
HU-Kaposvár: Magasépítési munka 

2009/S  201-289094 

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 

Építési beruházás 

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 iroda/hivatal.  
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:  
Kaposvár-Agóra.  
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye:  
Építési beruházás.  
Kivitelezés.  
A teljesítés helye: MAGYARORSZÁG, 7400 Kaposvár, Csokonai u. 1. 351/12. hrsz.  

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:  
Vállalkozási szerződés a kaposvári Együd Árpád Művelődési Központ épületének átalakítása 
és bővítése tárgyában.  
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV):  

45210000, 45300000, 45400000. 

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 Együd Árpád Művelődési Központ épületének átalakítása , bővítése.  
Meglévő épület jelenleg 2 140 m2 alapterületű.  
Tervezett új épület nettó 5 045 m2 alapterületű.  
Az új funkciók földszint + három emelet + (félszinten) negyedik emelet szinteken kerültek 
elhelyezésre.  
Földszint nettó alapterület 1 335 m2.  
Első emelet: nettó alapterület: 1 300 m2.  
Második emelet nettó alapterület: 1 238 m2.  
Harmadik emelet nettó alapterület: 864 m2.  
Negyedik emelet nettó alapterület: 308 m2.  
Az épület minőségi üvegfelülettel (500 m2), homlokzati burkolóelemekkel határolt. Az 
ajánlati dokumentáció részét képező kiviteli tervben szereplő színpadtechnika (színpadi 
felsőgépezet, színpadi alépítmény és díszletszállítás, faburkolatok, színpadi akusztikai 
elemek, alapfüggönyözés) kiépítése kivitelező feladata.  
Az épületbe kettő személylift, és egy darab teherlift kerül beépítésre.  
Külső környezet: több gyalogos felület és zöld felület készül 1 670 m2-en.  
Becsült érték HÉA nélkül: 1 250 000 000 HUF.  
II.2.2) Vételi jog (opció):  
Nem.  
II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS 
HATÁRIDEJE:  
Időtartam napokban: 420 (a szerződés megkötésétől számítva).  

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

III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK  
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:  
1. Kötbér: késedelmi, meghiúsulási  
2. Biztosíték: a Kbt. 53. § (6) bek. a) pont szerint teljesítési és jóteljesítési biztosíték  
Részletes feltételek az ajánlati dokumentációban.  
3. Jótállás.  



III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezésekre:  
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. A finanszírozás formája szállítói finanszírozás, a beruházás önrészét 
megrendelő, támogatás részét a támogatást folyósító szerv utalja.  
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.  
Az ajánlattevők kötelesek figyelembe venni a az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi 
CXXVII. tv. 142. § rendelkezéseit.  
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve 
jogi személy:  
Követelmény, részletes feltételeket az ajánlati dokumentáció tartalmaz.  
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: P.1/ 
ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozójának cégjegyzékben szereplő valamennyi számlavezető pénzintézettől származó, 
az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 30 napnál nem régebbi eredeti vagy közjegyző által 
hitelesített nyilatkozata az alábbi tartalommal:  
— mióta vezeti a bankszámlát,  
— számláján 1.1.2007.-et követően volt-e sorban állás,  



— fizetési kötelezettségeinek rendben eleget tesz.  
P.2-5/ ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozójának elmúlt 3 lezárt üzleti évre vonatkozóan a számviteli törvénynek 
megfelelő beszámolója  
P.6/ a jelen ajánlati felhívás megjelenésének napjánál nem régebbi pénzintézeti nyilatkozat, 
amely szerint ajánlattevő a nettó ajánlati ár 20 % mértékét elérő likvid pénzeszközzel vagy 
szabad hitelkerettel rendelkezik  
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1/ ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 
%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó pénzintézeti nyilatkozatai 
alapján ne legyen megállapítható, hogy bankszámláján 1.1.2007. után sorban állás fordult elő, 
fizetési kötelezettségeinek nem tesz rendben eleget;  
P.2/az ajánlattevő, és a teljesítésbe 10 % mérték fölött igénybe venni kívánt alvállalkozónak 
mérleg szerinti eredménye az elmúlt 3 lezárt üzleti év bármelyikében ne legyen negatív;  
P.3/ az ajánlattevő és a teljesítésbe 10 % mérték fölött igénybe venni kívánt alvállalkozó saját 
tőkéje az elmúlt 3 lezárt üzleti évben ne legyen kisebb mint a jegyzett tőkéje,  
P.4/ az ajánlattevő nettó árbevétele az elmúlt 3 lezárt üzleti évben évente érje el legalább a 1 
200 000 000 HUF-ot  
P.5/ ajánlattevő likviditási mutatója az elmúlt 3 lezárt üzleti évben érje el az 1,2 értéket, a 
teljesítésbe 10 % mérték felett igénybe venni kívánt alvállalkozó likviditási mutatója érje el az 
1,00 értéket  
P.6/ajánlattevő rendelkezzen az ajánlatában foglalt pénzügyi-műszaki ütemtervben foglaltak 
szerinti legnagyobb értékű részteljesítés nettó anyagköltségét és munkadíját elérő, de legalább 
a nettó ajánlati ár 20 %-a mértékét kitevő likvid pénzeszközzel vagy szabad hitelkerettel.  
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:  
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:  
M.1/ az ajánlattevő által megjelölt vezető tisztségviselő képzettségének, végzettségének és 
gyakorlati idejének ismertetése.  
Az ismertetőt eredetiben kell benyújtani, a teljesítésért felelős vezető tisztségviselő és felelő 
műszaki vezető végzettségének igazolása az iskolai oklevél, az esetleges jogosultság igazolása 
az illetékes hivatal által kiadott határozat közjegyző által hitelesített másolatban történő 
benyújtásával, a szakmai gyakorlat az önéletrajz benyújtásával igazolandó.  
M.2/ az ajánlattevő által megjelölt felelős műszaki vezető és további szakemberek ismertetése  
Az ismertetőt eredetiben kell benyújtani, a felsőfokú műszaki szakmai végzettség igazolása az 
iskolai oklevél, az esetleges jogosultság igazolása az illetékes hivatal által kiadott határozat 
közjegyző által hitelesített másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat az 
önéletrajz benyújtásával igazolandó.  
M.3/ A teljesítésben résztvevő szakemberek létszámadatainak ismertetése végzettség illetve 
képzettség szerinti bontásban, valamint a végzettségre és képzettségre vonatkozó okiratok 
csatolása.  
M.4/ A teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések bemutatása.  
M.5 /az előző 4 év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése (az ellenszolgáltatás 
összege, a teljesítés ideje és helye megjelölésével, valamint a szerződést kötő másik fél 
megnevezésével), mely beruházások teljesítésére vonatkozóan a Kbt. 68. § (2) bekezdésében 
meghatározott igazolást kell csatolni az ott meghatározott tartalommal.  
A referencia nyilatkozatot eredetiben, az igazolásokat eredetiben vagy közjegyző által 
hitelesített példányban kell benyújtani.  
M.6/ Az előírt környezetvédelmi irányítási rendszer bemutatásával, annak bármely nemzeti 
rendszerben történő akkreditálását igazoló tanúsítvány csatolásával, ennek hiányában a 
szabványnak megfelelő, azzal egyenértékű környezetirányítási intézkedések egyéb 
bizonyítékaival.  



Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  
M.1./ajánlattevő a Kbt. 67. § (2) bekezdés c) pont szerint rendelkezzen az alább 
meghatározott végzettséggel, képzettséggel, jogosultsággal és szakmai gyakorlattal 
rendelkező szakemberrel:  
Vezető tisztségviselő (projektigaz gató mérnök):  
— végzettség: felsőfokú műszaki egyetem, vagy műszaki főiskolai építészmérnök, vagy 
építőmérnök,  
— képzettség: magasépítésre vonatkozó felelős műszaki vezetői jogosultság.  
Szakmai tapasztalat:  
— rendelkezzen legalább 10 éves szakmai tapasztalattal, amelyet magasépítési beruházások 
megvalósítása során szerzett,  
— rendelkezzen minimum 5 év projektvezetői szakmai tapasztalattal,  
— rendelkezzen legalább 1 db minimum nettó 1 400 000 000 HUF kivitelezési költséget 
elérő, vagy meghaladó értékű magasépítési beruházás projektvezetői tapasztalattal,  
— rendelkezzen legalább 1 db EU-s forrásból megvalósított beruházás során szerzett szakmai 
tapasztalattal.  
M.2./ajánlattevő a Kbt. 67. § (2) bekezdés e) pont szerint rendelkezzen az alább 
meghatározott végzettséggel, képzettséggel, jogosultsággal és szakmai gyakorlattal 
rendelkező szakemberekkel:  
— 1-1 fő az ajánlattételi határidőt megelőző min. 5 évnél régebbi szakmai gyakorlattal, MV-
Ép/AM; MV-Ép/A; MV-Ép/ÉG; MV-Ép/ÉV jogosultsággal, felsőfokú végzettséggel 
rendelkező műszaki vezető szakemberrel a 244/2006. ( XII.5.) Korm. rendeletben 
meghatározott feltételeknek megfelelően,  
— 1 fő felsőfokú műszaki végzettséggel és minőségirányítási menedzseri minősítéssel 
minőségbiztosításért felelős szakemberrel.  
M.3./ajánlattevő rendelkezzen az alább meghatározott végzettséggel, képzettséggel, 
rendelkező szakemberekkel:  
5 fő épületgépész  
10 fő kőműves  
5 fő vasbeton szerelő  
5 fő burkoló  
5 fő villanyszerelő  
5 fő ács  
5 fő lakatos  
5 fő üveges  
M.4/ ajánlattevő a Kbt. 67. § (2) bekezdés b) pontja szerint rendelkezzen  
Legalább az alábbi munkagépekkel berendezésekkel:  
1 db toronydaru (horogmagasság legalább 35 m)  
2 db önjáró betonszivattyú  
2 db legalább 6 tonnás autódaru  
2 db legalább 5 m3-es önjáró betonkeverő (mixer)  
Legalább 2 000 m2 fém homlokzati állványzat.  
Legalább 2 000 m2 korszerű táblásított zsalurendszer.  
M.5/ ajánlattevő a Kbt. 67. § (2) bekezdés a) pont szerint rendelkezzen az ajánlati felhívás 
megjelenését megelőző 4 évben összesen legalább az alábbi referenciákkal:  
— 1 db min. nettó 1 200 000 000 HUF értékű oktatási-kulturális közintézmény 
rekonstrukciójára vonatkozó referenciával, amely rekonstrukció min. 4 épületszintet érintett, 
min. 4 500 m² nettó alapterületet eredményezett, és tartalmazott minimum nettó 100 000 000 
HUF értékben színháztechnológiai kivitelezést,  
— legalább 1 db olyan építési referenciával, amely minimum 1 400 m² egybefüggő vízzáró 



alaplemez kivitelezését tartalmazta,  
— legalább 1 db olyan rekonstrukciós kivitelezési referenciával, amely alapmegerősítést is 
tartalmazott minimum 450 m² alapterületen,  
— legalább 1 db olyan kivitelezési referenciával, amely minimum 500 m² strukturált 
homlokzati függönyfal -rendszer kivitelezésére vonatkozott.  
A fent meghatározott műszaki-szakmai alkalmassági követelmények igazolhatóak oly módon 
is, hogy 1 referencia több alkalmassági követelmény teljesítésére is vonatkozhat.  
M.6/ ajánlattevő a Kbt. 67. § (2) bekezdés f) pont szerint rendelkezzen az ISO 14001 
nemzetközi szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű generálkivitelezésre, magas- és 
mélyépítési tevékenységre vonatkozó környezetirányítási rendszerrel.  
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:  
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott 
részszempontok:  
1. Ajánlati ár (nettó Ft). Súlyszám: 5.  
2. Kivitelezési határidő mértéke ( napokban). Súlyszám: 1.  
3. Jótállás mértéke ( hónapokban). Súlyszám: 1.  
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: 30.11.2009 - 10:30.  
Kell-e fizetni a dokumentációért:  
Ár: 250.000.- 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.  
A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja:  
— személyesen az átutalás banki kivonattal történő leigazolásával a Pro-Vital 2000 Kft. 
hivatalos helyiségében (1118 Budapest, Késmárki u. 8. MAGYARORSZÁG) naponta 9:00-



13:00 óráig az ajánlati felhívás megjelenése napjától az ajánlattételi határidő lejártáig. Az 
ajánlattételi határidő lejártának napján 8:30-10:00 óráig, vagy a Kbt. 54. § (4) bekezdésében 
meghatározottak szerint.  
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő:  
30.11.2009 - 10:30.  
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: 30.11.2009 - 10:30.  
Hely: Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1., új 
épület, II.em. 211. Pályázati Igazgatóság.  
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen.  
Kbt. 80. § (2) bekezdés 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: „AGÓRA” multifunkcionális közösségi központok és területi 
közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása- TIOP-
1.2.1/08/2-2009-0001.  
VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:  
1.) Ajánlatkérő a hiánypótlásra a Kbt. 83. § szerint biztosít lehetőséget.  
2.) Az eredményhirdetés időpontja: 2009. december 10. 10.00 óra  
Helye megegyezik az ajánlatok bontásának helyszínével.  
A szerződéskötés tervezett időpontja: eredményhirdetéstől számított 15. nap.  
3.) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó 
és felső határa: 1-10.  
A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok 
közötti pontszámot: az 1-es részszempont esetében értékarányosítás, a 2-3. részszempont 
esetében lineáris arányosítás.  
A fenti módszer alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra, az 
ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít.  
4.) Az ajánlattevő köteles megjelölni az ajánlatban, hogy a szerződés teljesítéséhez a 
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe vesz-e alvállalkozókat, 
illetve, hogy a közbeszerzésnek azt a részét, amellyel összefüggésben harmadik személlyel 
szerződést fog kötni,illetve hogy a szerződés teljesítéséhez erőforrást igénybe kíván-e venni .  
5.) Az ajánlatot az ajánlati dokumentációban meghatározott formai követelményeknek 
megfelelően kell benyújtani.  
6.) 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.  
7.) Ajánlatkérő az ajánlati dokumentációban szereplő építési feladatokhoz árazatlan 
méretszámítást biztosított az Ajánlattevők részére. Érvénytelennek minősül az az ajánlat, 
amely nem a dokumentációban meghatározottak szerint kerül benyújtásra.  
8.) Ajánlattevő köteles minden, a kivitelezéshez szükséges munkát szerepeltetni az 
ajánlatában. Pótmunka igényt nem jelenthet be olyan részre, ami az ajánlatkészítés során is 
észlelhető lett volna, de az ajánlattevő figyelmetlenségéből az ajánlatból kimaradt.  
9.) Az ajánlatot olyan kötésben kell beadni, amelyből állagsérelem nélkül lapot kivenni, 
cserélni nem lehet.  
10.) Ajánlattevőnek az alábbi cégokmányok eredeti vagy hitelesített másolati példányát kell 
az ajánlathoz csatolni:  
— az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatot,  
— ajánlatot aláírók eredeti vagy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát.  
11. ) Ajánlatkérő FIDIC-es rendszerű vállalkozási szerződést kíván kötni.  
12.) Az ajánlatkérő a Kbt. 91. § (2) bekezdésével kapcsolatban az eljárás nyertesének 
visszalépése vagy az eljárás nyertesének a Kbt. 60. § (1) bekezdésének, valamint a 61. § (1) 
bekezdésének hatálya alá nem tartozásával kapcsolatos hamis nyilatkozata vagy ezen kizáró 
okokkal kapcsolatos igazolás(ok) benyújtásának elmulasztása esetében az eljárás 
eredményének kihirdetésekor a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített 
szervezettel köti meg a szerződést  
13.) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az 
ajánlattevőt terheli.  
14) Jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az ajánlati dokumentáció 
rendelkezései, valamint a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény az irányadó.  
15) 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.  
16) Az eljárásban való érvényes ajánlatadás feltétele 20 000 000 Ft (azaz Húszmillió) értékű 
ajánlati biztosíték nyújtása a Kbt. 59.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint. Az ajánlati 
biztosíték pénzösszegben történő nyújtása esetén azt a 11743002-15398006-06530000 sz. 
számlára kell befizetni.  
17) Ajánlattevő az ajánlatban a Kbt. 55. § (3) bekezdésével összhangban köteles a Kbt. 72. § 
szerinti nyilatkozatát csatolni.  
18) Ajánlattevő a beruházás finanszírozására pályázatot nyújtott be, melyre tekintettel a Kbt. 
48.§ (3)-(4) bekezdése alkalmazásra kerül.  
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:  
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 323. § 
szerint.  
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:  
15.10.2009.  
 


