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AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 

Árubeszerzés 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):  

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, Kossuth tér 1., Κapcsolattartó Pályázati 
Igaz gatóság, HU-7400 Kaposvár. Tel.  +36 82501581. E-mail palyazatig@kaposvar.hu. Fax 
 +36 82501586. 

Internetcím(ek): 

Az ajánlatkérő általános címe: www.kaposvar.hu. 

További információk a következő címen szerezhetők be: Pro-Vital 2000 Kft., Késmárki u. 
8., Κapcsolattartó dr. Kovács Eszter, HU-1118 Budapest. Tel.  +36 14790094. E-mail 
ekovacs@provital2000.hu. Fax  +36 13221723. 

A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési 
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: Pro-Vital 2000 Kft., 
Késmárki u. 8., Κapcsolattartó dr. Kovács Eszter, HU-1118 Budapest. Tel.  +36 14790094. E-
mail ekovacs@provital2000.hu. Fax  +36 13221723. 

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos 
a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal. 

I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY 
TEVÉKENYSÉGEI:  
Regionális vagy helyi hatóság.  
Általános közszolgáltatások.  
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:  
Szállítási szerződés.  
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye:  
Árubeszerzés.  
Adásvétel.  
A teljesítés helye: Kaposvár.  



NUTS-kód: HU232 . 

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul:  
Közbeszerzés megvalósítása.  
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk:  
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya:  
Szállítási szerződés közvilágítási lámpatestek szállítására és beszerelésére.  
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV):  

31527200. 

II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?:  
Igen.  
II.1.8) Részekre történő ajánlattétel:  
Nem.  
II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?:  
Nem.  
II.2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR  
II.2.1) Teljes mennyiség:  
Kaposvár közigazgatási területén 2 254 db közvilágítási lámpatest korszerűsítése higanyos 
lámpatestek cseréjével környezetkímélőbb eszközök felszerelésével az ajánlati 
dokumentációban részletesen meghatározott helyszíneken és paraméterek szerint.  
II.2.2) Vételi jog (opció):  
Nem.  
II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS 
HATÁRIDEJE:  
befejezés: 30.4.2010.  

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK 

III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK  
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:  
Késedelmi kötbér 50 000 HUF/nap, meghiúsulási kötbér, teljesítési biztosíték és jóteljesítési 
biztosíték a Kbt. 53. § (6) a) pontja alapján a bruttó ár 5 %-a, jótállás a beépített anyagokra 5 
év időtartamra.  
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezésekre:  
Ajánlatkérő elő leget nem biztosít. 1 db résszámla benyújtására van lehetőség az ajánlatban 
részletezett pénzügyi-műszaki ütemtervben foglaltak szerint, melynek összege nem lehet több 
a teljes vételár 50 %-ánál. Végszámla a sikeres műszaki átadást-átvételt követően nyújtható 
be. Ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően a Kbt. 305. § (3) bekezdése szerint 60 napon 
belül átutalással egyenlíti ki figyelemmel a 2003. évi XCII törvény 36/A §-ában ), az 1/2004. 
(I.5.) Kormányrendelet, a 14/2004. (VIII.13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet, 
valamint a 360/2004. (XII.26.) Kormányrendelet vonatkozó előírásaira szállítói kifizetéssel, 
melyből 80 %--ot ajánlatkérő, 20 %-ot a támogatást folyósító szerv fizet meg. A kifizetés és a 
szerződéskötés pénzneme: HUF. Ajánlatkérő a késedelmes pénzügyi teljesítés esetén a Ptk. -
ban meghatározottak szerinti késedelmi kamatot fizeti.  
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve 
jogi személy:  
Nem követelmény.  



III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?:  
Nem.  
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, alvállalkozó, illetve erőforrást nyújtó szervezet aki a Kbt. 
60. § (1) bekezdésének hatálya alá esik, vagy akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés d), 61. 
§ (2) bekezdés pontjában meghatározott kizáró okok fennállnak, illetve nem lehet ajánlattevő, 
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, 
illetve erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban 
foglalt kizáró okok fennállnak.  
Az eljárásból kizárásra kerül azon ajánlattevő, akivel, illetőleg akinek a közbeszerzés 
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójával vagy 
erőforrást nyújtó szervezetével szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-b) pontokban felsorolt 
kizáró okok fennállnak.  
Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozójának, illetve a Kbt. 4. § 3/D. és 3/E.pontjaiban, valamint a 65. § (3)-(4) 
bekezdésében meghatározott erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban a Kbt. 63. § 
meghatározottak szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésének a)-h) 
pontjainak, valamint a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-d) és a 61. § (2) bekezdés pontja hatálya alá.  
A közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozók tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában, hogy a szerződés 
teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.  
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 a Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi számlavezető 
pénzintézettől származó, az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 60 napnál nem régebbi 
igazolása az alábbi tartalommal:  
— mióta vezeti ajánlattevő pénzforgalmi számláját,  
— ajánlattevő pénzforgalmi számláján 1.1.2007.-et követően volt-e sorban állás.  
P2/ ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozójának az elmúlt 3 lezárt üzleti évre vonatkozó - a számviteli 
jogszabályoknak megfelelő - beszámolója a Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja alapján.  
P3/ ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozójának az elmúlt 3 lezárt üzleti év átlagában elért árbevételére vonatkozó 
nyilatkozata.  
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1/ ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-
át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó alkalmatlan amennyiben a 
pénzintézeti nyilatkozatai alapján megállapítható, hogy pénzforgalmi számláján 1.1.2007. 
után egynél több alkalommal fordult elő 30 napot meghaladó sorban állás;  
P2. az ajánlattevő, illetve a teljesítésbe 10 % mérték fölött igénybe venni kívánt alvállalkozó 
alkalmatlan a teljesítésre amennyiben.  
— mérleg szerinti eredménye az elmúlt 3 lezárt üzleti év bármelyikében negatív volt,  
— a saját tőkéje kisebb mint a jegyzett tőkéje.  
P3/ az ajánlattevő alkalmatlan amennyiben az elmúlt lezár 3 üzleti év átlagában az árbevétel 
nem érte el a nettó 100 000 000 HUF összeget, illetve a teljesítésbe 10 % mérték fölött 
igénybe venni kívánt alvállalkozó árbevétele a nettó 60 000 000 HUF összeget.  



A P/1 - P/3 pontokban foglaltaknak ajánlattevőnek és a teljesítésbe 10 % mérték fölött 
igénybe venni kívánt alvállalkozójának külön-külön kell megfelelnie.  
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:  
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:  
M1/ ajánlattevő azon szakembere(i) képzettségének, végzettségének ismertetése a Kbt. 67. § 
(1) bekezdés c) pontja alapján, akiket a teljesítésbe be kíván vonni, a személyeknek 
megnevezésével, a legmagasabb műszaki szakmai végzettségüknek, jogosultságuknak az 
igazolásával.  
M2/ a Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 3 év 
legjelentősebb, a beszerzés tárgyával egyező szállításainak ismertetése (az ellenszolgáltatás 
összege, a teljesítés ideje és helye megjelölésével, valamint a szerződést kötő másik fél 
megnevezésével), mely szállítások teljesítésére vonatkozóan a Kbt. 68. § (1) bekezdésében 
meghatározott igazolást kell csatolni az ott meghatározott tartalommal.  
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  
M1/ Az ajánlattevő alkalmatlan a teljesítésre, amennyiben ajánlattevő, vagy a teljesítésbe 10 
% mérték fölött igénybe venni kívánt alvállalkozója nem rendelkezik 1 fő, a 244/2006. 
(XII.5.) Korm.rendelet szerinti MV-Ép/ÉV jogosultsággal rendelkező szakemberrel.  
M/2. Ajánlattevő alkalmatlan a teljesítésre amennyiben az ajánlattételi határidő lejártát 
megelőző 3 év összességében ajánlattevő, vagy a teljesítésbe 10 % mérték fölött igénybe 
venni kívánt alvállalkozója nem rendelkezik összesen legalább 2 db nettó 20 000 000 HUF 
értékű közvilágítási lámpatestek szállítására és telepítésére vonatkozó referenciával.  
Az M/1 és M/2 pontok tekintetében ajánlattevőnek és a teljesítésbe 10 % mérték fölött 
igénybe venni kívánt alvállalkozójának együttesen kell megfelelnie.  
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?:  
III.3.2) A szervezeteknek közözlniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen 
közreműködő személyek nevét és képzettségét?:  

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA  
IV.1.1) Az eljárás fajtája:  
Nyílt.  
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy 
keretszáma:  
IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd 
során:  
IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK  
IV.2.1) Bírálati szempontok:  
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.  
IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e?:  
Nem.  
IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK  
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:  
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?:  
Nem.  



IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok vagy ismertetők (versenypárbeszéd esetében):  
A dokumentáció beszerzésének határideje: 20.10.2009 - 10:00.  
Kell-e fizetni a dokumentációért:  
Ár: 80 000 HUF.  
A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ellenértékét az PRO-VITAL 2000 Kft. K&H 
Banknál vezetett 10400126-49575052-53551002 számú bankszámlájára kell befizetni.  
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő:  
20.10.2009 - 10:00.  
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére:  
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések 
benyújthatók:  
Magyar.  
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:  
Időtartam napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva).  
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:  
Dátum: 20.10.2009 - 10:00.  
Hely: Ajánlatkérő I. pontban meghatározott székhelye Új épület II. em. 211. sz.  
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen.  
Kbt. 80. § (2) bekezdése szerint.  

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK 

VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E?:  
Nem.  
VI.2) A SZERZŐDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍRO ZOTT 
PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?:  
Igen.  
Kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb használható 
hivatkozási alapot: KEOP-5.1.0-2009.0011.  
VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:  
1)Ajánlattevőnek ajánlatához eredeti vagy hiteles másolati példányban csatolnia kell:  
— Az ajánlati felhívás feladásánál 40 napnál nem régebbi cégkivonatát,  
— Az ajánlatot aláíró képviselő aláírási címpéldányát (a cégkivonatban nem szereplő 
kötelezettségvállaló aláírása esetén a részére adott meghatalmazást.  
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, a 24/1984 (VI.26) MT rendelet szerinti magyar fordításban 
kell az ajánlathoz csatolni.  
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- Közvilágítási lámpatestek cseréje" megjelölést kell 
feltüntetni.  
4.) Ajánlatkérő az ajánlattételt 1 000 000 HUF összegű ajánlati biztosíték adásához köti. Az 
ajánlati biztosíték összegét ajánlattevő ajánlatkérő 11743002-15398006-00000000 számú 
bankszámlájára "Kaposvár- Közvilágítási lámpatestek cseréje" 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, bankgarancia-levelet vagy 
biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvényt ajánlattevő - befűzés nélkül - köteles az 
ajánlat eredeti példányához zárt borítékban csatolni.  
5) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, 
igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket az ajánlatkérési dokumentáció elő ír. Az 
ajánlatban valamennyi iratnak eredetinek vagy hiteles másolatnak kell lennie.  
6) Ajánlattevőnek a Kbt. 71. § (1) és (3) bekezdése szerinti nyilatkozatát az ajánlatához 
csatolnia kell (nemleges nyilatkozat is csatolandó)  
7) Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a beszerzés megvalósításának fedezetére 
támogatás iránti igényt nyújtott be, mely igény el nem fogadása esetén alkalmazza a Kbt. 48. 
§ (4) bekezdését.  
8) Ajánlatkérő eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek minősített ajánlatot tevőt is 
meghatározhatja. Ajánlatkérő az eljárás nyertesével, annak visszalépése esetén a második 
legkedvezőbbnek minősített ajánlattevővel köt szerződést.  
9) Az eredményhirdetés időpontja: 29.10.2009 (14:00).  
Helye megegyezik az ajánlatok bontásának helyszínével.  
A szerződéskötés tervezett időpontja : eredményhirdetéstől számított 15. nap.  
10) Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló megállapodást az 
ajánlathoz csatolni kell. A megállapodásban az ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell a 
képviselet és feladatmegosztás módjáról, továbbá a szerződésszerű teljesítésért egyetemleges 
felelősséget kell vállalniuk.  
11) A III.2.2.) és a III.2.3.) szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a 
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési 
szempontokhoz képest szigorúbbak.  
12) Jelen felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a 
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény az irányadó  
13) A dokumetnáció személyesen az átutalás banki kivonattal történő leigazolásával a Pro-
Vital 2000 Kft. hivatalos helyiségében (MAGYARORSZÁG, 1118 Budapest, Késmárki u. 8.) 
naponta 9:00-15:00 óráig az ajánlati felhívás megjelenése napjától az ajánlattételi határidő 
lejártáig. Az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00-11:00 óráig.  
VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS   
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv:  

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság, Margit krt. 85., HU-1024 Budapest. 
Tel.  +36 13367776. Fax  +36 13367778. 

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása:  
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől 
szerezhető be:  

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság, Margit krt. 85., HU-1024 Budapest. 
Tel.  +36 13367776. Fax  +36 13367778. 

VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:  
1.9.2009.  
 


