Nyilt ajilnlatt6teli felhfv6s
A Miskolci Semmelweis K6rh6z

6s Egyetemi Oktat6k6rhdz (3529

Miskolc, Csabai kapu

9-1 1,) vagyonkezel6s6ben ldvo kett6 darab biife b6rleti jogviszonyban tcirt6n6

iizemeltetds6re.
l.

I Altallnos informri

citi

k:

Ajinlatk6r6 adatai:
Miskolci Semmelweis K6rh6z ds Egyetemi Oktat6k6rh6z
3529 Miskolc, Csabai kapu 9-1 1.
Telefon: +36-46-5 5 5-600
Fax: +36-46-555-601
Email : igazgato@misek.hu

Kapcsolattartf si pont:
Dr" Szab6 Tam6s osztillyvezeto
3529 Miskolc, Csabai kapu 9-1l.
Telefon: +36-46-555 -6661 1631 melldk
Email : drszabotamas@misek.hu

Kieg6szit6 inforrnici6k:

a. A

palyazatot a kiir6sban meghatarczotl formai kdvetelmdnyeknek megfeleloen kell
elkdsziteni 6s a Aj6nlatkdr6 6ltal meghatdrozott idopontig ds helyen benytijtani.

b" Aj6nlatkdro hi6nyp6tl6si lehetos6get biztosit a hi6nyp6tolhat6

hi6nyoss6gok

tekintet6ben.

c. A

piiydzatok benytijttsftra nyitva all6 hat6rid6
mellett hosszabbithat6 meg.

d' A Palytn6 az ajfnlattdteli
illetve

t6jdkoztatilsa

hat6rido lejdrtfuig irjabb aj6nlat bead6s6val m6dosithatia.

vi s szavonh atj a aj drnlatifi .

e" Ajrinlatt6teli hatfrid6z 2016. mfjus 20.l0

f.

a p6Iy,6zok irdsbeli

6ra

Az ajfnlatok benyrijtisfnak helye:

Miskolci semmelweis Kbrhfz 6s Egyetemi oktat6k6rh6z, Jogi

Diint6sel6k6szit6 Osztfly 3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11. F66piilet I. emelet

g.

Az ajinlatok felbontrisa:
Dftum: 2016. mdjus 20. 10 6ra

6s

Helyszin: Miskolci Semmelweis K6rhfz 6s Egyetemi Oktat6k6rhhz, F6igazgat6i
thrgyal6 3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11. F66piilet I. emelet

h. A szerzdd6skiit6s tewezett id6pontja:

i.
J

2016. mdjus 30.

A szerz6d6s hatflybal6p6s6nek id6pontja: 2016. augusztus 01.

Az izemeltet6sre vonatkoz6 ajr{nlatokat a kett6 biif6re vonatkoz6an egyiittesen
kell megajfnlani 2018. janudr 31. napig terjed6 hathrozott iddtartamra.
Aj 6nlatk6r 6 r 6szaj6nlatt6teli leh et6s 6get

n

em b izto sit.

k

Aj6nlatk6ro a szerzod6skot6s idopontjdt indokolt esetben elhalaszthatja, melyrol adott
esetben minden paIy6z6t egyidejrileg ir6sban drtesit.

t.

Jelen p6lydzati eljdras nyilvdnos: az ajfnlattdtel feltdtele az Ajlnlatk6rondl tort6n6
regisztr6ci6. Aj6nlatot kizfrsIag azok tehetnek, akik regisztr6ci6s kotelezetts6giiket
megelozoen e-mailben teljesitettdk. A jelen dokument6ci6 6t nem ruhlzhato, kozze
nem teheto.

m

Apalyazatokat egy ir6sbeli ds egy digitdlis pdld6nyban, cisszefiizve ds oldalszimozva,
zfirl bofitekban kdrjtik benytijtani, amelyen a Aj6nlatkdr6 nev6n 6s cim6n kiviil j6l
olvashat6an, kdrjiik feltiintetni: ,,Kett6 darab biifr bdrleti jog6nak megszerzdse
HATARIDO pf6rr NEM FELBONTANDO"" A pllyazat cjssze6llit6s6nak minden
kolts6ge aPillyhzoL terheli" AP6ly6z5 nem ig6nyelhet semminemri tddtdst pillydzata
kidolgoz6sridrt ds ajdnlatteteldvel kapcsolatosan sem nyertessdge, sem vesztess6ge,
sem az palyazati elj6r6s eredm6nytelen befejez6se vagy a kiirds visszavondsa esetdn
sem.

n.

A

a pillytnatok benyrijt6si hat6ridejdt6l szhmitva a
idopontj6ig vagy a ptlydzati elj6r6s eredmdnytelensdgdnek

Pf'lyazati kdtotts6g:

Palydz6

szerzoddsk<jt6s
g6llapit6siii g kotve van.

me

o.

Csatoland6 aPtrlyfno vonatkoz6sdban az al6ir6si cfmpdld6ny(ok) egyszerri m6solati
p6lddnya.

p

Csatoland6 a Ptiydz6 cdgkivonat6nak, illetve vdllalkozor rgazolvfny6nak 30 napn6l
nem rdgebbi keltti egyszerti m6solati peldtnya"

q

Csatoland6 aPftlydzo aldbbi nyilatkozatai a bead6s idopond6ra vonatkoz6an:
- csod-, vagy felszhmol6si elj6r6s tov6bb6 vdgelsz6mol6s alatt 611-e;
- koztartozdsa 6ll-e fenn.

r.

A p" pontban
hivatal

S.

o

irtakat Aj6nlatk6r6 b6rmikor ellen6rizheti, a
i feltdtel

s igazoll,sa s zerz6 dd skcjtds

Ap|lydzatnaktartalmazmakellP6lydz6nyilatkoza#rt:
- a p6ly ftzatr felhiv 6sban fo glalt felt6telek elfo gad6sSra
- az itltala v illlalt szolgilltathsokra 6s kotelezetts6gekre
- a megaj6nlott havi bdrleti dij m6rtdk6re
- apLlytnati kotdttsdgre vonatkoz6

koztartoz6smentess6g

Ervdny'tele n a p6ly tnat amennyiben

- a P6lydz6nak a beadds idopontj6ban

u.

vagy a szerz6ddskotds idopontj6ban
fenn,
a Piiyilzoval a beadds id6pontj6ban vagy a szerz6ddskcit6s idopontjdban
szemben csod-, vagy felsz6mol6si elj6r6s vagy v6gelsz6mol6s van
folyamatban,
a p6lydzat hi6nyos 6s a hi6nyokat hi6nyp6tl5si elj6r6s keret6ben sem p6tolja
a
P6lyaz6 hatdridore.
koztartozdsa

Amennyiben

611

a

legkedvez6bb ajrinlatot tev6 PhIyaz6 pillydzata drvdnytelen, rigy
mindenkor a kovetkezo legkedve z6bb Palyaz6 jogosult a szerzodeskot6sre"
Aj6nlatk6ro fenntartja mag6nak a jogot, hogy a pillyazati feltdteleket ds szab6lyokat
a
bead6si hatriridoig megvfitoztassa. A viitoztatdst a p|lyazati kiir6s k1zzetetelere
vonatkoz6 szab6lyok szerint kell kiizzetenni vagy valamennyi 6rdekeltnek meg kell
kiildeni. Ebben az esetben rigy kell tekinteni, tiogy Uj palydzatkiirris6ra kelilt sor 6s
a
palyazatok bead6s6nak fj hat6ridejdt is ennek megielel6en kell meghatirozni.

Aj6nlatk6ro indokolds n6lkiil jogosult az aifinlattdteli hat6ridoig a *pfiy1zatot
vis.szavonni vagy az aj6nlatok ismeretdben a pillyfnatot .rid-dnytelennek

nyilv6nitani.

Palyazo az ajdnlatfhan kozolt egyes adatoknak az elbiraltts ut6ni nyilv6noss6gra
hozatalatkizttr6lag csak iizleti titolca valo hivatkozdssal tilthatja meg. Az aj1nlatthan
meg kell jeldlnie azon adatokat, melyeket a fentiekre val6 hivatkoz6ssal nem
kfv6n
nyi lv6no s s iryr a ho zn| P ary 626 ezen ny ilatko zata Aj 6nl atkdro t nem
kcj ti.
X

A p'lyazatok bontds6r6l jegyz6kdnyv kdsziil, mely jegyzokonyv tarlalm azni fogtra a
p6lydz6k nevdt es a pfiyitzatok dsszehasonlitdstthoz sztiksdgls p6ly6zatr
adatokat,
amelyet a

v.

P aly az6k

kezhez kapnak.

Ervdnyes az a palyazat, amely mind form6j6t, mind tafialmifi tekintve megfelel
a
p aly azati dokumentiici6 b an fo gl altaknak
"

Erv6nytelen az apillydzat, amely nem felel meg a pillydzati felhiv6sban, valamint
az
idevonatko zo j o gszab6lyokban fo glaltaknak
aa

A

P6lyaz6 a pillyazat eredmdnydnek k6zzet6tel6ig koteles titokban tartani
ajtnlata
taftalmdtr Amennyiben piiytno a piiylzat titkoss6g6t megsdrti vagy egy6bk6nt
etik6tlanul vi selke dik, ugy az elj 6r6sb 6l kizirhatj a aj anlatkero.

bb. Eredm6nytelen a

-

-

pilly/zati e\jfutn, amennyiben

az el6irt hat6ridoig nem erkezikpttlyfuzat;
a be6rkezettp|lydzatol<egyike sem felel meg a kiir6s vagy ap6ly6zatra
vonatkoz6 m6s eloir6soknak,

Aj6nlatkdro eredmdny.telennekminositi.

cc. Abban az esetben, ha a kiirt szempontok alapj6n a nyertes ajinlatnem 6llapithat6 meg,

akkor az azonos aitnlatot tevok Aj6nlatk6ro felhiv6s6ra m6dosithatjak egt
alkalommal, ir6sban az aiinlatukat. A m6dositott aj6nlat kizfurSlag az eredetitol

kedvezobb lehet Aj 6nlatkdr6 szftmdra.
dd.

Aj6nlatkdro fenntartja magdnak a jogot, hogy
benyrij t6s 6ra me gj elo lt idop onti g vi s szavonhatj a.

a

pfiydzati felhiv6st

a pdly1zxok

ee, Aj6nlatkdro fenntartjamagdnak a jogot, hogy egyik piiyilz6val se kosson szerzbddst,
6s ilyen m6don min6sitse aptiyfnatot eredmdnytelennek.

ff. A p 6ly 6zat

s

oran ktzdr orag f r6sb eli j o gnyil atko zatok drvdnye s ek.

II./ Szakmai r6sz:
A

p6ly azat tttr gy 6t kepezo ketto darab biif6 leir6sa:

Miskolci Semmelweis Krirhiz 6s Egyetemi Oktat6k6rhizszent Ferenc Kbrhfzrlsze
3529 Miskolc, Csabai kapu 42.
A 822912 helyrajzi szitmu Szent Ferenc Korhhzresz ,,C" jehi epiilet foldszint tertilet6n
tal6lhat6 28 negyzetmdter teriiletu biifd
1.)

Aviz, giz, villamos energia-fogyasztirs a felszerelt m6r66ra szerint.
2.) Miskolci Semmelweis K6rhdz 6s Egyetemi
3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11.

oktat6k6rhfz sz6khelye

A

807614 helyrajzi szitmi Miskolci Semmelweis Korhdz ds Egyetemi Oktatbk6rhdz
Rendel6intezet foldszint teriiletdn tal6lhat6 26 negyzetmdter teriiletu bi.if6

Av[z, fiit6s-, villamos energia-fogyasztds a felszerelt m6r6bra szerint.

A biif6k

el6zetes idopont egyeztet6s alapjan megtekinthet6ek. Idopont egyeztetdst ir6sban
lehet kezdemdnyezni a megadott e-mail cimen. Az idopontot Ajdnlatker6hatirozzameg.

A muktjddsi enged6ly beszerzdse kizir6lag az Ajtnlattevo feladata

6s feleloss6ge.

II./ Ert6kel6si szempontok:

-

B6rleti dij iisszege: A b6rleti dijat havi iisszegben a kett6 biif6 iisszess6g6ben kell
meghatfrozni. Ert6kel6si szempont a min6l magasabb iisszegti b6rleti dijra tett
ajalnlat.

-

Bdrleti dij fizet6s6nek hatrirideje: A b6rleti dijat tilrgyhavonta kell megfizetni.
Ert6kel6si szempont a tirgyhavonk6nti min6l riividebb fizet6si hatdriddre tett
ajinlat.

-

Kauci6 megajfnldsa: Kauci6t megajfnlani nem k6telez6,de
lehets6ges. Ert6kel6si
szempont a min6l magasabb iisszegii megajinlott
kauciri"

-

Szakmai koncepciti:

K6rjtik szakmai terveik meghat6ro zits6t, bele6rtve
tewezett 6lelmiszer 6s egy6b riruvrilaszt6kot, g6pesit6st,
a vris6rl6k szilmilraextra^
szolgfirtatftsokaf (egyedi rendel6sek, rendezvdnyek kiszolg6l6sa,
krirtyaleolvas6,
stb') A szakmai koncepci6t egy Al4 m6retii g6pelt oldalban
kdrjiik meghat1rozni.
Ert6kel6si szempont a min6l vdltozatosabb, vev6kdzpontribb
szakmai koncepci6.

A fenti drtdkeldsi srympontok

tekintetdben AidnlatkdrT kiili)n-kiili)n hatdrozza meg
a
legiobb a.idnlatot, maid &z egyes szempontok tegiobb
ajdnlatainak dsszes{tdsdvel hutdrozza
meg a pdlydzat legjobb ajdnlatdt, igy a nyertes szemdlydt.

Miskolc, 2016. mdjus 03.

T

Sfndor

igazgat6

