
 
 

 

Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás ajánlattételi felhívás 
 
1.) Ajánlatkérő neve: Pásztó Város Önkormányzata 
    Címe: 3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc u 35.    
    Telefon: +36 32 460 155 

Fax: +36 32 460 198 
 
2.) Az ajánlatkérő nevében eljáró személy neve: Varga Tímea, Syntron Kft. 
     Címe: 1036 Budapest, Bécsi út 67. 
     Telefon: 453-2889 
     Fax: 453-2889  
     E-mail: syntron@syntron.hu 
 
3.) A hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás jogcíme: 
 
Ajánlatkérő, Pásztó Város Önkormányzata TIOP 2.1.3/07/1. Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg 
szolgáltatások fejlesztése pályázatra TIOP 2.1.3.-07/1-2008-0005 azonosító számon pályázatot 
nyújtott be 2008-ban. Az ehhez szükséges engedélyes tervdokumentáció és tanulmánytervek 
elkészítésére szerződést kötött a Kortex Kórházi Tervező-Szervező Mérnöki Iroda Kft.-vel (1024 
Budapest, Lövőház u. 24) 2007. október 8-án. A Kortex Kft. teljesítette a szerződésben foglaltakat, 
elkészítette az engedélyes tervdokumentációt a tanulmánytervekkel együtt.   
A Kortex Kft. tervei alapján készült pályázat pozitív elbírálásban részesült, melyre vonatkozó 
támogatási szerződést 2008. november 11-én írta alá a Strukturális Alapok Programiroda, valamint 
Pásztó Város Önkormányzata.  
 
A 2007-ben kelt tervezési szerződésben Kortex Kft. hivatkozik 1999. LXXVI. Törvényben foglalt a 
szerzői jogokra, illetve 2008. 12.11-én levélben hívja fel Megrendelő Pásztó Város Önkormányzat 
figyelmét, a szerzői joga alapján vállalkozik a tender- valamint kiviteli tervek elkészítésére.  
 
Ajánlatkérő a Kbt. 125. § 2) bekezdés b) pontja alapján (a szerződést műszaki-technikai sajátosságok, 
művészeti szempontok vagy kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott szervezet, 
személy képes teljesíteni) hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást indít a támogatási 
szerződés ütemterve szerinti tenderterv elkészítésére. 
 
4.) A közbeszerzés tárgya és mennyisége:  
 
Pásztó Város Önkormányzata TIOP 2.1.3 „Aktív kórházi ellátásokat szolgáló járóbeteg szolgáltatások 
fejlesztésére kiírt pályázat kapcsán megvalósuló tárgyú TIOP 2.1.3.-07/1-2009-0005 azonosító jelű 
„Pásztó a betegekért ” című pályázathoz tenderterv készítése 
1 db tenderterv a tervezési szerződéstervezet mellékletében részletezett feladatok szerint.  
Opció: 1 db kiviteli terv 
Az opciós tétel beszerzéséről ajánlatkérő a későbbiekben rendelkezik, a kivitelezési közbeszerzési 
eljárástól függően. 
A teljesítésre vonatkozó feltételek a teljesítési határidőt kivéve azonosak. 
Ajánlatkérő az opciós tételt az ajánlati árral együttesen értékeli.  
 
5.) A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében az ajánlatkérő tárgyalni kíván: 
      tervezési szerződés 
 
6.) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje 
A megbízás tárgyában meghatározott feladat teljesítési véghatárideje: 2009. március 18.   

 
7.) A teljesítés helye: 
    Pásztó Város Önkormányzat, 3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc u 35.  
 
8.) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: 
Számla kiegyenlítése: a teljesítésigazolás alapján kiállított számlát a Megrendelő a teljesítéstől 
számított legkésőbb 60 napon belül átutalással egyenlíti ki 
 
9.) Részekre történő ajánlattétel: nem lehetséges. 



 
 

 

 
10.) Kizáró okok: 
 
- Nem lehet ajánlattevő, 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, vagy alvállalkozó, illetve a 
66. § (2) szerinti és 67. § (4) szerinti szervezet aki a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-i) pontjában 
meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll,  
- Nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, aki a 61. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint a 61. § (2) 
meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll,  
- Nem lehet ajánlattevő illetőleg a 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, aki a Kbt. 61. § 
(1) bekezdés a)-d) pontjában, Kbt 61. (2) pontjában valamint a Kbt. 62. § (1) meghatározott kizáró 
okok hatálya alatt áll.  

 
11.)  
Pénzügyi-gazdasági alkalmatlanság: 
- 2005-2006-2007. évi beszámolói szerint a cég gazdálkodása során üzemi (üzleti) eredménye egy 
esetnél (évnél) többször negatív volt.  
 
Műszaki, illetve szakmai alkalmatlanság:  
- ha az elmúlt 3 évben az ajánlattevő nem rendelkezik összesen, legalább 2 db egészségügyi 
középületre vonatkozó tervezési referenciával, melyben a beruházás értéke egyenként min netto 500 
M Ft,  
- ha az ajánlattevő nem rendelkezik szakáganként min. 1 fő, felsőfokú végzettségű, 3 éves szakmai 
gyakorlattal rendelkező, tervezési jogosultságát igazoló szakemberrel a következő szakágakban: 
- építészet (vezető tervező) 
- épületgépészet 
- egészségügyi lég- és klímatechnika 
- épületvillamosság 
- felvonótervezés 
- egészségügyi technológiai műszaki tervező. 
 
A pénzügyi-gazdasági követelményeknek ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak külön-külön, a műszaki alkalmassági 
követelményeknek ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozónak együttesen kell megfelelniük. 

 
12.) A kizáró okok igazolásának módjai: 
 
- az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 

alvállalkozónak nyilatkoznia kell, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 60.§. (1) bek, és a 
Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározottak. A Kbt. 60. §. (1) bek. e.) pontja, illetőleg 
a Kbt. 61.§. (2) bekezdése szerinti köztartozások hiányával kapcsolatos hatósági igazolásokat 
másolatban kell csatolni.  

- a Kbt. 61.§. (1) bekezdés d.) pontjának igazolására csatolni kell a cégbíróság által kiállított 
cégkivonat másolatát (ajánlattevőnek, 10 % feletti alvállalkozónak) 

 
13.) Pénzügyi-gazdasági igazolásának módjai: 
 
Az ajánlattevőnek és a szerződés teljesítésére a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint a a 66. § (2) szerinti szervezet 
vonatkozásában az alábbiak szerint kell igazolnia az alkalmasságot: 

- Számviteli törvény szerinti 2005. 2006. és 2007. évi beszámoló [Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pont]. 
 

Műszaki alkalmasság igazolásának módjai: 
 
Az ajánlattevő illetve a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozó, illetve 67. § (4) szerinti szervezet vonatkozásában az alábbiak szerint kell 
igazolnia a műszaki, illetve szakmai alkalmasságát:  
- az előző 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 referencia 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 végzettségét igazoló okiratokat, valamint a tervezői jogosultságra vonatkozó 
igazolást 

Az igazolásokat másolatban kell benyújtani.  
 
14.) Az ajánlatok elbírálásának szempontjai 
       Legalacsonyabb összegű ajánlat a nyertes. 
 
15.) A dokumentáció beszerzésének feltételei: 

Az ajánlatkérő ajánlattételi dokumentációt nem készít. 
 
16.) Ajánlattételi határidő: 2009. január 29. 11.00 óra 
 
17.) Az ajánlat benyújtásának címe: Syntron Kft. 1036 Budapest, Bécsi út 67. 
        
18.) Az ajánlattétel nyelve: magyar 
 
19.) Az ajánlat felbontásának helye, ideje: Syntron Kft. 1036 Budapest, Bécsi út 67. 
 Ideje: 2009. január 29. 11.00 óra 
 

Az ajánlatok felbontására az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában kerül sor. 
 
20.) Az ajánlatok felbontásán jelen lévő személyek: 
       Az ajánlattevő képviseletére jogosult személy, vagy az általa meghatalmazott személy, az 

ajánlatkérő képviselői, az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet képviselője és a támogatást nyújtó 
szervezet képviselője. 

 
21.) A tárgyalás időpontja: 2009. február 2.  

kezdés: 10.00 óra  
helyszín: Pásztó Város Önkormányzata 3060 Kölcsey Ferenc u 35. I. emelet Tárgyaló 

 
22.) A tárgyalás lefolytatásának menete, szabályai:      
      Ajánlatkérő az írásban benyújtott ajánlat áttekintését követően az ajánlattevővel tárgyalást folytat. 

A tárgyalások arra irányulnak, hogy az ajánlatkérő a legkedvezőbb feltételekkel kösse meg a 
szerződést.  Ajánlattevő a tárgyaláson ajánlatát módosíthatja.   

 
A tárgyalás megkezdésekor, az első fordulóban az ajánlatkérő az ajánlattevővel ismerteti az 
ajánlattal kapcsolatos vonatkozó általános megállapításait, illetőleg tájékoztatást ad a 
szerződéses feltételek és műszaki tartalom véglegesítéséről.  
A tárgyalás egy fordulós, melyben az ajánlattevő több tárgyalást is tarthat. 
 

23.) Az eredményhirdetés időpontja: 2009. február 2. 16.00 Pásztó Város Önkormányzat 3060 
Kölcsey Ferenc u 35. I. emelet Tárgyaló  

   
24.) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2009. február 17. 
 
25.) Hiánypótlás lehetőségének biztosítása: 
       Az ajánlatkérő egy alkalommal lehetőséget biztosít a hiánypótlásra, teljes körűen. 
 
26.) Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatot a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen 

aláírva, 3 példányban (1 eredeti, 2, az eredetivel azonos tartalmú másolat) kell benyújtani. A 
példányokat összefűzve, megszámozva, tartalomjegyzékkel ellátva kell benyújtani. Az ajánlatot 
zárt borítékban/csomagolásban kell elhelyezni, melyet a következő felirattal kell ellátni: „Pásztó 
Város Önkormányzata TIOP 2.1.3 „Aktív kórházi ellátásokat szolgáló járóbeteg szolgáltatások 
fejlesztésére kiírt pályázat kapcsán megvalósuló tárgyú TIOP 2.1.3.-07/1-2009-0005 azonosító jelű 
„Pásztó a betegekért” című pályázathoz tervezési feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás. 
Ajánlatkérő az egyes példányok közötti eltérés esetén az eredeti jelzéssel ellátott példányban 



 
 

 

foglaltakat veszi figyelembe. Az ajánlat készítésével és benyújtásával kapcsolatos költségeket az 
ajánlattevő viseli.  

 Az ajánlatot tartalomjegyzékkel ellátva kell benyújtani. A tartalomjegyzékben az oldalak összegét is 
dokumentálni kell (kérjük a tartalomjegyzék után a következőképpen dokumentálni: az ajánlat 
összesen ... számozott oldalból áll). 
Az ajánlat felbontásakor az Ajánlattételi lap minta szerinti adatok kerülnek ismertetésre. Az 
ajánlattételi lap a bontási jegyzőkönyv mellékletét képezi. (1. sz. melléklet) 

 
27.) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2009. január 16. 
 
29.) Egyéb információk: 
 
1.) Az ajánlattevő a dokumentációval kapcsolatos tájékoztatást a Kbt. 134. § (3) bekezdésében 
foglaltak alapján kérhet, és kaphat. 
2.) Ajánlatban meg kell jelölni a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat.  
3.) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell Kbt. 71. §. (3) szerint. 
4.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell Kbt. 70 § (1) szerinti nyilatkozatot. 
5.) Ajánlattevő pénzügyi, gazdasági és műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeit a minősített 
ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. 
6.) Ajánlattevőnek csatolnia kell eredeti nyilatkozatát arról, hogy a 2004. évi XXXIV. törvény alapján 
milyen vállalkozásnak minősül (mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak)  
7.) Ajánlattevő ajánlatához a mellékelt tervezési szerződéstervezetet ajánlati paraméterekkel kitöltve 
csatolja ajánlatához.  
8.) Szerződést biztosító mellékkötelezettségek ismertetése: 

- Késedelmi kötbér: 100 e Ft/nap, maximum a szerződés bruttó értékének 20%-a, 
- Teljesítési garancia: 1 000 000 Ft.   

Teljesítési garancia teljesíthető: 
- átutalással OTP Kereskedelmi Bank Rt.-nél vezetett 11741024-15450827 költségvetési 

elszámolási számlájára vagy 
- bankgaranciával, mely esetben a bankgaranciát nyújtó bank nyilatkozatát kell benyújtani 

eredeti példányban, melynek érvényessége a szerződés időtartama, vagy 
- biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó 

kötelezvénnyel, mely esetben a kötelezvényt eredeti példányban kell benyújtani. A kötelezvény 
érvényessége a szerződés időtartama.  

 
 

 
 
 


