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AJÁNLATI FELHÍVÁS  
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ  
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)  
Hivatalos név: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Postai cím: Kossuth tér 1.  
Város/Község: Kaposvár  
Postai irányítószám: 7400  
Ország: HU  
Címzett: Pályázati Igazgatóság  
Telefon: 82-501-581  
E-mail: palyazatig@kaposvar.hu  
Fax: 82-501-586  
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kaposvar.hu  
A felhasználói oldal címe (URL):  
További információk a következő címen szerezhetők be:  
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal  
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet  
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési 
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:  
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal  
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet  
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:  
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal  
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet  
I.2) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége vagy tevékenységei  
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális és helyi 
szerveik  
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal  
Regionális vagy helyi hatóság  



xRegionális vagy helyi iroda/hivatal  
Közjogi szervezet  
Európai intézmény/hatóság vagy nemzetközi szervezet  
Egyéb  
(nevezze meg):  
xÁltalános közszolgáltatások  
Védelem  
Közrend és biztonság  
Környezetvédelem  
Gazdasági és pénzügyek  
Egészségügy  
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció  
Szociális védelem  
Szabadidő, kultúra és vallás  
Oktatás  
Egyéb  
(nevezze meg):  
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? nem  
 
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA  
II.1) Meghatározás  
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés  
Vállalkozási szerződés  
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak egy kategóriát válasszon – 
árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a 
közbeszerzés(ei) tárgyának)  
a) Építési beruházás  
Kivitelezés  
Tervezés és kivitelezés  
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott 
követelményeknek megfelelően  
A teljesítés helye  
NUTS-kód  
b) Árubeszerzés  
Adásvétel  
Lízing  
Bérlet  
Részletvétel  
Ezek kombinációja/Egyéb  
A teljesítés helye  
NUTS-kód  
c) Szolgáltatásmegrendelés x 
Szolgáltatási kategória 12  
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a 2004/18/EK irányelv II. mellékletében)  
A teljesítés helye  
Kaposvár  
NUTS-kód HU232  
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul  
Közbeszerzés megvalósítása x 
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása  



Keretmegállapodás megkötése  
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)  
Keretmegállapodás több ajánlattevővel  
A tervezett keretmegállapodás résztvevőineklétszáma  
VAGY, adott esetben, maximális létszáma  
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel  
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:  
vagy hónap(ok)ban:  
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a megállapodás időtartama meghaladja a négy évet:  
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke 
(csak számokkal):  
Becsült érték ÁFA nélkül:  
Pénznem:  
VAGY:  
és között  
Pénznem:  
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire 
lehetséges):  
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya  
Vállalkozási szerződés a Kaposvári városközpont funkcióbővítő város-rehabilitációja 
beruházás lebonyolítói (FIDIC szerinti mérnöki) és műszaki ellenőri feladatainak ellátása 
tárgyában  
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  
 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék 

Fő tárgy: 71310000-4   

További tárgyak:    

II.1.7)  
A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? igen  
II.1.8) Részekre történő ajánlattétel  
(a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint 
több példány használható) nem  
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):  
egy részre  
egy vagy több részre  
valamennyi részre  
II.1.9)  
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem  
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör  
II.2.1) Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve)  
A beruházás lebonyolítói, FIDIC szerinti mérnöki, illetve műszaki ellenőri feladatainak 
ellátása a vonatkozó jogszabályokban (290/2007.(X.31.) Kormányrendelet, 244/2006.(XII.5) 
Kormányrendelet; 104/2006(IV.28.) Kormányrendelet) meghatározottak, valamint a FIDIC 
ajánlásai szerint.  
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):  
Pénznem:  
VAGY:  
és között  
Pénznem:  
II.2.2)  



Vételi jog (opció) (adott esetben) nem  
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:  
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónapokban:  
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)  
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):  
vagy:  
és között  
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű 
szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban:  
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)  
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje  
Az időtartam hónap(ok)ban:  
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)  
VAGY: kezdés (nap/hó/év)  
befejezés 2011/12/30 (nap/hó/év)  
 
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk  
III.1) A szerződésre vonatkozófeltételek  
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)  
Késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér, teljesítési biztosíték a Kbt. 53. § (6) bek. b) pont 
szerint.  
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a 
vonatkozójogszabályirendelkezésekre  
Ajánlatkérő elő leget nem fizet. Az igazolt teljesítést követően benyújtott számla 60 napon 
belül kerül átutalással kiegyenlítésre a 281/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet , a 255/2006. 
(XII.8.) Kormányrendelet és a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet vonatkozó 
rendelkezési szerint.  
Ajánlatkérő részszámlázásra jogosult; a részszámlák kifizetése a kivitelezés műszaki 
készültségi fokához kötődik, a kivitelezői ütemtervnek megfelelően, de nem lehet gyakoribb, 
mint 3 hónap.  
A számlák befogadásának feltétele: a megfelelő műszaki készültségi fokra vonatkozó 
mérnöki jelentés elkészítése.  
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi 
személy (adott esetben)  
nem követelmény  
III.1.4)  
Vonatkozónak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? nem (adott esetben)  
Ha igen, akülönleges feltételek meghatározása  
III.2) Részvételi feltételek  
III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok 
(kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó 
előírásokat is  
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:  
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlatot tevő, alvállalkozó, vagy erőforrást 
nyújtó szervezet (külön–külön megfelelés) 
Kizáró okok: 
1. akivel szemben a Kbt. 60. §. (1) bekezdés a) – i) pontja szerinti kizáró okok bármelyike 
fennáll. 
2. akivel szemben a Kbt. 61. §. (1) bekezdés d) pontja, illetve (2) bekezdése szerinti kizáró 
okok bármelyike fennáll. 



Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlatot tevő, és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) 
pontja szerinti alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet (külön–külön megfelelés) 
Kizáró okok: 
3. akivel szemben a Kbt. 61. §. (1) bekezdés a) - c) pontja szerinti kizáró okok bármelyike 
fennáll. 
4. akivel szemben a Kbt. 62. §. (1) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. 
Az eljárásban csatolni kell ajánlattevő, közös ajánlatot tevő, és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) 
pontja szerinti alvállalkozó, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet alábbi 
dokumentumait eredetben, vagy közjegyző által hitelesített másolatban: 
5.a.) Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó 
szervezetnek az ajánlatban írásban nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 60. §. (1) 
bekezdés a) – i) pontja, valamint a Kbt. 61. § (1) a) pontja, illetőleg (2) bekezdésének hatálya 
alá. 
Vagy 
5.b.) Kbt. 63. § (2)–(3) és (5) és (6) bekezdése szerinti igazolásokat és nyilatkozatokat, mely 
szerint vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 60. §. (1) bekezdés a) – i) pontja, a Kbt. 61. §. 
(1) bekezdés a) – d) pontja, a Kbt. 61. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok. 
6.Az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatot.  
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:  
P1/ ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozójának valamennyi számlavezető pénzintézettől származó, a ajánlattételi 
határidő lejártát megelőző 30 napnál nem régebbi nyilatkozata az alábbi tartalommal:  
— Mióta vezeti a bankszámlát, 
— számláján 2008. január 1. napját követően volt-e sorban állás.  
P2/ Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozójának elmúlt 3 lezárt üzleti évre vonatkozó - a számviteli törvénynek 
megfelelő - beszámolójának másolata.  
P3/ Ajánlattevő nyilatkozata.  
P/4: Szakmai felelősségbiztosítási kötvény csatolása.  
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben):  
P1/ Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozó alkalmatlan, ha pénzintézeti nyilatkozatai alapján megállapítható, hogy 
bankszámláján 2008. január 1. után sorban állás fordult elő ; 
P2.1/ Ajánlattevő, illetve a teljesítésbe 10 % mérték fölött igénybe venni kívánt alvállalkozó 
alkalmatlan, ha mérleg szerinti eredménye az elmúlt 3 lezárt üzleti év bármelyikében negatív 
volt.  
P2.2/ Ajánlattevő, illetve a teljesítésbe 10 % mérték fölött igénybe venni kívánt alvállalkozó 
alkalmatlan, ha a saját tőkéje az elmúlt 3 lezárt üzleti év bármelyikében kisebb mint a 
jegyzett tőkéje.  
P.3/ Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben az elmúlt 3 lezárt üzleti évben műszaki 
ellenőrzésből, építési bonyolításból származó éves nettó árbevételének átlaga nem éri el a 30 
000 000 Ft-ot  
P/4. Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik szakmai felelősségbiztosítással 
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság  
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:  
M/1: Ajánlattevő elmúlt 2 évben végzett szolgáltatásainak ismertetése a Kbt. 67. § (3) 
bekezdés a) pontja szerint, a 68. § (1) bekezdés szerinti igazolással.  
M/2: Azon szakembereknek ill. vezetőknek a megnevezésével, képzettségük ismertetésével 



akiket be kíván vonni a teljesítésbe.  
Az ismertetőhöz csatolni kell a szakemberek végzettséget igazoló bizonyítvány másolatát, 
jogosultságot igazoló határozat másolatát, valamint a szakember önéletrajzát.  
M/3: Az előírt minőségbiztosítási rendszer bemutatása, azoknak bármely nemzeti 
rendszerben történő akkreditálását igazoló tanúsítvány csatolása, ennek hiányában a 
szabványnak megfelelő, azzal egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb 
bizonyítékai.  
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben):  
M/1 Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben az ajánlattételi felhívás megjelenését megelőző 2 
évben nem rendelkezik az alábbiakban meghatározott szolgáltatások teljesítésére vonatkozó 
referenciával:  
A/ Min. 1 db min. 1 200 000 000 Ft nettó bekerülési költségű magas- és mélyépítési építési 
munkákat is magában foglaló városrehabilitáció vagy település-, településrész rehabilitáció 
műszaki ellenőrzésére vonatkozó referenciával.  
B/ Európai Uniós forrásból megvalósult építési beruházás bonyolítására vonatkozó 
referenciával, amely keretében ajánlattevő a pénzügyi elszámolás teljesítésében is részt vett,  
M/2 Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik a szolgáltatáshoz, munkák 
elvégzéséhez, az alábbiakban meghatározott végzettséggel, képzettséggel, jogosultsággal 
rendelkező szakemberekkel:  
A/ 1 fő felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező, min. 5 éves gyakorlattal rendelkező, 
magyarul folyékonyan beszélő FIDIC mérnöki jogosultsággal,  
B/ 1 fő felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező, É-I. kategóriájú vagy azzal egyenértékű 
műszaki ellenőri jogosultsággal és min. 5 éves gyakorlattal rendelkező, magyarul 
folyékonyan beszélő szakemberrel.  
C/ 1 fő felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező, V-I. kategóriájú vagy azzal egyenértékű 
műszaki ellenőri jogosultsággal és min. 5 éves gyakorlattal rendelkező, magyarul 
folyékonyan beszélő szakemberrel.  
D/ 1 fő felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező, M-I. kategóriájú vagy azzal 
egyenértékű műszaki ellenőri jogosultsággal és min. 5 éves gyakorlattal rendelkező, 
magyarul folyékonyan beszélő szakemberrel.  
E/ 1 fő felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező, G-I. kategóriájú vagy azzal egyenértékű 
műszaki ellenőri jogosultsággal és min. 5 éves gyakorlattal rendelkező, magyarul 
folyékonyan beszélő szakemberrel.  
F/ 1 fő felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező, KÉ-I. kategóriájú vagy azzal 
egyenértékű műszaki ellenőri jogosultsággal és min. 5 éves gyakorlattal rendelkező, 
magyarul folyékonyan beszélő szakemberrel.  
G/ 1 fő felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező, VZ/I. kategóriájú vagy azzal 
egyenértékű műszaki ellenőri jogosultsággal és min. 5 éves gyakorlattal rendelkező, 
magyarul folyékonyan beszélő szakemberrel.  
H/ 1 fő felsőfokú gazdasági-pénzügyi végzettséggel rendelkező és min. 3 éves gyakorlattal 
rendelkező, magyarul folyékonyan beszélő szakemberrel.  
Egy szakember maximum 2 alaklmassági követelményt igazolhat. 
M/3 Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik az ISO 9001 nemzetközi szabványnak 
megfelelő vagy azzal egyenértékű teljeskörű építési bonyolítási tevékenységre (építés teljes 
körű bonyolítása, mérnöki tanácsadás, szakértés) vonatkozó minőségbiztosítási rendszerrel.  
III.2.4)  
Fenntartott szerződések (adott esetben) nem  
A szerződés védett műhelyek számára fenntartott  
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik  
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek  



III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?  
nem  
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:  
III.3.2)  
A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő 
személyek nevét és képzettségét? igen  
 
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS  
IV.1) Az eljárás fajtája  
IV.1.1) Az eljárás fejtája  
Nyílt x 
Meghívásos  
Gyorsított meghívásos  
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:  
Tárgyalásos  
Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése?  
Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3., További 
információk rovatban kell megadni  
Gyorsított tárgyalásos  
A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása:  
Versenypárbeszéd  
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma 
(meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd esetén)  
Létszám  
VAGY: minimum  
és, adott esetben, maximum  
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:  
IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során 
(tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)  
Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a 
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát?  
IV. 2) Bírálati szempontok  
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)  
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás  
VAGY  
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x 
xaz alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha 
súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)  
a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban illetve az 
ismertetőben meghatározott szempontok  

Szempont Súlyszám 

Ajánlati ár 3 

Teljesítési biztosíték 1 
IV.2.2)  
Elektronikus árverést alkalmaznak-e? nem  
Ha igen, további információk az elektronikus árverésről (ha szükséges)  
IV.3) Adminisztratív információk  
IV.3.1)  
Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)  



IV.3.2)  
Az adott szerződésre vonatkozozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem  
Igen válasz esetén  
Előzetes összesített tájékoztató  
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény  
Hirdetmény száma a HL-ben: /S  
-  
(nap/hó/év)  
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)  
Hirdetmény száma a HL-ben: /S  
-  
(nap/hó/év)  
Hirdetmény száma a HL-ben: /S  
-  
(nap/hó/év)  
IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők 
(versenypárbeszéd esetében) beszerzésének feltételei  
A dokumentáció beszerzésének határideje  
Dátum: 2009/07/06 (nap/hó/év)  
Időpont: 10 óra  
Kell-e fizetni a dokumentációért? nem  
Igen válasz esetén, Ár (számokkal):  
Pénznem:  
A fizetés feltételei és módja:  
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő  
Dátum: 2009/07/06 (nap/hó/év)  
Időpont: 10 óra  
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert) (m 
eghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )  
Dátum: (nap/hó/év)  
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések 
benyújthatók  
HU  
Egyéb:  
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén)  
-ig (nap/hó/év)  
VAGY hónap(ok)ban:  
vagy nap(ok)ban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)  
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei  
Dátum: 2009/07/06 (nap/hó/év )  
Időpont: 10 óra  
Hely (adott esetben): Ajánlatkérő I. pontban meghatározott székhelye Új épület II. em. 211. 
sz.  
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben) igen  
A Kbt. 80. § (2) bekezdése szerint  
 
VI. szakasz: kiegészítő információk  
VI.1)  
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem  
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:  



VI.2)  
a szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos? igen  
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely 
egyéb használható hivatkozási alapot:  
DDOP-4.1.1/C-2009-0001 
Kaposvár városközpont funkcióbővító rehabilitáció  
VI.3) További információk (adott esetben)  
1)Ajánlattevőnek ajánlatához másolati példányban csatolnia kell:  
— Az ajánlatot aláíró képviselő ajánlattételi határidőnél 40 napnál nem régebbi aláírási 
címpéldányát.  
2.) Az ajánlatokat nyelve magyar, így az ajánlathoz szükséges minden nyilatkozatot, hatósági 
igazolást magyar nyelven, illetve amennyiben a nyilatkozat vagy igazolás a kiállítása miatt 
idegen nyelvű, úgy hitelesített magyar fordításban kell az ajánlatához csatolnia.  
3.) Az ajánlat minden lapját kitörölhetetlen tintával vagy géppel elkészítve, folyamatos 
sorszámmal, a cégjegyzésre jogosult kézjegyével ellátva, zárt borítékban, magyar nyelven és 
3 példányban (1 eredeti, 2 másolat) kell benyújtani. Az ajánlaton szerepelnie kell az "eredeti" 
vagy a "másolat" megjelölésnek. Eltérés esetén az "eredeti" példány tartalma a mérvadó. A 
borítékon " Ajánlat -Kaposvár-Városrehabilitáció bonyolítás" megjelölést kell feltüntetni. A 
külső borításon ezen kívül más nem szerepelhet.  
4.) Az ajánlatkérő az ajánlattételt ajánlati biztosíték adásához köti. Az ajánlati biztosíték 
összegét ajánlattevő ajánlatkérő bankszámlájára "Kaposvár-Városrehabilitáció bonyolítás" 
megjelöléssel köteles befizetni vagy az ajánlati kötöttség lejártig bankgaranciával vagy 
biztosítási kötvénnyel megváltani. A bankgarancia és biztosítási kötvény érvényességének az 
ajánlati kötöttség végéig kell érvényben maradnia. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (5) 
bekezdése szerint kerül visszafizetésre. A befizetést, átutalást igazoló dokumentumot, 
bankgarancialevelet vagy biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvényt ajánlattevő - 
befűzés nélkül - köteles az ajánlat eredeti példányához zárt borítékban csatolni. Az ajánlati 
biztosíték a Kbt. 59. § (5) bekezdés szerint kerül visszafizetésre.  
Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: 500 000 Ft, azaz Ötszázezer 
forint.  
Az ajánlati biztosíték pénzösszegben történő nyújtása esetén azt a 11743002-15398006-
06530000 sz. számlára kell befizetni.  
5.) Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83. § szerint egyszeri alkalommal biztosítja. 
6.) Az eredményhirdetés időpontja: az ajánlatok bontását követő 8. nap, amennyiben az 
munkaszüneti nap, az azt követő első munkanap 
A szerződéskötés időpontja: az eredményhirdetést követő 15. nap, amennyiben az 
munkaszüneti nap, az azt követő első munkanap 
7.) Az ajánlati felhívás IV. 2.1. pont kiegészítéseként ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, 
hogy az adható pontszám valamennyi részszempont esetében 1-10. 
A bírálat módszere az 1-es részszempont esetében értékarányosítás, a 2-es részszempont 
esetében lineáris arányosítás. 
8.) Ajánlatkérő a dokumentációt ingyenesen, elektronikusan bocsátja ajánlattevők 
rendelkezésére. 
A dokumentáció beszerzésének módja: a dokumentáció igénylése ajánlatkérő megbízottjától 
az ekovacs@provital2000.hu e-mail címen. Az igényléshez szükséges megküldeni 
ajánlattevő megnevezését, címét, kapcsolattartóját, telefonszámát, faxszámát, e-mail címét. 
9.) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 55. § (3) bekezdése alapján a Kbt. 72. 
§ szerint.  
10.)Jelen felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a 
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény az irányadó. 



VI.4) Jogorvoslati eljárás  
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv  
Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság  
Postai cím: Margit krt. 85.  
Város/Község: Budapest  
Postai irányítószám: 1024  
Ország: Magyarország  
Telefon: +36-1-336-77-76  
E-mail: -  
Fax: +36-1-336-77-78  
Internetcím (URL):  
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)  
Hivatalos név:  
Postai cím:  
Város/Község:  
Postai irányítószám:  
Ország:  
Telefon:  
E-mail:  
Fax:  
Internetcím (URL):  
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.4.2. rovatot VAGY szükség 
esetén a VI.4.3. rovatot)  
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:  
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől 
szerezhető be  
Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság  
Postai cím: Margit krt. 85.  
Város/Község: Budapest  
Postai irányítószám: 1024  
Ország: Magyarország  
Telefon: +36-1-336-77-76  
E-mail: -  
Fax: +36-1-336-77-78  
Internetcím (URL):  
VI.5)  
E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/05/25 (nap/hó/év)  
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok  
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be  
Hivatalos név: Pro-Vital 2000 Kft.  
Postai cím: Késmárki u. 8.  
Város/Község: Budapest  
Postai irányítószám: 1118  
Ország: Magyarország  
Címzett: dr. Kovács Eszter  
Telefon: +36-1-479-0094  
E-mail: ekovacs@provital2000.hu  
Fax: +36-1-322-1723  
Internetcím (URL): nincs  



II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok (a 
versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) beszerezhetők  
Hivatalos név: Pro-Vital 2000 Kft.  
Postai cím: Késmárki u. 8.  
Város/Község: Budapest  
Postai irányítószám: 1118  
Ország: Magyarország  
Címzett: dr. Kovács Eszter  
Telefon: +36-1-479-0094  
E-mail: ekovacs@provital2000.hu  
Fax: +36-1-322-1723  
Internetcím (URL): nincs  
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell 
benyújtani  
Hivatalos név:  
Postai cím:  
Város/Község:  
Postai irányítószám:  
Ország:  
Címzett:  
Telefon:  
E-mail:  
Fax:  
Internetcím (URL):  
   
B. MELLÉKLET  
A részekre vonatkozó információk  
A rész száma 1  
meghatározás  
1) A rész meghatározása  
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  
 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék 

Fő tárgy:    

További tárgyak:    

3) Mennyiség  
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):  
Pénznem:  
VAGY: és  
között  
Pénznem:  
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott esetben)  
Az időtartam hónapban:  
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)  
VAGY Kezdés (nap/hó/év)  
Befejezés (nap/hó/év)  
5) További információ a részekről  

 Vissza   



 

Közbeszerzések Tanácsa 
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E-mail: kapcsolat@kozbeszerzesek-tanacsa.hu 
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