
A.rÁlqlA.rrnnns n s TÁrnrozuró
(röznnszrnzrsr nnrnxrurÁn lr,lrrr nrszrnzrs)

a Kapolcs ,,1" hrsz-ú  (Kapolcs Kossuth u.2. sz. alatti) orvosi rendelő bőví té se a vé dőnői
szolgálat fejleszté sé vel engedé lyezé si tervdokumentációjának elké szí té sé hez

Ajanlatké ré s tárgya: Kapolcs Közsé g Onkormányzata (a továbbiakban: Kií ró) zártkörő
beszerzé si eljárást hirdet az engedé Iyes tervdokumentációk elké szí té sé re az alé hbi felté telek
szerint:

1. Kií ró:

Né v: Kapolcs Közsé g Önkormányzata
Cí m:8294 Kapolcs, Kossuth 1.62.
A kapcsolattartó neve: Gönté r Gyula polgármester
Tel/fax: 87l437-029
E-mail: kapolcs.hivatal@ eí nail.com

2. Abeszerzé si eljárás jellege:

Zártkörű beszerzé si elj árás.

Az ajánlattevőkizárőIag né v aláí rásávalpá|yázhat, titkos pályázatbenyú jtásának lehetősé ge
kizárt.

3. A beszerzé si eljárás tárgraz

A TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosí tószámű támogatás kereté n belül
megvalósí tásra kerülő, Kapolc§ ,,1" hrsz.-ú , belterületi ingatlanon meglé vő Orvosi
rendelő bőví té se a vé dőnői szolgálat fejleszté sé vel minden szakágra vonatkozó
engedé lyes tervdokumentációjának elké szí té se a 31212012. (XI. §.) Korm. rendelet 8.
számú  mellé kleté ben előí rtaknak megfelelő tartalommal.

A tervezendő ré szletes műszaki tartalom a települé s polgármesteré vel előzetesen
egyeztetendő.
A ftrbb műszaki adatok: Kapolcs,,1" hí sz-ú  ingatlan L757 m2,beepí thetősé ge 30 oÁ.

A tervezé si feladat cca. 10 * 8 m befoglaló mé retí í , cca. nettó 65
m2 alapterülehí  vé dőnői tanácsadó é s kapcsolódó helyisé geinek
tervezé se a meglé vő orvosi rendelőhöz kapcsolódóan
(helyszí nrajz az ajánlat ké ré s mellé kleté t ké pezi)

4. A teljesí té si határidő:

A 3. pontban mefltatározott feladatok teljesí té si határideje: 2017. október 20.



5. Az ajánlattevők szemé lyé vel szemben támasztott követelmé nyek:

Szakmai alkalmasság

Ajánlattevő alkalmatlan a szerződé s teljesí té sé re, ha

. nem igazoljatervezőijogosultságát.

6. Az aján|atok benyú jtására vonatkozó információk:

Az ajánlatok benyú jtásának helye: Kapolcs Közsé g Önkormányzat (8294 Kapolcs, Kossuth u
62).

Az ajánlatok benyú jtásának határideie:2017. szeptember 25. 12.0a őra

Az ajánlatok benyú jtásának módja: az qán|attevők ajánlataikat

o zárt, cé gegyzé s né lkiili bodté kban,
o egy eredeti é s egy másolati pé ldányban,
. magyar nyelven,
o postai ú ton, szemé lyesen, vagy meghatalmazottűtján

kötelesek az ajánlatok benyujtásának határidejé ig a fenti helyen benyú jtani. A bodté kra
ráirva: ,,Kapolcs orvosi rendelő bőví té se a vé dőnői szolgálat fejleszté sé vel engedé lyes
tervdokumentáció ké szí té s árajánlat", Tilos felbontani a bontási eljárás megkezdé sé ig!

7. Az aján|atra vonatkozó ké rdé sek tisztázása é s további információszerzé s:

Ajánlattevők az ajanlatké ré s megktildé sé t követő 3. naptári napig jogosultak ké rdé sek
feltevé sé re, amelyet faxon vagy e-mailben kötelesek eljuttatni a Kií ró ré szere a 871437-029
fax-számr a v agy a kapol cs.hivatal @ email, com e-mail cí mre.

Kií ró a feltett ké rdé sekre legké sőbb az qánlatké ré s megkí ildé sé t követő 2. naptári napig
választ ad"

Amennyiben ahatáiőő utolsó napjanem munkanapraesik, ú gy a határidő az aztkövető első
munkanapon jár le (a megadott órában).

8. Ajánlati biztosí té k:

Kií ró jelen paIyázatí  eljárásban nem í r e|ő pályátzati biztosí té kot.

9. Alternatí v ajánlatté tel, illetőleg ré szekre vonatkozó ajánlatté tel lehetősé góre
vonatkozó információk:

Kií ró kizárja az alternatí v, vagy ré szekre törté nő ajránlatté tel lehetősé gé t.

10. A beszerzé si eljárás hivatalos nyelve:

Magyar



1 1. Köz reműkö dő igé nyb evé telé re vona tkoző info rmációk:

A beszerzé si eljáráson csak azon szervezetek vehetnek ré szt, akik ré szere Kií ró a jelen
ajánlatké ré st megküldi. Az ajánlatké ré s másra át nem rubázhatő. A szerződé s teljesí té sé ben
egyé b közreműködő, teljesí té si segé d csak olyan szemé ly vagy szeNezet lehet, akinek,
amelynek az igé nyb evé tel é t Kií ró elő z ete s en, í rásb an j óv áhagyla.

12. Az ajánlatok elvárt struktú rájao tartalmi elemei:

l2.1. Ajánlati lap:

Az ajánlatí  Iap tartalmazza:

o qánlattevő nevé t é s cí mé t, elé rhetősé gé t, adőszámát,
o qánlati árat.

12,2, Nyilatkozatok:

. az ajánlattevő ré szletes é s jogilag kötelező erejű nyilatkozata az ajánlatké ré sben foglalt
felté telek elfo gadás áról,

. az ajánlattevő ré szletes é s jogilag kötelező erejű nyilatkozata az áItala vállalt
szolgáltatásokra é s kötelezettsé gekre,

. az ajánlattevő ré szletes é s jogilag kötelező erejű nyilatkozata a kií ró által az ajánlat
tár gy a kapcsán telj esí tendő ell enszol gáltatás ö sszegé re vonatk oző art,

o nyrlatkozat, atnely szerint nem áll fenn é rdekkonfliktus é s egyé b összefé rhetetlensé get
eredmé nyező ktilönbsé g Kií ró é s az ajánlattevő között.

12.3. A szakmai alkalmassdgot alú tú masztó dokumentumok:

A kamarai né vjegyzé k száma.

12.4. A bí rálati szempontokhoz kapcsolódó ajánlatí  elemek bemutatása:

Nettó ajánlati ár meghatározása, amelynek brtalmazní a kell a járulé kos, egyé b költsé geket is.

Kií ró a hiánypótlást teljes körben biztosí tja.

Ervé nytelen az az qán|at, amely nem tartalmazza a fenti dokumentumokat, amennyiben az
ajánlattevő a hiánypótlás határidejé ig nem pótolja.

13. Az ajánlatok bontása:

o A bontás helye: kapolcs közsé g Önkormányzatpolgármesteri iroda

o A bontás időpontja: 2017. szeptember 28. 12 őra

o A bontás jellege: nyilvános

o A bontáson jelen lehetnek: az ajánlattevők ké pviselői



. A bontáson felolvasásra kerül minden ajánlattevő ajánlati lapja, amely az alábbiakat
kell, ho gy tartalmazza:

- ajánlattevő nevé t é s cí mé t, elé rhetősé gé t, adőszátmát
- ajánlatí  árat.

14. Bí rá|ati szempontok, az egyes szempontok sú lya, a pontszámok meghatározásának
módja:
A legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmaző árajánlat kiválasztása.

Az Kií ró azzal a szolgáltatóval köt szerződé st, amelyik az adott szolgáltatői piacon a

legalacsonyabb árat qánlja - kellő gondot fordí tva az összeferhetetlensé g elkerülé sóre -) az

átláthatóság é s a potenciális ajánlattevőkkel való egyenlő elbanás elveivel összhangban.

15. Az elbí rálás időtartama é s az eredmé nyhirdeté s:

Kií ró -amennyiben szüksé ges- a hiánypótlást követően elbí rálj a az ajánlatokat, é s ezt
követően az eredmé nyt í rásban közlí  a pályázőld<al. A szerződé sköté s legké sőbb 2017.
október 03 -ig megtörté nik.

16. Az ajánlatok elbí rálásra jogosult szemé ly/testület:

Az aján|atokat Kií ró é rté keli.

17 . |rányadó jog, jogviták rendezé se:

Je|enpályé nati eljárásban a magyar joyaz irányadó.

18. Ajánlati kötöttsé g

Az aján|attevő ajanlati kötöttsé ge az ajánlatté teli határidő lejártával kezdődik, é s 90 napig tart,
kivé ve, ha a Kií ró ezen hatáidőn belül a nyertes qánlattevővel szerződé st köt, vaw az
ajánlattevőkkel í rásban közli, hogy a beszerzé si eljárást eredmé nytelennek minősí ti.

19. Egyé b információk:

Egy ajánlattevőkizárőlag egy ajánlatot tehet a jelenpáIyázati eljárásban.
Az ajánlattevők az ajránlatok kidolgozása, illetve benffitása kapcsán semmifé le kárté dté st
nem igé nyelhetnek Kií rótól.

Az ajánlatok elké szí té sé vel é s abeszerzé si eljáráson törté nő ré szvé tellel kapcsolatos költsé gek
az ajánlatok é rvé nyessé 9é tőI, a beszerzé si eljárás eredmé nyessé gé től, M ajánlatké ré s
visszavonásától fiiggetlenül a beszerzé si eljárásban ré sztvevőket terhelik.

Kií ró fenntartja magának a jogot, hogy a beszerzé si eljárást é rvé nyes ajánlatok eseté n is
saját dönté se alapj án indokolás né lkül eredmé nytelennek nyilvání tsa!

Ajánlattevő a beszerzé si eljarás tárgyára vonatkozó szerződé s megköté sé ig, illetve az
ajánlatké ré s visszavonásáig vagy abeszerzé si eljárás eredmé nytelenné  nyilvání tásáig köteles
titokban tartani ajánlata tartalmát. Ezen titoktartási kötelezettsé g nem terjed ki a
konzorciumban ré sztvevőkkel közölt té nyekre, az ajánlattevő azon tanácsadőjára, amelyet az
ajánlattevővel azonos titoktartási kötelezettsé g terhel. A Kií ró által az aján|atkeré sben é s a
tájé koztatőban, vagy más módon az ajé nlattevők rendelkezé sé re bocsátott információk



bizalmas kezelé sé t az ajánlattevők, illetve közreműködőik az általuk aláí rt
nyilatkozat szerint kötelesek biztosí tani.
Ha az ajánlattevő vagy az é rdekköré be eső más szemé ly a beszerzé si eljárás
megsé rtette, a Kií ró az ajáttú ,attevő ajánlatát é rvé nytelennek nyilvání tja.

Kapolcs, 2017. szeptember 18.

Kapolcs Közsé g Önkormányzata, mint Kií ró ké pviseleté ben:

titoktartási

titkosságát



MELLEKLETEK

,q.rÁNL,{rI LAp

A beszerzé si eljárás megnevezé se: A Kapolcs ,o1" hrsz-ú  Orvosi rendelő bőví té se a
vé dőnői szolgálat fejleszté sé vel engedé lyes terveinek elké szí té se.

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő szé khelye (pontos cí m):

Aj ánlattevő elé rhető sé ge :

Aj ánlattevő adő szátma:

Ajánlati ár: nettó Ft+ Ft AFA, azaz nettő

forint +

forint Áfa, " mindösszesen bruttó

Ft azaz bruttó
forint

Keltz 2017. szeptember hónap....... napján

cé gszerű aláí rás



Aj ánlattevői nyilatkozat

Alulí rott, a Kapolcs Közsé g Önkormányzata Kií ró által ,,A Kapolcs ,,1" hí sz-ú  orvosi rendelő

bőví té se a vé dőnői szolgil,at fejleszté sé vel engedé lyesi terveinek elké szí té se" megnevezé ssel

indí tott beszerzé si eljárás kereté ben kibocsátott ajáilatkeré sben rögzí tett felté teleket a
mellé kletekkel egytitt felülvizsgáltuk - melyek ké zhezvé telé t ezennel igazoljuk - ajánlatot

teszünk az qánlatkóré sben ré szletezett szerződé ses é s jogszabályi felté teleknek megfelelő

módon törté nő telj esí té sé r e, az aj ánlat r é szű kepező aj ánlati aron.

Ajánlatunk elfogadása eseté n vállaljuk, hogy a munkát az ajánlatké ré sben meghatározott

határidőn belül, az ott előí rt módon é s minősé gben teljesí tjük.

Nyilatkozunk arról, hogy az qánlatké ré s 18, pontja é rtelmé ben az ajánlatté teli határidő

lejártátő| kezdődően 90 napig tartjuk az ajánlaturlkat, az abban foglaltak eddig az időpontig
ránkné zve kötelező é rvé nyűek é s ezen időszak \ejárta előtt a Kií ró által az ajánlatké ré sben é s

a hatályo s j o gszab ályokb an fo gl altak szerint bármikor elfo gadhatók.

Tudomósul vesszük, hogl a jelen ajánlat az eljárás eredmé nyé nek kihirdeté sé től kezdődően a
szerződé snek az ajánlatké ré sben rögzí tettek szerint törté nő megkdté sé ig katelező é rvé nyű

számunlcra.

Felelőssé günk teljes tudatában kijelentjük, hogy mint ajánlattevő é s a kií ró Kapolcs Közsé g
Önkormányzata tekinteté ben nem áII fenn é rdekkonfliktus, valamint egyé b

ö s szefé rhetetlensé get eredmé nyező ktilönb sé g.

Kijelentjük é s teljes köní  felelőssé get vállalunk arra, hogy az ajánlatké ré st, a ké rdé seket, é s az

azokra adott válaszokat, az azokban foglaltakat a jelen pá|yázati eljáráson kí vül egyé b cé lra

sem közvetlenül, sem közvetetten nem használjuk fel Kií ró erre vonatkozó előzetes í rásos

hozzí tlárulása né lkül. )

Kelt:2017. .hónap...... napján

cé gszerű aláirás
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