
Nemzeti értékhatár felét el nem érő egyszerű eljárás 
ajánlattételi felhívása  

 
 
1.) Ajánlatkérő neve: Pásztó Város Önkormányzata 

Kapcsolattartó: Bartus László projektmenedzser 
     Címe: 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.     
     Telefon: +36 32 460 155 

Fax: +36 32 460 918 
 

2.)  A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
Pásztó Város Önkormányzata részére TIOP 2.1.3. Aktív kórházi ellátásokat kiváltó 
járóbeteg szolgáltatások fejlesztése kiírt pályázat kapcsán megvalósuló rekonstrukció 
kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás és műszaki lebonyolítás komplex elvégzése 
 
A beruházás költségvetésének fő számai (melléklet szerint) 
 
A projekt tervezett megvalósítási ideje: 2008 november 15-től 17,5 hónap 
 
Feladatok: 

Közbeszerzési eljárások lebonyolítása 
-   Tender dokumentáció készítésére vonatkozó ajánlati felhívás és 

dokumentáció  elkészítése,  
-  a tenderterv készítőjének kiválasztására javaslattétel a közbeszerzési törvény 

és a támogatási szerződés figyelembevételével, szerződéskötés előkészítése 
- racionalizálási javaslat a tendertervek tervező által készített előzetes 

költségvetése alapján,  
- eljárási forma meghatározása,  
- ajánlati felhívás és ajánlatkérési közbeszerzési eljárásjogi  dokumentáció 

összeállítása, elkészítése, 
- -162/ 2004.(V.21.) korm.  Rend. Az építési beruházások közbeszerzésekkel 

kapcsolatos részletes szabályairól szóló előírásnak megfelelően építési 
műszaki dokumentáció összeállítása  

- A kor színvonalának és a megrendelő szakmai elvárásainak, a támogatási 
szerződésnek  megfelelő műszaki specifikációk dokumentációk elkészítése 
orvosi gép-műszerek beszerzéséhez 

- Közreműködés a közbeszerzési bíráló-bizottság munkájában 
- A Kbt-ben biztosított kereteken belül a kiegészítő tájékoztatás biztosítása 
- helyszíni bejárás-konzultáció (beszerzés tárgyától függően) szervezése, 

lefolytatása. jegyzőkönyv elkészítése, kiküldése. 
- ajánlatok bontási eljárásának lefolytatása, jegyzőkönyv készítése és 

megküldése 
- ajánlatok tartalmi-formai vizsgálata,  
- esetleges hiánypótlások lebonyolítása,  
- ajánlati alternatívák azonos módozatú értékelése, döntés előkészítő anyag 

készítése,  
- A közbeszerzési Bíráló bizottság részére az értékelési javaslat elkészítése, 

döntés előkészítésben való közreműködés. 



- eredményhirdetési jegyzőkönyv, összegezés elkészítése, megküldése az 
ajánlattevőknek eljárás eredményének közzététele, 

- szerződéskötés előkészítése, közreműködés a szerződéskötésben 
- esetleges jogorvoslati kérelem esetén jogi képviselet a Közbeszerzési 

Döntőbizottság előtt.  
- Éves statisztikai jelentés elkészítése 

 
Építési, kivitelezési munkák felügyelete, műszaki ellenőrzése 
Megvalósítás folyamán 

- szerződések teljesítésének elősegítése, felügyelete, 
- munkaterület átadása, 
- ütemtervek készítése, aktualizálása, 

- előrehaladás jelentések készítése, 
- műszaki ellenőrzési tevékenység ellátása, szükség szerint, de legalább 8 

naponként 
- építési napló megnyitása, ellenőrzése, bizonylatolások a teljesítésekről, 
- az építés ellenőrzése a tervek, szabványok és műszaki előírások szerint, 
- számlák felülvizsgálata, kollaudálása, nyilvántartása, 
- pénzügyi nyilvántartás vezetése, 
- a munkák határidő nyilvántartása, 
- átadás-átvételi eljárás meghirdetése, lefolytatása, 

 
Befejezés során 
- aktiválások előkészítése, 
- a létesítmény utó-felülvizsgálati eljárásának lefolytatása, 
- szavatossági időszak alatti reklamációk intézése, 
- a támogatási szerződés szerinti jelentések záró-beszámolókhoz adat 

szolgáltatás 
 

Kiegészítő szolgáltatások:  
- a rekonstrukció lefolytatása során konzultáció és együttműködés a megbízó 
képviselőivel a pénzügyi- és műszaki organizáció és ütemezések  
megvalósításában 
- a beszerzések tervezésének racionalizálása a rendelkezésre álló pénzügyi forrás 
figyelembe vételével 
- az eszközök, berendezések beszerzése során az átadás-átvétel lefolytatása, 
műszaki specifikációk teljesítésének ellenőrzése 
- A közbeszerzési eljárások közzétételi díjait az ajánlattévőnek kell viselni. A 
dokumentációk költségéért fizetett díj a lebonyolító bevétele. 
- Abban az esetben, ha a lebonyolító hibájából esetlegesen jogerősen 
közbeszerzési eljárással kapcsolatban közbeszerzési bírságot állapítanak meg, az a 
lebonyolítót terheli. 

 
 

3.) A szerződés meghatározása: 
Átalányáras megbízási szerződés. 

 
4.) A teljesítés határideje: 

Szerződéskötéstől a 2. pontban részletezett feladatok elvégzésével történik. 
 



5.) A teljesítés helye: 3060 Pásztó, Semmelweis u. 15-17. 
 

6.) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra 
hivatkozás: 

         Vállalkozó a feladat teljesítése során félévente két rész számla és egy végszámla    
kiállítására jogosult, melynek megoszlása az alábbi: 

                     I. rész számla:     2009.         április 30.       mértéke: a vállalási díj   35 %-a 
                    II. rész számla:     2009. szeptember 30.       mértéke: a vállalási díj  35 %-a 
                     Végszámla           2010.       április   30.       mértéke: a vállalási díj  30 %-a 
 

Számla kiegyenlítése: a teljesítéstől számított lekésőbb 30 nap. 
Az ajánlatkérő előleget nem biztosít. 

 
7.) Részekre történő ajánlattétel: részajánlat nem tehető. 
 
8.) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok) 

-Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, vagy alvállalkozó, illetve a Kbt. 66.§ (2) bek. 
szerinti és 67.§ (4) bek. szerinti szervezet aki a Kbt. 60.§ (1) bekezdés a)–i) pontjában 
meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. 

-Az eljárásban nem lehet sem ajánlattevő, sem alvállalkozó, akinek esetében a 
Kbt.61.§(1) bekezdésének d) pontjában felsorolt kizáró okok fennállnak. 

-Az ajánlatkérő az eljárásból kizárja az olyan ajánlattevőt, akire, illetve akinek a 
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozójára a Kbt. 62.§.(1) bekezdésében foglaltak fennállnak 

  
9.) Jogi helyzet (kizáró okok) - a megkövetelt igazolási mód  

Ajánlattevőnek, és a szerződés teljesítésére a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k)nak, illetve a 66.§ (2) bek. szerinti és 
67.§ (4) bek. szerinti szervezetnek nyilatkozniuk kell az ajánlatban, hogy velük szemben 
a Kbt. 60. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fenn  
A nyilatkozatot eredetiben kell benyújtani. 

 
10.) Pénzügyi-gazdasági, műszaki alkalmassági követelmények (alkalmasságot kizáró 

okok): 
Pénzügyi és gazdasági alkalmatlanság:  

- ha a 2005-2006-2007. évi beszámolói szerint a cég gazdálkodása során a mérleg 
szerinti eredménye veszteséges (negatív) volt.  

- A Számlavezető pénzügyi intézmény(ek)től származó nyilatkozat szerint bármelyik 
számlán az ajánlattételi felhívás  feladásának napját megelőző egy évben 30 napot 
meghaladó sorban állás mutatkozott 

 
Műszaki, illetve szakmai alkalmatlanság:  

- az ajánlattevő az ajánlattételi határidőt megelőző 3 évben nem rendelkezik legalább 2 
db, eltérő megrendelőnél teljesített, egészségügyi vagy szociális intézményi építési 
beruházás (kapcsolódó szakágakkal) és orvosi gép-műszer beszerzés, lebonyolítói 
(közbeszerzés és műszaki ellenőrzés) tevékenységről szóló referenciával, melyben a 
beruházások értéke egyenként min. nettó 500 millió Ft. 

- az ajánlattevő nem rendelkezik: 



- 1 fő, legalább 3 év szakmai tapasztalattal rendelkező regisztrált hivatalos 
közbeszerzési tanácsadóval, 

-  
- 1 fő, legalább 5 év szakmai gyakorlattal rendelkező, egészségügyi műszaki 

szakértővel melyek legalább a következő jogosultsággal rendelkezik: ( N-M-1, N-M-4, 
), 

- 1 fő legalább 3 év szakmai tapasztalattal rendelkező, magasépítési műszaki ellenőr, É-
I. kategóriás besorolással, 

- 1 fő legalább 3 év szakmai tapasztalattal rendelkező, épületgépészeti műszaki ellenőr, 
G-I. kategóriás besorolással, 

- 1 fő legalább 3 év szakmai tapasztalattal rendelkező, épületvillamosság műszaki 
ellenőr, V-I. kategóriás besorolással, 

- 1 fő legalább 3 év szakmai tapasztalattal rendelkező jogász szakemberrel, 
- 1 fő legalább 5 év szakmai tapasztalattal rendelkező, felsőfokú végzettségű, 

egészségügyi informatikai szakértő, 
- 1 fő, felsőfokú végzettségű, megújuló energiaforrások területen legalább 3 év szakmai 

tapasztalattal rendelkező gépészmérnök, 
-  1 fő legalább 3 év szakmai tapasztalattal rendelkező környezetvédelmi szakmérnök (, 

rehabilitációs környezettervező) szakemberrel. 

-  Az ajánlattevő 2005-2007 évben nem rendelkezik összesen legalább egy db közösségi 
rezsimben lefolytatott hivatalos közbeszerzési tanácsadói referenciával.  

-  Az ajánlattevő 2005-2007 évben nem rendelkezik összesen legalább egy db nemzeti 
rezsimben lefolytatott közbeszerzési tanácsadói referenciával, amelyben a beszerzés 
tárgya egészségügyi,vagy szociális fejlesztéshez kötődő szolgáltatás és/vagy építési 
beruházás.  

 
 

11.) Az alkalmasság igazolásának módjai:  
Pénzügyi és gazdasági alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód  
Ajánlattevőnek az alábbiak szerint kell igazolnia a pénzügyi és gazdasági 
alkalmasságát:  
- Számviteli törvény szerinti 2005. 2006. és 2007. évi beszámoló [Kbt. 66. § (1) 
bekezdés b) pont.  
A beszámolókat másolati példányban kell benyújtani 

- A számlavezető pénzügyi intézmény(ek) által kiállított nyilatkozatot, amely(ek)nek 
tartalmazni kell, hogy: mióta vezeti az ajánlattevő bankszámláját; számláján az 
ajánlattételi felhívás megküldésének napját megelőző egy évben volt-e 30 napot 
meghaladó sorban állás, ha igen, mikor, mennyi ideig. 

 

 
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód  
Ajánlattevőnek az alábbiak szerint kell igazolnia a műszaki, illetve szakmai 

alkalmasságát:  
- az ajánlattételi határidőt megelőző 3 év legjelentősebb 11) pontban meghatározott 
beruházásainak ismertetése és ennek igazolására a szerződéskötő másik fél által 
kiállított nyilatkozat, amely tartalmazza a referenciamunka tárgyát, az ellenszolgáltatás 
összegét, a beruházás értékét, a teljesítés helyét és idejét, és nyilatkozatot arról, hogy a 
teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.  



- Az előírt végzettség, képzettség igazolására az ajánlattevő csatolja a szakemberek 
szakmai önéletrajzát, illetve a végzettségüket igazoló okiratokat, a műszaki ellenőri  
jogosultságra vonatkozó hatósági igazolást (244/2006 (XII: 5) Korm. rendelet), 
valamint a hivatalos közbeszerzési tanácsadói igazolást.  
A referencianyilatkozatokat másolati példányban kell benyújtani. A pénzügyi-gazdasági 
alkalmassági követelménynek ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának külön-külön kell 
megfelelnie. A műszaki illetve szakmai alkalmassági feltételnek az ajánlattevőnek és a 
10 % feletti alvállalkozónak együttesen kell megfelelnie. Külön-külön történő 
megfeleléshez az iratokat mindkettőjükre, együttes megfelelés igazolására szolgáló 
iratokat értelemszerűen vagy az ajánlattevőre, vagy a 10 % feletti alvállalkozóra – 
együttes megfelelésük igazolására - kell csatolni.  

- 2005-2007. évben végzett jelentősebb közbeszerzési tanácsadói munkáinak 
referenciajegyzékét, megadva: a szerződést kötő másik fél nevét, címét és 
elérhetőségét, az ellenszolgáltatás összegét, a lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtáját 
és a beszerzés tárgyát, a teljesítés idejét és helyét, a referenciahely részéről információt 
nyújtó személy elérhetőségét. Meg kel jelölni azt, hogy volt-e döntőbizottsági eljárás, 
és az hogyan záródott. 

- Azoknak a szakembereknek, illetve vezetőknek a megnevezése, képzettségük, 
személyes referenciájuk bemutatása, akiket be kívánnak vonni a teljesítésbe. Ezen 
szakemberek vonatkozásában szükséges a szakmai önéletrajz, személyes referencia 
csatolása, továbbá a Közbeszerzési Tanács által kiadott határozat benyújtása a 
Hivatalos közbeszerzési tanácsadói  névjegyzékbe való felvételről. 

 
12.) Az ajánlatok elbírálásának szempontjai 

Ajánlatok bírálati szempontja: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.  
 
13.) Ajánlattételi határidő: 2008. november 24-e (11.00 óra) 
 
14.) Az ajánlat benyújtásának címe: Pásztó Város Önkormányzat 3060 Pásztó, Kölcsey 

F. u. 35. fsz. 9 szoba, Bartus László projektmenedzser 
   
15.) Az ajánlattétel nyelve: magyar 
 
16.) Az ajánlatok felbontásának helye, ideje:  

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.   2008..november 24-e   (11.00 óra) I. emeleti tárgyaló 
Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 80 § (2) bek. szerinti személyek lehetnek jelen. 

 
17.) A szerződéskötés tervezett időpontja: az összegezés megküldésétől számított 

tizenhatodik  munkanapon 
 
18.) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2008. november 12-e 
 A faxon történő kézhezvétel megtörténtéről visszaigazolást szíveskedjenek részünkre 

küldeni. 
 
19.) Egyebek: 

a) Az ajánlatkérő teljes körűen lehetőséget biztosít a hiánypótlásra.  
 



b) Ajánlattevő csatolja szakmai felelősségbiztosítását a közbeszerzési tanácsadói 
tevékenységre vonatkozóan.  
 

c) Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatot a cégjegyzésre jogosultak által 
cégszerűen aláírva, 2 példányban (1 eredeti, 1 az eredetivel azonos tartalmú másolat) 
kell benyújtani. a példányokat összefűzve, oldalszámozva, tartalomjegyzékkel ellátva 
kell benyújtani. Az ajánlat minden tartalommal bíró oldalát az ajánlattevő szignózza, a 
nyilatkozatokat és vállalásokat cégszerűen írja alá. Az ajánlatot zárt 
borítékban/csomagolásban kell benyújtani, melyet a következő felirattal kell ellátni: 
„TIOP 2.1.3. Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járó beteg szolgáltatások fejlesztése 
kiírt pályázat kapcsán megvalósuló rekonstrukció kivitelezésére irányuló 
közbeszerzési eljárás és műszaki lebonyolítás komplex elvégzése”. Csak az 
ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel. 

 
 

d)  Az ajánlat készítésével és benyújtásával kapcsolatos költségeket az ajánlattevő viseli.  
 

e) Ajánlattevő csatoljon ajánlatához megbízási szerződéstervezetet az ajánlati 
paraméterekkel kitöltve.  

 
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek ismertetése: 
- Késedelmi kötbér: napi 10 000 Ft, melynek forrása a megbízási díj. 

   
f) Amennyiben a nyertes ajánlattevő visszalép, ajánlatkérő a második helyezett 

ajánlattevővel köt szerződést, ha azt az ajánlatkérő eredményhirdetésen megnevezte. 
 

g) Ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt nyújtott be. Kbt 48. § (2)-(3) bekezdés. 
 

h) Az ajánlattevő az ajánlati felhívással  kapcsolatos tájékoztatást a Kbt. 56. § (1)-(2) 
bekezdésében foglaltak alapján kérhet, illetve kaphat.  
 

i) Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 70. § (1) bekezdése, a Kbt. 71. §/1./ b) pontja 
alapján. 
 

j) Ajánlattevő csatoljon az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 60 napnál nem 
régebbi eredeti vagy másolat cégkivonatot; vagy cégmásolatot, vagy cégbizonyítványt. 

 
k) Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást és mellékleteit elektronikus formában is biztosítja 

ajánlattevők részére, amennyiben ajánlattevők ezt a forum@paszto.hu elektronikus 
címen kérik. 

 
l) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 70.§ (1) 

bekezdésben foglaltak vonatkozásában. 
m) Az ajánlattevőnek meg kell neveznie a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti 

alvállalkozókat. 
n) Az ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés 

rész-finanszírozására pályázatot nyújtott be. A Kbt. 82.§ -ára hivatkozva az 
ajánlatkérő által előre nem látható és elháríthatatlan oknak minősül a támogatásra 



vonatkozó szerződés aláírásának elmaradása, amely esetén ajánlatkérő az eljárást 
eredménytelennek nyilvánítja. 

o) A Kbt. 66.§ (2) bekezdése és a Kbt. 67.§ (4) bekezdése szerinti szervezetek 
igénybevétele esetén az ajánlattevőnek nyilatkozatban kell meg meghatároznia, hogy 
az alkalmassági feltételt mely bevont szervezet erőforrására támaszkodva kívánja 
teljesíteni. Az alkalmassági feltételnek megfelelő igazolást ezen szervezet cégszerűen 
aláírt kötelezettségvállalásáról szóló nyilatkozatával kell teljesíteni. 

p) Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe 
venni kívánt alvállalkozójának nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlatban szereplő, 
nyilatkozatot adó és nevesített pénzügyi intézmény(ek)en kívül más pénzügyi 
intézménynél számlát nem vezet. 

q) A nyilatkozatokat eredeti, az igazolásokat és egyéb dokumentumokat – ahol a felhívás 
és a dokumentáció egyéb módon nem rendelkezik – egyszerű másolatban kell 
benyújtani. 

r) Az eljárásban nem lehet több változatú ajánlatot tenni, és a részekre történő 
ajánlattétel is kizárt. 

s) A támogatási szerződés szerint tervezett közbeszerzési eljárásokat a csatolt melléklet 
tartalmazza. 

 
Pásztó, 2008.  november 11. 
 

Sisák Imre 
                                                                            polgármester 
 


