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HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások
2009/S 187-269646
AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS – EGYES ÁGAZATOKBAN
Szolgáltatás
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1)
NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):
Magyar Posta Zrt., Dunavirág u. 2-6., Κapcsolattartó Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Központ Központi
Beszerzési Iroda, figyelmébe Szemán Zoltánné, 1138 Bp., Dunavirág u. 2-6. 3301-es szoba, HU-1138
Budapest XIII.. Tel. +36 17678264. E-mail Szeman.Zoltanne@posta.hu. Fax +36 17678323.
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: www.posta.hu.
További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/
pontokkal.
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó
dokumentációt is) a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/
pontokkal.
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett
kapcsolattartási ponttal/pontokkal.
I.2)

AZ AJÁNLATKÉRŐ FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI:
Postai szolgáltatások.

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1)
MEGHATÁROZÁS
II.1.1)

Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Postahelyek takarítása.

II.1.2)

A szerződés típusa és a teljesítés helye:
Szolgáltatás.
Szolgáltatási kategória 16.
A teljesítés helye: Magyarország.
NUTS-kód: HU.

II.1.3)

A hirdetmény tárgya:
Közbeszerzés megvalósítása.

II.1.4)

Információ a keretmegállapodásról:

II.1.5)

A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) meghatározása/tárgya:
Szolgáltatási szerződés postahelyek belső területének és üvegfelületeinek napi-, heti takarítására, külső
területének napi-, heti takarítására, rendben tartására (szilárd burkolatok tisztántartása, felsöprése; bejárati
területeken szemét, csikk összeszedése; téli időszakban hó eltávolítása, jégmentesítés; zöld területek
gondozása, gyomtalanítása, parlagfű mentesítése, fűnyírás, szükség szerinti locsolás; postaépület előtt/
falán elhelyezett levélszekrény tisztántartása), a postahelyek nagytakarítására, ablakfelület tisztítására a
dokumentációban részletezettek szerint.
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II.1.6)

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV):
90900000, 90910000, 90911200, 90911300, 90919000, 90919200, 90620000, 90630000, 77300000, 77312000,
98312000.

II.1.7)

A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?:
Nem.

II.1.8)

Részekre történő ajánlattétel:
Igen.
Az ajánlatok benyújthatók: egy vagy több részre.

II.1.9)

Változatok elfogadhatók:
Nem.

II.2)

A SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG

II.2.1)

Teljes mennyiség:
Összességében 78 db postahelyen 49 769 m2 belső alapterület és 10 947 m2 üvegfelület napi-, heti takarítása,
54 587 m2 külső alapterület napi-, heti takarítása, rendben tartása, a postahelyek évente kétszer történő
nagytakarítása, valamint 20 752 m2 ablak felület három havonta történő tisztítása.

II.2.2)

Vételi jog (opciók):
Nem.

II.3)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE:
Kezdés: 1.1.2010.

A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
A RÉSZ SZÁMA 1
MEGHATÁROZÁS Postahelyek takarítása
1)

A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA:
Budapesthez tartozó postahelyek belső területének, üvegfelületének napi-, heti takarítása, külső területének
napi-, heti takarítása, rendben tartása (szilárd burkolatok tisztántartása, felsöprése; bejárati területeken szemét,
csikk összeszedése; téli időszakban hó eltávolítása, jégmentesítés; zöld területek gondozása, gyomtalanítása,
parlagfű mentesítése, fűnyírás, szükség szerinti locsolás; postaépület előtt/falán elhelyezett levélszekrény
tisztántartása), a postahelyek nagytakarítása, ablakfelület tisztítása a dokumentációban részletezettek szerint.

2)

KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV):
90900000, 90910000, 90911200, 90911300, 90919000, 90919200, 90620000, 90630000, 77300000, 77312000,
98312000.

3)

MENNYISÉG:
15 db postahely, összességében 2 936 m2 belső alapterület és 875 m2 üvegfelület napi-, heti takarítása,
719 m2 külső alapterület napi-, heti takarítása, rendben tartása, a postahelyek évente kétszer történő
nagytakarítása, valamint 683 m2 ablak felület három havonta történő tisztítása.

A RÉSZ SZÁMA 2
MEGHATÁROZÁS Postahelyek takarítása
1)

A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA:
Pest megye területéhez tartozó postahelyek belső területének, üvegfelületének napi-, heti takarítása, külső
területének napi-, heti takarítása, rendben tartása (szilárd burkolatok tisztántartása, felsöprése; bejárati
területeken szemét, csikk összeszedése; téli időszakban hó eltávolítása, jégmentesítés; zöld területek
gondozása, gyomtalanítása, parlagfű mentesítése, fűnyírás, szükség szerinti locsolás; postaépület előtt/
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falán elhelyezett levélszekrény tisztántartása), a postahelyek nagytakarítása, ablakfelület tisztítása a
dokumentációban részletezettek szerint.
2)

KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV):
90900000, 90910000, 90911200, 90911300, 90919000, 90919200, 90620000, 90630000, 77300000, 77312000,
98312000.

3)

MENNYISÉG:
18 db postahely, összességében 3 503 m2 belső alapterület, 776 m2 üvegfelület napi-, heti takarítása, 8 404 m2
külső alapterület napi-, heti takarítása, rendben tartása, a postahelyek évente kétszer történő nagytakarítása,
valamint 999 m2 ablak felület három havonta történő tisztítása.

A RÉSZ SZÁMA 3
MEGHATÁROZÁS Postahelyek takarítása
1)

A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA:
Fejér megye területéhez tartozó postahelyek belső területének, üvegfelületének napi-, heti takarítása, külső
területének napi-, heti takarítása, rendben tartása (szilárd burkolatok tisztántartása, felsöprése; bejárati
területeken szemét, csikk összeszedése; téli időszakban hó eltávolítása, jégmentesítés; zöld területek
gondozása, gyomtalanítása, parlagfű mentesítése, fűnyírás, szükség szerinti locsolás; postaépület előtt/
falán elhelyezett levélszekrény tisztántartása), a postahelyek nagytakarítása, ablakfelület tisztítása a
dokumentációban részletezettek szerint.

2)

KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV):
90900000, 90910000, 90911200, 90911300, 90919000, 90919200, 90620000, 90630000, 77300000, 77312000,
98312000.

3)

MENNYISÉG:
4 db postahely, összességében 906 m2 belső alapterület és 115 m2 üvegfelület napi-, heti takarítása, 1 157 m2
külső alapterület napi-, heti takarítása, rendben tartása, a postahelyek évente kétszer történő nagytakarítása,
valamint 428 m2 ablak felület három havonta történő tisztítása, továbbá a külső alapterület napi-, heti rendben
tartása.

A RÉSZ SZÁMA 4
MEGHATÁROZÁS Postahelyek takarítása
1)

A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA:
Bács-Kiskun megye területéhez tartozó postahelyek belső területének, üvegfelületének napi-, heti takarítása,
külső területének napi-, heti takarítása, rendben tartása (szilárd burkolatok tisztántartása, felsöprése; bejárati
területeken szemét, csikk összeszedése; téli időszakban hó eltávolítása, jégmentesítés; zöld területek
gondozása, gyomtalanítása, parlagfű mentesítése, fűnyírás, szükség szerinti locsolás; postaépület előtt/
falán elhelyezett levélszekrény tisztántartása), a postahelyek nagytakarítása, ablakfelület tisztítása a
dokumentációban részletezettek szerint.

2)

KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV):
90900000, 90910000, 90911200, 90911300, 90919000, 90919200, 90620000, 90630000, 77300000, 77312000,
98312000.

3)

MENNYISÉG:
11 db postahely, összességében 17 967 m2 belső alapterület és 4 164 m2 üvegfelület napi-, heti takarítása,
10 572 m2 külső alapterület napi-, heti takarítása, rendben tartása, a postahelyek évente kétszer történő
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nagytakarítása, valamint 8 250 m2 ablak felület három havonta történő tisztítása, továbbá a külső alapterület
napi-, heti rendben tartása.
A RÉSZ SZÁMA 5
MEGHATÁROZÁS Postahelyek takarítása
1)

A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye területéhez tartozó postahelyek belső területének, üvegfelületének napi-,
heti takarítása, külső területének napi-, heti takarítása, rendben tartása (szilárd burkolatok tisztántartása,
felsöprése; bejárati területeken szemét, csikk összeszedése; téli időszakban hó eltávolítása, jégmentesítés; zöld
területek gondozása, gyomtalanítása, parlagfű mentesítése, fűnyírás, szükség szerinti locsolás; postaépület
előtt/falán elhelyezett levélszekrény tisztántartása), a postahelyek nagytakarítása, ablakfelület tisztítása a
dokumentációban részletezettek szerint.

2)

KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV):
90900000, 90910000, 90911200, 90911300, 90919000, 90919200, 90620000, 90630000, 77300000, 77312000,
98312000.

3)

MENNYISÉG:
7 db postahely, összességében 12 642 m2 belső alapterület és 1 630 m2 üvegfelület napi-, heti takarítása,
7 951 m2 külső alapterület napi-, heti takarítása, rendben tartása, a postahelyek évente kétszer történő
nagytakarítása, valamint 5 380 m2 ablak felület három havonta történő tisztítása, továbbá a külső alapterület
napi-, heti rendben tartása.

A RÉSZ SZÁMA 6
MEGHATÁROZÁS Postahelyek takarítása
1)

A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA:
Békés megye területéhez tartozó postahelyek belső területének, üvegfelületének napi-, heti takarítása, külső
területének napi-, heti takarítása, rendben tartása (szilárd burkolatok tisztántartása, felsöprése; bejárati
területeken szemét, csikk összeszedése; téli időszakban hó eltávolítása, jégmentesítés; zöld területek
gondozása, gyomtalanítása, parlagfű mentesítése, fűnyírás, szükség szerinti locsolás; postaépület előtt/
falán elhelyezett levélszekrény tisztántartása), a postahelyek nagytakarítása, ablakfelület tisztítása a
dokumentációban részletezettek szerint.

2)

KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV):
90900000, 90910000, 90911200, 90911300, 90919000, 90919200, 90620000, 90630000, 77300000, 77312000,
98312000.

3)

MENNYISÉG:
5 db postahely, összességében 3 325 m2 belső alapterület és 1 368 m2 üvegfelület napi-, heti takarítása,
8 014 m2 külső alapterület napi-, heti takarítása, rendben tartása, a postahelyek évente kétszer történő
nagytakarítása, valamint 1 605 m2 ablak felület három havonta történő tisztítása, továbbá a külső alapterület
napi-, heti rendben tartása.

A RÉSZ SZÁMA 7
MEGHATÁROZÁS Postahelyek takarítása
1)

A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA:
Csongrád megye területéhez tartozó postahelyek belső területének, üvegfelületének napi-, heti takarítása,
külső területének napi-, heti takarítása, rendben tartása (szilárd burkolatok tisztántartása, felsöprése; bejárati
területeken szemét, csikk összeszedése; téli időszakban hó eltávolítása, jégmentesítés; zöld területek
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gondozása, gyomtalanítása, parlagfű mentesítése, fűnyírás, szükség szerinti locsolás; postaépület előtt/
falán elhelyezett levélszekrény tisztántartása), a postahelyek nagytakarítása, ablakfelület tisztítása a
dokumentációban részletezettek szerint.
2)

KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV):
90900000, 90910000, 90911200, 90911300, 90919000, 90919200, 90620000, 90630000, 77300000, 77312000,
98312000.

3)

MENNYISÉG:
1 db postahely, összességében 264 m2 belső alapterület és 122 m2 üvegfelület napi-, heti takarítása, 197 m2
külső alapterület napi-, heti takarítása, rendben tartása, a postahelyek évente kétszer történő nagytakarítása,
valamint 34 m2 ablak felület három havonta történő tisztítása, továbbá a külső alapterület napi-, heti rendben
tartása.

A RÉSZ SZÁMA 8
MEGHATÁROZÁS Postahelyek takarítása
1)

A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA:
Hajdú-Bihar megye területéhez tartozó postahelyek belső területének, üvegfelületének napi-, heti takarítása,
külső területének napi-, heti takarítása, rendben tartása (szilárd burkolatok tisztántartása, felsöprése; bejárati
területeken szemét, csikk összeszedése; téli időszakban hó eltávolítása, jégmentesítés; zöld területek
gondozása, gyomtalanítása, parlagfű mentesítése, fűnyírás, szükség szerinti locsolás; postaépület előtt/
falán elhelyezett levélszekrény tisztántartása), a postahelyek nagytakarítása, ablakfelület tisztítása a
dokumentációban részletezettek szerint.

2)

KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV):
90900000, 90910000, 90911200, 90911300, 90919000, 90919200, 90620000, 90630000, 77300000, 77312000,
98312000.

3)

MENNYISÉG:
2 db postahely, összességében 1 485 m2 belső alapterület és 5 m2 üvegfelület napi-, heti takarítása, 3 264 m2
külső alapterület napi-, heti takarítása, rendben tartása, a postahelyek évente kétszer történő nagytakarítása,
valamint 355 m2 ablak felület három havonta történő tisztítása, továbbá a külső alapterület napi-, heti rendben
tartása.

A RÉSZ SZÁMA 9
MEGHATÁROZÁS Postahelyek takarítása
1)

A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA:
Heves megye területéhez tartozó postahelyek belső területének, üvegfelületének napi-, heti takarítása, külső
területének napi-, heti takarítása, rendben tartása (szilárd burkolatok tisztántartása, felsöprése; bejárati
területeken szemét, csikk összeszedése; téli időszakban hó eltávolítása, jégmentesítés; zöld területek
gondozása, gyomtalanítása, parlagfű mentesítése, fűnyírás, szükség szerinti locsolás; postaépület előtt/
falán elhelyezett levélszekrény tisztántartása), a postahelyek nagytakarítása, ablakfelület tisztítása a
dokumentációban részletezettek szerint.

2)

KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV):
90900000, 90910000, 90911200, 90911300, 90919000, 90919200, 90620000, 90630000, 77300000, 77312000,
98312000.

3)

MENNYISÉG:
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1 db postahely, összességében 1 702 m2 belső alapterület és 313 m2 üvegfelület napi-, heti takarítása, 711 m2
külső alapterület napi-, heti takarítása, rendben tartása, a postahelyek évente kétszer történő nagytakarítása,
valamint 1 400 m2 ablak felület három havonta történő tisztítása, továbbá a külső alapterület napi-, heti rendben
tartása.
A RÉSZ SZÁMA 10
MEGHATÁROZÁS Postahelyek takarítása
1)

A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA:
Nógrád megye területéhez tartozó postahelyek belső területének, üvegfelületének napi-, heti takarítása,
külső területének napi-, heti takarítása, rendben tartása (szilárd burkolatok tisztántartása, felsöprése; bejárati
területeken szemét, csikk összeszedése; téli időszakban hó eltávolítása, jégmentesítés; zöld területek
gondozása, gyomtalanítása, parlagfű mentesítése, fűnyírás, szükség szerinti locsolás; postaépület előtt/
falán elhelyezett levélszekrény tisztántartása), a postahelyek nagytakarítása, ablakfelület tisztítása a
dokumentációban részletezettek szerint.

2)

KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV):
90900000, 90910000, 90911200, 90911300, 90919000, 90919200, 90620000, 90630000, 77300000, 77312000,
98312000.

3)

MENNYISÉG:
1 db postahely, összességében 27 m2 belső alapterület és 29 m2 üvegfelület napi-, heti takarítása, 928 m2
külső alapterület napi-, heti takarítása, rendben tartása, a postahelyek évente kétszer történő nagytakarítása,
valamint 37 m2 ablak felület három havonta történő tisztítása, továbbá a külső alapterület napi-, heti rendben
tartása.

A RÉSZ SZÁMA 11
MEGHATÁROZÁS Postahelyek takarítása
1)

A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területéhez tartozó postahelyek belső területének, üvegfelületének napi-,
heti takarítása, külső területének napi-, heti takarítása, rendben tartása (szilárd burkolatok tisztántartása,
felsöprése; bejárati területeken szemét, csikk összeszedése; téli időszakban hó eltávolítása, jégmentesítés; zöld
területek gondozása, gyomtalanítása, parlagfű mentesítése, fűnyírás, szükség szerinti locsolás; postaépület
előtt/falán elhelyezett levélszekrény tisztántartása), a postahelyek nagytakarítása, ablakfelület tisztítása a
dokumentációban részletezettek szerint.

2)

KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV):
90900000, 90910000, 90911200, 90911300, 90919000, 90919200, 90620000, 90630000, 77300000, 77312000,
98312000.

3)

MENNYISÉG:
2 db postahely, összességében 326 m2 belső alapterület és 272 m2 üvegfelület napi-, heti takarítása, 2 798 m2
külső alapterület napi-, heti takarítása, rendben tartása, a postahelyek évente kétszer történő nagytakarítása,
valamint 286 m2 ablak felület három havonta történő tisztítása, továbbá a külső alapterület napi-, heti rendben
tartása.

A RÉSZ SZÁMA 12
MEGHATÁROZÁS Postahelyek takarítása
1)

A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA:
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Baranya megye területéhez tartozó postahelyek belső területének, üvegfelületének napi-, heti takarítása,
külső területének napi-, heti takarítása, rendben tartása (szilárd burkolatok tisztántartása, felsöprése; bejárati
területeken szemét, csikk összeszedése; téli időszakban hó eltávolítása, jégmentesítés; zöld területek
gondozása, gyomtalanítása, parlagfű mentesítése, fűnyírás, szükség szerinti locsolás; postaépület előtt/
falán elhelyezett levélszekrény tisztántartása), a postahelyek nagytakarítása, ablakfelület tisztítása a
dokumentációban részletezettek szerint.
2)

KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV):
90900000, 90910000, 90911200, 90911300, 90919000, 90919200, 90620000, 90630000, 77300000, 77312000,
98312000.

3)

MENNYISÉG:
3 db postahely, összességében 301 m2 belső alapterület és 251 m2 üvegfelület napi-, heti takarítása, 2 621 m2
külső alapterület napi-, heti takarítása, rendben tartása, a postahelyek évente kétszer történő nagytakarítása,
valamint 119 m2 ablak felület három havonta történő tisztítása, továbbá a külső alapterület napi-, heti rendben
tartása.

A RÉSZ SZÁMA 13
MEGHATÁROZÁS Postahelyek takarítása
1)

A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA:
Győr-Moson-Sopron megye területéhez tartozó postahelyek belső területének, üvegfelületének napi-,
heti takarítása, külső területének napi-, heti takarítása, rendben tartása (szilárd burkolatok tisztántartása,
felsöprése; bejárati területeken szemét, csikk összeszedése; téli időszakban hó eltávolítása, jégmentesítés; zöld
területek gondozása, gyomtalanítása, parlagfű mentesítése, fűnyírás, szükség szerinti locsolás; postaépület
előtt/falán elhelyezett levélszekrény tisztántartása), a postahelyek nagytakarítása, ablakfelület tisztítása a
dokumentációban részletezettek szerint.

2)

KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV):
90900000, 90910000, 90911200, 90911300, 90919000, 90919200, 90620000, 90630000, 77300000, 77312000,
98312000.

3)

MENNYISÉG:
1 db postahely, összességében 89 m2 belső alapterület és 27 m2 üvegfelület napi-, heti takarítása, 1 025 m2
külső alapterület napi-, heti takarítása, rendben tartása, a postahelyek évente kétszer történő nagytakarítása,
valamint 23 m2 ablak felület három havonta történő tisztítása, továbbá a külső alapterület napi-, heti rendben
tartása.

A RÉSZ SZÁMA 14
MEGHATÁROZÁS Postahelyek takarítása
1)

A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA:
Somogy megye területéhez tartozó postahelyek belső területének, üvegfelületének napi-, heti takarítása,
külső területének napi-, heti takarítása, rendben tartása (szilárd burkolatok tisztántartása, felsöprése; bejárati
területeken szemét, csikk összeszedése; téli időszakban hó eltávolítása, jégmentesítés; zöld területek
gondozása, gyomtalanítása, parlagfű mentesítése, fűnyírás, szükség szerinti locsolás; postaépület előtt/
falán elhelyezett levélszekrény tisztántartása), a postahelyek nagytakarítása, ablakfelület tisztítása a
dokumentációban részletezettek szerint.

2)

KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV):
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90900000, 90910000, 90911200, 90911300, 90919000, 90919200, 90620000, 90630000, 77300000, 77312000,
98312000.
3)

MENNYISÉG:
4 db postahely, összességében 3 987 m2 belső alapterület és 770 m2 üvegfelület napi-, heti takarítása,
5 007 m2 külső alapterület napi-, heti takarítása, rendben tartása, a postahelyek évente kétszer történő
nagytakarítása, valamint 924 m2 ablak felület három havonta történő tisztítása, továbbá a külső alapterület
napi-, heti rendben tartása.

A RÉSZ SZÁMA 15
MEGHATÁROZÁS Postahelyek takarítása
1)

A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA:
Tolna megye területéhez tartozó postahelyek belső területének, üvegfelületének napi-, heti takarítása, külső
területének napi-, heti takarítása, rendben tartása (szilárd burkolatok tisztántartása, felsöprése; bejárati
területeken szemét, csikk összeszedése; téli időszakban hó eltávolítása, jégmentesítés; zöld területek
gondozása, gyomtalanítása, parlagfű mentesítése, fűnyírás, szükség szerinti locsolás; postaépület előtt/
falán elhelyezett levélszekrény tisztántartása), a postahelyek nagytakarítása, ablakfelület tisztítása a
dokumentációban részletezettek szerint.

2)

KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV):
90900000, 90910000, 90911200, 90911300, 90919000, 90919200, 90620000, 90630000, 77300000, 77312000,
98312000.

3)

MENNYISÉG:
3 db postahely, összességében 309 m2 belső alapterület és 229 m2 üvegfelület napi-, heti takarítása, 1 219 m2
külső alapterület napi-, heti takarítása, rendben tartása, a postahelyek évente kétszer történő nagytakarítása,
valamint 229 m2 ablak felület három havonta történő tisztítása, továbbá a külső alapterület napi-, heti rendben
tartása.

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
III.1)
A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1)

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
— minőségi kötbér a dokumentációban részletezettek szerint, valamint,
— a 4. és 5. sz. részek esetében az éves nettó szerződéses érték 2 %-ának megfelelő, a kerekítés szabályai
szerint ezer forintra végződően kerekített összeg erejéig teljesítési biztosíték nyújtása [a Kbt. 53. § (6)
a) pontjának megfelelően] az Ajánlatkérőként szerződő fél bankszámlájára történő befizetéssel vagy
bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján. kiállított - készfizető kezességvállalást
tartalmazó - kötelezvény formájában. Egyebekben, így különösen a teljesítési biztosíték benyújtási határidejére,
érvényességi időtartamára a dokumentációban foglaltak az irányadóak.

III.1.2)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
— Előleg fizetésére nincs lehetőség,
— Ajánlatkérő a szerződés tárgyát képező szolgáltatás ellenértékét a Kbt. 305. § (3) bekezdése alapján,
Ajánlattevőnek a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítésétől számított 30 napon
belül átutalással teljesíti a dokumentáció részét képező szerződéstervezetben részletezett feltételeknek
megfelelően.

III.1.3)

A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő nem igényli gazdasági társaság létrehozását.

III.1.4)

A szerződés teljesítésére vonatkoznak-e egyéb különleges feltételek?:
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Nem.
III.2)

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

III.2.1)

Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok, ideértve a szakmai vagy
cégnyilvántartásba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is:
Az előírások teljesítésének megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, illetve a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti szervezet, akivel
szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében meghatározott bármely kizáró ok fennáll.
Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, akivel, illetőleg akinek a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójával vagy a számara erőforrást
nyújtó, a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti szervezettel szemben a Kbt. 62. § (1) a), b) pontjában meghatározott
kizáró okok bármelyike fennáll.
Az előírások teljesítésének megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak,
valamint a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti erőforrás szervezetnek a Kbt. 63. § (1) bekezdése és 193. §-a
alapján.
a) az ajánlatban írásban kell nyilatkoznia arról, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésének hatálya alá,
illetőleg jogosult ezt igazolni,
b) az Ajánlattevő nyertessége esetén az eredményhirdetést követő nyolc napon belül a Kbt. 63. § (2)(5) bekezdése és a Kbt. 63/A. § (1) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1)
bekezdésének hatálya alá, ha ezt az ajánlatban nem igazolta.
Ajánlattevőnek írásban kell nyilatkoznia arról, hogy nem vesz igénybe a közbeszerzés értékének 10 %-át meg
nem haladó mértékben a Kbt. 60. § (1) bekezdésének hatálya alá tartozó alvállalkozót.

III.2.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:
1.) A Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja szerint ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt Alvállalkozójának valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől az ajánlati
felhívás megjelenésének napjánál nem régebbi keltezésű pénzügyi intézményi nyilatkozatot kell csatolnia
eredetiben vagy hiteles másolatban, amelynek (amelyeknek) valamennyi forint és devizaszámlára vonatkozólag
tartalmaznia kell a számlaszámok feltüntetésével, hogy:
— a pénzügyi intézmény mióta vezeti Ajánlattevő/a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó bankszámláit,
— Ajánlattevő/a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó
fizetési kötelezettségeinek a nyilatkozat kiállítását megelőző 12 hónapon belül mindig pontosan eleget tett-e,
— Ajánlattevő/a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó
számláján (számláin) a nyilatkozat kiállítását megelőző 12 hónapon belül előfordult-e sorban állás, amennyiben
igen, hány napos.
A cégkivonatban feltüntetett, és a cégkivonatban fel nem tüntetett valamennyi élő számlára vonatkozóan
csatolni kell a pénzügyi intézményi nyilatkozato(ka)t. Ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, továbbá abban az esetben, ha Ajánlattevő
pénzügyi-gazdasági alkalmasságát a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti erőforrás szervezet igénybevételével
kívánja megalapozni, az erőforrás szervezetnek az ajánlati felhívás megjelenésének napjánál nem régebbi
keltezésű, cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell adnia arról, hogy a cégkivonatban szereplő pénzügyi
intézményeknél vezetett számlákon és az ajánlatban megjelölt egyéb, pénzügyi intézmények által igazolt
számlákon kívül más számlát nem vezettet. Adott esetben a pénzügyi intézmény és a számlaszám adatainak
megadásával arról is nyilatkoznia kell, hogy a cégkivonatában feltüntetett valamely számlája megszűnt.
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Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a pénzügyi intézmények különböző tartalmú nyilatkozatokat
adnak ki, ezért a nyilatkozatok tartalmára figyeljenek, és a nyilatkozatot az Ajánlatkérő által megkért tartalommal
mellékeljék ajánlatukhoz.
Amennyiben Ajánlattevő a pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltételeknek a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti
szervezet erőforrásaira való támaszkodással kíván megfelelni, Ajánlattevőnek az erőforrást nyújtó szervezet
cégszerűen aláírt, kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatának benyújtásával igazolnia kell, hogy
a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének
időtartama alatt.
A kötelezettségvállaló nyilatkozat mellékleteként az ajánlathoz csatolni kell az erőforrás szervezet jelen
III.2.2) pontban meghatározott gazdasági és pénzügyi alkalmassági előírásnak való megfelelését igazoló
dokumentumokat is.
Alkalmatlan az Ajánlattevő/a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
Alvállalkozó ha: a számlavezető pénzügyi intézmény(ek) nyilatkozata alapján megállapítható, hogy a nyilatkozat
kiállításának napját megelőző 12 hónapon belül bármely bankszámláján 30 egymást követő napot meghaladó
bármilyen összegű sorban állás mutatkozott, és/vagy a nyilatkozat kiállításának napját megelőző 12 hónapon
belül fizetési kötelezettségeinek nem tett pontosan eleget.
Az alkalmasság elbírálása tekintetében a Kbt. 69. § (4)-(5) bekezdése az irányadó. Ennek megfelelően a
gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt Alvállalkozójának, illetőleg a közös Ajánlattevőknek önállóan
kell megfelelnie. Ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételeknek megfelelhet úgy is, hogy más
szervezet erőforrásaira támaszkodik, feltéve, hogy az Ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a
Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn.
III.2.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: — A Kbt. 194. §-a szerint, az
előző 2 év (2007. és 2008.) legjelentősebb, az ajánlat tárgyával azonos vagy hasonló jellegű szolgáltatásainak
(iroda takarítás) ismertetése a dokumentációban megadott táblázat (Ajánlatkérési dokumentáció 3. sz.
melléklete) értelemszerű kitöltésével megtett ajánlattevői nyilatkozattal.
A nyilatkozatnak tartalmaznia kell:
— a végzett szolgáltatás megnevezését,
— a teljesítés idejét [a szolgáltatás megkezdésének és befejezésének időpontját (év/hó)],
— a szerződést kötő másik fél megnevezését,
— a szerződést kötő másik fél kapcsolattartójának nevét, telefonszámát és,
— a takarított belső alapterület nagyságát,
— A Kbt. 67. § (3) bekezdés f) pont szerint az Ajánlattevő, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója takarítási tevékenységi körre vonatkozó, MSZ EN
ISO 9001:2001 minőségbiztosítási szabványnak való megfelelősége tanúsításához független szervezet által
kiállított tanúsítvány, vagy azzal egyenértékű, más független szervezet által kiállított tanúsítvány csatolása
(eredetiben, vagy hiteles másolatban), vagy az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések bizonyítékaként a
megtett intézkedéseknek a tanúsítvány kiállításához megkívánt részletezettséggel történő leírásának csatolása
cégszerűen aláírva (eredetiben vagy hiteles másolatban).
A Kbt. 67. § (3) bekezdés i) pont szerint az Ajánlattevő, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója takarítási tevékenységi körre vonatkozó MSZ EN ISO
14001:2005 környezetközpontú irányítási szabványnak való megfelelősége tanúsításához független szervezet
által kiállított tanúsítvány, vagy azzal egyenértékű, más független szervezet által kiállított tanúsítvány csatolása
(eredetiben, vagy hiteles másolatban), vagy az egyenértékű környezetvédelmi intézkedések bizonyítékaként a
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megtett intézkedéseknek a tanúsítvány kiállításához megkívánt részletezettséggel történő leírásának csatolása
cégszerűen aláírva (eredetiben vagy hiteles másolatban).
Amennyiben Ajánlattevő a műszaki-szakmai alkalmassági feltételeknek a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti
szervezet erőforrásaira való támaszkodással kíván megfelelni, Ajánlattevőnek igazolnia kell, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ezen körülmény igazolása a Kbt. 65. § (4) bekezdése alapján az alábbiak szerint történik:
a) ha az Ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás
áll fenn, az erőforrást nyújtó szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó, cégszerűen aláírt nyilatkozatának
benyújtásával,
b) az Ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet közötti, a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás
hiányában az Ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet által kötött, mindkét fél részéről cégszerűen aláírt
megállapodás és az erőforrást nyújtó szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó, közjegyző által hitelesített
nyilatkozatának benyújtásával.
A fentiekben előírt igazolás(ok) mellékleteként az ajánlathoz csatolni kell az erőforrás szervezet jelen, III.2.3)
pontban meghatározott, azon műszaki-szakmai alkalmassági előírás(ok)nak való megfelelését igazoló
dokumentumokat is, amely alkalmassági előírás(ok)nak Ajánlattevő az erőforrás szervezet igénybevételével
kíván megfelelni.
Alkalmatlan az Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozója, ha:
— nem rendelkeznek együttesen olyan referenciával (referenciákkal), amely(ek) igazolja (igazolják) azt, hogy
Ajánlattevő és/vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó
az előző 2 évben (2007., 2008.) a jelen közbeszerzési eljárásban ajánlott összes belső alapterület legalább
40 %-ának megfelelő belső alapterület (iroda) napi takarítását egy helyen vagy több helyen összességében,
minimum 12 hónapon keresztül folyamatosan végezte,
— nem rendelkeznek külön-külön (önállóan) takarítási tevékenységi körre vonatkozóan az MSZ EN
ISO 9001:2001 szabványnak megfelelő tanúsítvánnyal vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a
minőségbiztosítási intézkedéseknek a tanúsítvány kiállításához megkövetelt részletezettséggel történő
leírásával,
— nem rendelkeznek külön-külön (önállóan) takarítási tevékenységi körre vonatkozóan az MSZ EN ISO
14001:2005 szabványnak megfelelő tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a
környezetvédelmi intézkedéseknek a tanúsítvány kiállításához megkövetelt részletezettséggel történő
leírásával.
Az 1. francia bekezdés szerinti műszaki-szakmai alkalmassági követelménynek az Ajánlattevőnek és a
közbeszerzés értékértek 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának együttesen,
míg a 2. és 3. francia bekezdésben rögzített műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek önállóan kell
megfelelnie.
Ajánlattevő a műszaki-szakmai alkalmassági feltételeknek megfelelhet úgy is, hogy más szervezet erőforrásaira
támaszkodik, a Kbt. 194. §-a és 67. § (3) bekezdésének f) pontja alapján előírt követelmények esetében azzal a
feltétellel, hogy az Ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi
befolyás áll fenn.
III.2.4)

Fenntartott szerződések:
Nem.

III.3)

SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
FELTÉTELEK

III.3.1)

A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve:
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Nem.
III.3.2)

A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő természetes
felelős személyek nevét és képzettségét?:
Nem.

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1)
AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1)

Az eljárás fajtája:
Nyílt.

IV.2)

BÍRÁLATI SZEMPONTOK

IV.2.1)

Bírálati szempontok:
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

IV.2.2)

Elektronikus árverésre fog sor kerülni:
Nem.

IV.3)

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.3.1)

Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:

IV.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre?:
Nem.

IV.3.3)

A dokumentáció és egyéb iratok a DBR kivételével)megszerzésének feltételei:
A dokumentáció beszerzésének, vagy a dokumentumokba való betekintés iránt kérelem benyújtásának
határideje: 14.11.2009 - 11:00.
Kell-e fizetni a dokumentációkért:
Ár: 75 000 HUF.
A fizetés módja és feltételei:A dokumentáció fenti bruttó díj ellenében vásárolható meg. A díjat a Magyar Posta
Zrt. Erste Banknál vezetett 11991102-02102775-00000000 sz. bankszámlájára kell átutalni, amely a Kbt. 54.
§ (6) bekezdésében foglaltak szerinti feltételek esetén visszafizetésre kerül. A dokumentáció vételárának
átutalása alkalmával kérjük a következő közleményt megjelölni: "Postahelyek takarítása".
A dokumentáció munkanapokon 9:00-14:00 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00-11:00
óráig, az eredeti bizonylat vagy pénzügyi intézményi igazolás bemutatásával (a dokumentáció vételárának
elektronikus átutalással történő teljesítése esetén a kinyomtatott átutalási igazolás Ajánlattevő cégszerű
aláírásával ellátott példányának benyújtásával) vehető át Ajánlatkérő Budapest, XIII. ker., Dunavirág u. 2-6. sz.
alatti székhelyén a 3301-es szobában, illetve a befizetést igazoló bizonylat megküldése esetén postai úton, a
Kbt. 54. § (4) bekezdése szerint.

IV.3.4)

Az ajánlattételi, illetve a részvételi határidő:
16.11.2009 - 11:00.

IV.3.5)

Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar.

IV.3.6)

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
-ig 15.2.2010.

IV.3.7)

Az ajánlatok felbontásának feltételei:
Dátum: 16.11.2009 - 11:00.
Helyszín: Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Központ - Budapest XIII., Dunavirág u. 2-6. 3-as
torony 4. emelet 01-es tárgyaló.
Az ajánlatok felbontásánál jelenlétre jogosult személyek: igen
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A Kbt. 80. § (2) bekezdésében foglalt személyek.
VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1)
A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E?:
Nem.
VI.2)

A SZERZŐDÉS(EK) KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY
PROGRAMMAL KAPCSOLATOS(AK)?:
Nem.

VI.3)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
1.) Ajánlatkérő a Kbt. 83. § (2) bekezdése alapján lehetőséget biztosít a kizáró okokkal, az alkalmassággal
kapcsolatos igazolások és nyilatkozatok, illetőleg az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban az ajánlat
részeként benyújtani előírt egyéb iratok utólagos csatolására, illetve hiányosságainak pótlására, továbbá az
ajánlattal kapcsolatos formai előírásoknak való utólagos megfeleltetésre. Hiánypótlást biztosít Ajánlatkérő akkor
is, ha az Ajánlattevő nem megfelelő példányszámban nyújtotta be ajánlatát. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők
figyelmét arra, hogy az ajánlati biztosíték hiánypótlása - tekintettel arra, hogy annak az ajánlattételi határidő
lejártakor az előírtak szerint rendelkezésre kell állnia - nem lehetséges. Ennek megfelelően nem csatolható
utólag az ajánlati biztosíték nyújtását igazoló eredeti, előírt tartalmú bankgarancia nyilatkozat, illetőleg az
eredeti, előírt tartalommal kiállított, biztosítási szerződésen alapuló készfizető kezességvállalást tartalmazó
kötelezvény, továbbá átutalás/befizetés választása esetén nem pótolható az előírt összeg átutalása/befizetése.
Az Ajánlattételi adatlap (dokumentáció 1. sz. melléklete) értékelésre kerülő adatai (Ajánlati árak) nem
pótolhatóak.
2.) Az ajánlattétel feltétele a dokumentáció Ajánlatkérőtől való megvásárlása, a dokumentáció nem ruházható
át és kizárólag az ajánlattételhez használható fel. Ha több Ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, akkor elegendő,
ha az Ajánlattevők egyike vásárolja meg a dokumentációt. Ajánlatkérő a teljes ajánlatkérési dokumentációt
nyomtatva (papír alapon) és egyidejűleg elektronikus adathordozón (CD)-n is átadja Ajánlattevőknek.
Amennyiben eltérés van a CD-n átadott és a nyomtatott, papír alapon átadott dokumentáció között, akkor a
papír alapon átadott dokumentáció az irányadó.
3.) Eredményhirdetés időpontja: a bontás napját követő első naptól számított 15. napon 11:00 óra (amennyiben
ez a nap nem munkanap, az ezt követő első munkanapon 11:00 óra).
4.) A szerződéskötés tervezett időpontja: az eredményhirdetést követő naptól számított 15. napon 11:00 óra
(amennyiben ez a nap nem munkanap, az ezt követő első munkanapon 11:00 óra).
5.) Ajánlatkérő az ajánlatokat részenként, a Kbt. 57. § (2) a) pontja szerint, a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatás szempontja alapján bírálja el.
6.) Amennyiben Ajánlatkérő az eredményhirdetéskor megnevezi a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt, úgy
a nyertes visszalépése esetén, illetve abban az esetben, ha az ajánlati felhívásban és a dokumentációban
meghatározott feltételek szerint vele szerződni nem lehet - így különösen amennyiben a nyertes Ajánlattevő
nem tesz eleget a dokumentációban részletezettek szerint teljesítési biztosítéknyújtási vagy a Kbt. 60. § (1)
bekezdése szerinti kizáró okokkal kapcsolatos igazolási kötelezettségének - Ajánlatkérő szerződéskötésre
hívhatja fel a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezetet.
7.) Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti, melynek összegszerűen
meghatározott mértéke részenként az alábbi:
1. rész (Budapest területéhez tartozó postahelyek): 410 000 HUF.
2. rész (Pest megye területéhez tartozó postahelyek): 740 000 HUF.
3. rész (Fejér megye területéhez tartozó postahelyek): 140 000 HUF.
4. rész (Bács-Kiskun megye területéhez tartozó postahelyek): 1 400 000 HUF.
5. rész (Borsod-Abaúj-Zemplén megye területéhez tartozó postahelyek): 1 190 000 HUF.
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6. rész (Békés megye területéhez tartozó postahelyek): 300 000 HUF.
7. rész (Csongrád megye területéhez tartozó postahelyek): 20 000 HUF.
8. rész (Hajdú-Bihar megye területéhez tartozó postahelyek): 150 000 HUF.
9. rész (Heves megye területéhez tartozó postahelyek): 160 000 HUF.
10. rész (Nógrád megye területéhez tartozó postahelyek): 25 000 HUF.
11. rész (Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéhez tartozó postahelyek): 40 000 HUF.
12. rész (Baranya megyéhez tartozó postahelyek): 45 000 HUF.
13. rész (Győr-Moson-Sopron megyéhez tartozó postahelyek): 15 000 HUF.
14. rész (Somogy megyéhez tartozó postahelyek): 300 000 HUF.
15. rész (Tolna megyéhez tartozó postahelyek): 60 000 HUF.
Ajánlatkérő a biztosítékot a Kbt. 59. § (2) bekezdése alapján kéri rendelkezésre bocsátani, az alábbiak szerint:
— Az ajánlati biztosítéknak az ajánlattételi határidő lejártának napjától 10.2.2010.-ig kell Ajánlatkérő
rendelkezésére állnia,
— Az ajánlati biztosíték - Ajánlattevő választása szerint - bankgaranciával, vagy biztosítási szerződésen alapuló
készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel, vagy az előírt összeg Ajánlatkérő bankszámlájára
történő befizetésével/átutalásával teljesíthető,
— Abban az esetben, ha az Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot bankgaranciával nyújtja, a bankgaranciát a
dokumentáció 4. sz. mellékletét képező minta szerinti tartalommal kell kiállíttatni és annak eredeti példányát az
ajánlathoz csatolni,
— Abban az esetben, ha az Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot biztosítási szerződésen alapuló készfizető
kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel nyújtja, a kötelezvényt a dokumentáció 5. sz. mellékletét képező
minta szerinti tartalommal kell kiállíttatni és annak eredeti példányát az ajánlathoz csatolni,
— A nyújtott ajánlati biztosítéknak minden esetben tartalmaznia kell, hogy melyik részajánlatra vonatkozik.
Több részre történő ajánlattétel esetén Ajánlatkérő elfogadja, ha az Ajánlattevő részenként, külön íven
szövegezett bankgarancia nyilatkozatot/készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvényt csatol, továbbá
azt is, ha valamennyi megpályázott részt megjelöli és a megpályázott részekhez tartozó összesített értéket
szerepelteti az ajánlathoz csatolt egy db bankgarancia nyilatkozatban/készfizető kezességvállalást tartalmazó
kötelezvényben. Ez utóbbi esetben Ajánlatkérő valamennyi megpályázott rész tekintetében érvénytelennek
tekinti az ajánlatot, ha a bankgarancia nyilatkozatban/készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvényben
szereplő összesített érték nem éri el a megpályázott részekre előírt garancia összesen értékét.
— Abban az esetben, ha az Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az előírt összeg átutalásával nyújtja, a biztosíték
összegét Ajánlatkérő 11991102-02102768¬-00000000 számú bankszámlájára kell befizetni/átutalni úgy, hogy
az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig a biztosíték összege Ajánlatkérő számláján jóváírásra kerüljön.
Befizetés/átutalás esetén a közlemény rovatban a jelen eljárás és a megpályázott rész(ek) megnevezését fel
kell tüntetni. A biztosíték befizetésére/átutalására vonatkozóan az Ajánlattevőnek az ajánlatához cégszerűen
aláírt eredeti nyilatkozatát, vagy a bank által kiadott eredeti igazolást kell csatolnia, feltüntetve a megpályázott
rész(ek) megnevezését. Ajánlatkérő az átutalás tényét ellenőrzi, és csak az ajánlattételi határidőig megtörtént
tényleges jóváírást fogadja el teljesített ajánlati biztosítéknak.
Több részre történő ajánlattétel esetén Ajánlatkérő elfogadja, ha az Ajánlattevő részenként, külön-külön,
továbbá azt is, ha valamennyi megpályázott rész tekintetében egyszerre utalja át/fizeti be az ajánlati
biztosítékot. Ez utóbbi esetben Ajánlatkérő valamennyi megpályázott rész tekintetében érvénytelennek tekinti az
ajánlatot, ha a befizetett/átutalt összeg nem éri el a megpályázott részekre előírt garancia összesen értékét.
8.) Ajánlatkérő érvénytelennek tekinti az ajánlatot, amennyiben: a Kbt. 88. § (1) bekezdésében foglalt valamely
körülmény fennáll.
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9.) A minősített ajánlattevők jegyzékében szereplő Ajánlattevőnek is a jelen felhívásban meghatározott
alkalmassági követelmények szerint kell alkalmasságát igazolnia, tekintettel arra, hogy a jelen felhívásban
meghatározott alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontoknál szigorúbbak.
10.) Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 71. § (1) bekezdés a) pontja alapján nyilatkoznia kell arról, hogy kíváne a közbeszerzés valamely részének teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó
mértékben alvállalkozót igénybe venni, amennyiben igen, meg kell jelölnie a közbeszerzésnek azt a részét,
amelynek teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz
igénybe (a dokumentáció 2. számú melléklete szerint).
Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja alapján nyilatkoznia kell arról, hogy kíván-e a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben alvállalkozót igénybe venni, amennyiben igen, meg kell
jelölnie a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(ka)t és a
közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozó(k) közreműködnek a
dokumentáció 2. számú melléklete szerint.
Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 71. § (1) bekezdés c) pontja alapján (a dokumentáció 2. számú melléklete
szerint) nyilatkoznia kell arról, hogy pénzügyi-gazdasági, illetőleg műszaki, szakmai alkalmasságát a Kbt. 65. §
(3) bekezdése szerinti szervezet(ek) bevonásával kívánja-e megalapozni, amennyiben igen, meg kell jelölnie
az erőforrás szervezet(ek)et, továbbá azon alkalmassági előírás(oka)t, amely alkalmassági előírás(ok)nak
az erőforrás szervezet igénybevételével kíván megfelelni, valamint azt, hogy az Ajánlattevő és a megjelölt
erőforrást nyújtó szervezet között a Ptk. szerinti többségi befolyás fennáll-e.
11.) Az ajánlathoz csatolni kell az Ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó, továbbá a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti szervezet nevében megtett és
az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat aláíró(k) közjegyző által elkészített aláírási címpéldányát vagy ügyvéd
által elkészített aláírás mintáját (eredetiben vagy hiteles másolatban). Amennyiben Ajánlattevő/a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértekben igénybe venni kívánt alvállalkozó/erőforrás szervezet nevében
meghatalmazott ír alá, a meghatalmazó(k), a meghatalmazott és két tanú aláírásával ellátott meghatalmazás
eredeti vagy hiteles másolati példányát és a meghatalmazó(k) közjegyző által elkészített aláírási címpéldányát
vagy ügyvéd által elkészített aláírás mintáját (eredetiben vagy hiteles másolatban) kell az ajánlathoz csatolni.
12.) Amennyiben több Ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, a Közös Ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolniuk kell
a közöttük fennálló, a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés közös teljesítésére
vonatkozó megállapodást (konzorciumi megállapodás) eredetiben, vagy hiteles másolatban, minimálisan
az alábbi tartalommal: az egyes Felek által végzett feladatok meghatározása, a Konzorcium vezetőjének,
Megrendelő felé a képviselőnek a megnevezése (amely képviselő a számlákat jogosult és köteles lesz
a Megrendelő felé kibocsátani) és a Konzorcium képviseletére történő meghatalmazása. A szerződés
teljesítésére Megrendelő felé a Konzorciumi tagoknak egyetemleges felelősséget kell vállalniuk, amelyre
vonatkozó megállapodást is tartalmaznia kell az ajánlathoz csatolt megállapodásnak. Az ajánlathoz csatolni
kell továbbá a Konzorcium nevében nyilatkozattételre jogosult személy(ek) meghatalmazását. A képviseletre
történő meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazó felek cégszerű aláírását, a meghatalmazott(ak)
aláírását és két tanú aláírását is.
Közös ajánlattétel esetén bármely Konzorciumi tag nyújthatja az ajánlati és a teljesítési biztosítékot.¬.
13.) Ha több Ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, a szerződés teljesítésére való alkalmassá minősítéshez
az Ajánlattevők - a Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja szerinti alkalmassági követelmények kivételével együttesen is megfelelhetnek, az előírt alkalmassági követelményeknek, továbbá más szervezet erőforrásaira is
támaszkodhatnak.
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14.) Ajánlattevőnek környezetkímélő takarítási, tisztítási technológiát kell alkalmaznia, melynek leírását,
valamint a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, felszerelések leírását, továbbá az
alkalmazni kívánt tisztítószerek, vegyi anyagok leírását összefoglaló táblázatban, valamint az összefoglaló
táblázat mellékleteként a tisztítószerek, vegyi anyagok biztonsági adatlapjainak egyszerű másolatát az
ajánlatnak tartalmaznia kell.
15.) Ajánlattevőnek csatolnia kell a szolgáltatás végzésével kapcsolatban keletkező veszélyes hulladékokra
vonatkozóan: Saját beszállítás esetén a befogadó nyilatkozatot a veszélyes hulladékot átvevő cégtől, vagy az
Ajánlattevő érvényes szerződésének egyszerű másolatát:
a) A veszélyes hulladék elszállítására és ártalmatlanítására, vagy
b) A veszélyes hulladék elszállítására (ebben, az esetben befogadó nyilatkozat szükséges az átvevő cégtől).
A szerződés tartalmazza a környezetvédelmi hatósági engedélyek számát, szállítás esetén szállítási vagy
begyűjtési engedély számát, ártalmatlanítás, befogadás esetén, a veszélyes hulladék kezelési engedélyének
számát és érvényességi idejét.
16.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevő saját telephelyére vonatkozó, a 44/2000. (XII. 27.) EüM
rendelet szerint kitöltött ÁNTSZ bejelentőlap és az ÁNTSZ igazolás (engedély számmal) egyszerű másolatát.
Külföldi Ajánlattevőnek a veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel végzett tevékenység
illetékes hatóságnál történt bejelentésének, és az illetékes hatóság által erről kiadott igazolásának egyszerű
másolatát kell becsatolnia, vagy nyilatkoznia arról, hogy az illetékes hatóság nem bocsát ki igazolást a
veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel végzett tevékenység bejelentéséről, vagy a veszélyes
anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel végzett tevékenységet nem kell bejelenteni.
17.) Ajánlattevőnek tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan
kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
Ajánlattevőnek ezzel összefüggésben a Kbt. 72. §-a alapján nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattétel során
figyelembe vette-e a teljesítés helyén a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó hatályos
előírásokat a dokumentáció 2. számú melléklete szerint. Ezen előírásokról az 1/2004. (I. 9.) FMM rendelet
alapján az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség, valamint a Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal ad tájékoztatást. Érvényes ajánlat csak ezen előírások figyelembevételére vonatkozó nyilatkozattal
nyújtható be.
A munkavédelemmel és munkafeltételekkel kapcsolatos jogszabályok a www.ommf.gov.hu internetes címen
tekinthetők meg.
Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség elérhetősége: Margit krt. 85., HU-1024 Budapest.
Tel. +36 13469400. E-mail titkarsag@ommf.gov.hu. Fax +36 13469415. URL: www.ommf.gov.hu.
A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elérhetősége: Columbus u. 17-23., MAGYARORSZÁG, 1145
Budapest, Tel. +36 13012900, E-mail hivatal@mbfh.hu, Fax +36 13012903, URL: http://www.mbfh.hu/hu.
18.) Az ajánlati felhívásban és a dokumentációban az Ajánlatkérő által benyújtani előírt valamennyi igazolást és
dokumentumot eredetiben vagy hiteles másolatban kell csatolni, kivéve azon igazolásokat/dokumentumokat,
amely igazolások/dokumentumok tekintetében az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban az Ajánlatkérő
kifejezetten eltérően rendelkezik.
19.) Az ajánlati felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. rendelkezései az
irányadók.
VI.4)

JOGORVOSLATI ELJÁRÁS

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv:
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság, Margit krt. 85., HU-1024 Budapest. E-mail
kozbesz@axelero.hu. Tel. +36 13367776. URL: www.kozbeszerzes.hu. Fax +36 13367778.

VI.4.2)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása:
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A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 323. § (2)-(4)
bekezdésének megfelelően.
VI.4.3)

Az a szerv, amelytől a jogorvoslati kérelem benyújtására vonatkozó információ beszerezhető:
Közbeszerzések Tanácsa, Margit krt. 85., HU-1024 Budapest. E-mail kozbesz@axelero.hu. Tel. +36
13367776. URL: www.kozbeszerzes.hu. Fax +36 13367778.

VI.5)

E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
25.9.2009.
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