% feletti alvállalkozó), vagy
erőforrást nyújtó szervezet [a Kbt. 65.§ (3) bek.] akinek tekintetében a Kbt. 61.§
(1) bek. a)-e) pontjaiban meghatározott kizáró okok állnak fenn, illetőleg nem lehet
alvállalkozó, aki a Kbt. 61.§ (1) bek. d)-e) pontjaiban meghatározott kizáró okok
hatálya alatt áll;
- az eljárásból kizárásra kerül az az Ajánlattevő, és 10% feletti alvállalkozója,
továbbá erőforrást nyújtó szervezete, aki a Kbt. 62.§ (1) bek.-ben felsorolt kizáró
okok hatálya alatt áll.
Ajánlattevőnek, 10% feletti alvállalkozójának, és az erőforrást nyújtó szervezetének
– a Kbt. 249.§ (3) bek. szerint – nyilatkozniuk kell arról, hogy a Kbt. 60.§ (1) bek.
a)-h) és a Kbt. 61.§ (1) bek. a)-e) pontjaiban foglalt kizáró okok velük szemben nem
állnak fenn.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
- Az Ajánlattevő és/vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) cégkivonatában szereplő valamennyi
bankszámlájára vonatkozó számlavezető pénzintézetének az ajánlattételi határidőt
megelőző 60 napnál nem régebbi nyilatkozata eredeti vagy hiteles másolatban
szükséges arról, hogy mióta vezeti az ajánlattevő/alvállalkozó számláját, (megjelölve

a bankszámlaszámot is) fizetési kötelezettségeinek pontosan eleget tesz-e,
számláján a nyilatkozat kiállítását megelőző 12 hónapban előfordult-e sorban állás.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
- Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az Ajánlattevő, illetve a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó,
ha cégkivonatában szereplő valamely számlavezető pénzintézetének az
ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi nyilatkozata alapján fizetési
kötelezettségeit nem teljesíti pontosan, számláján a nyilatkozat kiállítását megelőző
12 hónapban 8 napot meghaladó sorban állás fordult elő. A fenti feltételnek az
Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó(k)nak külön-külön is meg kell felelniük. Közös ajánlattétel
esetén a Kbt. 69. § (5) bek. az irányadó.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
- Ajánlattevő és 10% feletti alvállalkozója mutassa be azokat a szakembereket,
akiket a teljesítésbe be kíván vonni, a gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz, és a
végzettséget igazoló okiratok másolatának csatolásával.
- Ajánlattevő és 10% feletti alvállalkozója csatolja ajánlatához a 2007-2009. évek
valamelyikéből származó, az eljárás tárgyát képező szolgáltatásnak megfelelő
hasonló takarítandó területi nagyságra vonatkozó (közforgalmú épülettakarítási)
feladat elvégzését tanúsító referenciaigazolását a Kbt. 68.§ (1) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően. A referencianyilatkozatnak a Kbt. 67.§ (3) bekezdése
alapján legalább a következő információkat kell tartalmaznia: a teljesítés helye, a
szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, a takarított belső terület nagysága,
az ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más
adat megjelölése.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
- Alkalmatlan az Ajánlattevő és 10% feletti alvállalkozója, ha nem rendelkezik
takarítandó épületenként (II.2.1. pont szerint) legalább egy fő, OKJ-s végzettségű,
vagy igazoltan 3 év épülettakarítási gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
- Alkalmatlan az Ajánlattevő és 10% feletti alvállalkozója, ha nem rendelkezik
terméksoronként legalább egy, a 2007-2009. évek bármelyikéből származó, a
kiírásban meghatározott terméksoronkénti takarítandó belső terület legalább
80%-ának megfelelő területre vonatkozó referenciával, vagy terméksoronként
legalább egy min. nettó 4.000.000,- Ft/év összegű takarítási (közforgalmú
épülettakarítási) szolgáltatásra vonatkozó referenciával.
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott nem
III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges
feltételek
III.3.1)
A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
nem
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
Tárgyalásos x
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 x
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással
kell megadni)
Szempont
Súlyszám
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)
36-1029/2010.
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: 2010/07/13 (év/hó/nap )
Időpont: 14:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 10.000,Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
Ajánlattevőknek annyiszor 8.000,- Ft + 25% ÁFA összeget kell fizetniük a
dokumentáció ellenértékeként, ahány terméksorban ajánlatot kívánnak adni.
A dokumentáció ellenértékét az OEP Magyar Államkincstárnál vezetett
10032000-01301005-00000000 számú előirányzat felhasználási keretszámlájára
kérjük átutalni. A befizetési bizonylat közlemény rovatában kérjük, feltüntetni:
„ÉMREP takarítás 2010.”
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/07/13 (év/hó/nap) Időpont: 14:00
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: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/07/13 (év/hó/nap)
Időpont: 14:00
Helyszín : Országos Egészségbiztosítási Pénztár, 1139 Budapest, Váci út 73/A II.
emelet 246. számú tárgyaló.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80.§ (2) bek. szerint.
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) igen
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
2012.07.
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:
2010.07.22. 14:00 óra
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2010.08.11. 10:00 óra
V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető
szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
Ajánlatkérő kettő – egymást követő – (ár)tárgyalási fordulót kíván tartani. A tárgyalás
helyszíne: OEP 1139 Budapest, Váci út 73/A. II. em. 246. számú tárgyaló. A
tárgyalás időpontja: 2010/07/20. 14:00 órakor. A tárgyaláson az összes Ajánlattevő
tájékoztatást kap az addig megtett ajánlatok állásáról, feltételeiről a tárgyaláson
kialakítandó ajánlatának megtételéhez. A végsőként megadott ajánlatához az
Ajánlattevő a Kbt. 78. § (2) bek. szerint a szerződéskötés időpontjáig kötve van.
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 személyesen, illetőleg a Kbt. 54. § (4) bek.-ben
foglaltaknak megfelelően munkanapokon 10:00 és 12:00 óra között, az ajánlattételi
határidő lejártának napján 09:00 és 14:00 óra között az A. Mellékletben megjelölt
helyen. A dokumentáció átvételekor az átutalásról szóló bizonylatot be kell mutatni.
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:

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:
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:
- Ajánlatkérő biztosítja a helyszíni bejárás lehetőségét az alábbi időpontok szerint:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltség Miskolc: 2010. június 28. 09:00 –
12:00 óra, Ózd: 2010. június 30. 09:00 – 12:00 óra, Sátoraljaújhely: 2010. június 29.
09:00 – 12:00 óra között, a bejárás időpontját a 06-30/239-6315 telefonszámon lehet
egyeztetni;
Nógrád Megyei Kirendeltsége Salgótarján: 2010. június 28. 9:00 – 12:00 óra,
Balassagyarmat: 2010. június 29. 09:00 – 11:00 óra között, a bejárás időpontját a
06-30/9827-201 telefonszámon lehet egyeztetni;
Heves Megyei Kirendeltsége Eger: 2010. június 28. 9:00 – 12:00 óra, Gyöngyös:
2010. június 28. 13:00 – 15:00 óra között, a bejárás időpontját a 06-30/382-6662
telefonszámon lehet egyeztetni.
- Ajánlatkérő a Kbt. 83. §-a szerint a hiánypótlási lehetőséget teljes körben
biztosítja.
- Az ajánlatokat 2 példányban (1 eredeti és 1 másolati példányban) kell benyújtani a
dokumentációban részletezett alaki és formai előírások szerint.
- Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az
ajánlattételi felhívás és dokumentáció feltételeinek elfogadására, a szerződés
teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra a Kbt. 70.§ (2) bek. szerint.
- Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 71.§ (1) bek. a)-c) pontjaira, valamint a (3)
bek.-re vonatkozóan.
- Amennyiben Ajánlatkérő az eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek
minősített Ajánlattevőt is meghatározza, az eljárás nyertesének visszalépése esetén
vele köt szerződést.
- Az ajánlattételhez szükséges egyéb adatok a dokumentációban találhatók. Az
eljárásban való részvétel feltétele a dokumentáció megvásárlása. A dokumentáció
másra át nem ruházható.
- Ajánlattevő – a megfelelő ajánlattétel érdekében – az ajánlattételi felhívásban
foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet a Kbt.
56.§-a szerint.
- Ajánlattevők csatolják az ajánlattételt megelőző 60 napnál nem régebbi keltű
cégkivonatukat és az aláírási címpéldányukat/aláírásmintájukat.
- A Kbt. 20.§ (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a becsatolandó igazolások
eredetben vagy hiteles másolatban egyaránt benyújthatóak.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/06/15 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: Országos Egészségbiztosítási Pénztár
Postai cím: Váci út 73/A.

Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási
Főosztály
Címzett: Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály
Telefon: (+36) 1 298-2508
E-mail: kozbeszerzes@oep.hu; szobota.a@oep.hu
Fax: (+36) 1 298-2507
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név: Országos Egészségbiztosítási Pénztár
Postai cím: Váci út 73/A.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási
Főosztály
Címzett: Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály
Telefon: (+36) 1 298-2508
E-mail: kozbeszerzes@oep.hu; szobota.a@oep.hu
Fax: (+36) 1 298-2507
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név: Országos Egészségbiztosítási Pénztár
Postai cím: Váci út 73/A.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási
Főosztály
Címzett: Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály
Telefon: (+36) 1 298-2508
E-mail: kozbeszerzes@oep.hu; szobota.a@oep.hu
Fax: (+36) 1 298-2507
Internetcím (URL):
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1
meghatározás Vállalkozási szerződés
1) A rész meghatározása
ÉMREP Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Kirendeltsége 3530 Miskolc, Mindszent tér
3., valamint Ügyfélszolgálati Irodája 3600 Ózd, Gyár u. 6., és Ügyfélszolgálati Irodája
3981 Sátoraljaújhely, Kossuth L. út 33.
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

90910000-9

További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
Belső terület: 4 557 m2,+ 1 216 m2 + 405 m2, külső terület: 375 m2 + 25 m2 + 415
m2, üvegfelület: 1 630 m2 + 828 m2 + 72 m2
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés 2010/09/01 (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés 2012/09/01 (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ---------------------B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 2
meghatározás Vállalkozási szerződés
1) A rész meghatározása
ÉMREP Nógrád Megyei Kirendeltsége, 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9. és
Ügyfélszolgálati Irodája 2660 Balassagyarmat, 16-os Honvéd u. 4.
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

90910000-9

További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
Belső terület: 2 641 m2,+ 243 m2, külső terület: 3 191 m2 + 375 m2, üvegfelület: 718
m2 + 42 m2
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés 2010/09/01 (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés 2012/09/01 (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ---------------------B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 3
meghatározás Vállalkozási szerződés
1) A rész meghatározása
ÉMREP Heves Megyei Kirendeltsége, 3300 Eger, Klapka út 1. és Ügyfélszolgálati
Irodája 3200 Gyöngyös, Kossuth L. u. 39.
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

90910000-9

További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
Belső terület: 2 238 m2 + 392 m2, külső terület: 40 m2 + 193m2, üvegfelület: 440 m2
+ 94 m2
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés 2010/09/01 (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés 2012/09/01 (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------

