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EURÓPAI UNIÓ  
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 
Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670  
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: 
http://simap.eu.int  
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  
xRegionális vagy helyi hatóság  
Regionális 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 13  
(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 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Európai Uniós 
támogatásban részesülő projektjeinek a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatai 
ellátására.  
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  
 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék 

Fő tárgy: 79340000-9   

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) igen  
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):  
egy részre  
egy vagy több részre x 
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)  
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának az Európai Uniós támogatásban részesülő 
projektjeivel kapcsolatban a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok ellátása az 
ajánlati dokumentációban részletezettek szerint az alábbi projektekre vonatkozóan. 
1. rész DDOP - 4.1.1/C-2009-0001 azonosító számú Kaposvár Városközpont funkcióbővítő 
városrehabilitációja című projektnek a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatai. 
2. rész DDOP-2.1.1./B-2F-2009-0002 számú Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő komplex 
egészségturisztikai fejlesztése” című projektnek a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos 
feladatai. 
3. rész TIOP-1.2.1/08/1"AGÓRA" - multifunkcionális közösségi központok és területi 
közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális fejlesztésének kialakítása című 
projektnek a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatai. 
4. rész DDOP-1.1.1_2. kör -2008-0012 azonosító számú Kaposvári Keleti Ipari Park 
Infrastruktúrális Bővítése című projektnek a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos 
feladatai. 
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 2010/12/31 (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 (50.000,- Ft/nap), Teljesítési biztosíték: a bruttó vállalási ár 5 %-a, Kbt. 
53. § (6) bek. a) pont szerint, meghiúsulási kötbér  
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a 
vonatkozójogszabályirendelkezésekre  
Ajánlatkérő elő leget nem fizet. Az igazolt teljesítést követően benyújtott számla a Kbt. 305. 
§ (3) bekezdése szerint 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.  
Ajánlattevő a négy projekttel kapcsolatosan projektenként résszámla és végszámla 
benyújtására jogosult az alábbiak szerint részletezve. A résszámlák teljesítési és pénzügyi 
ütemezését ajánlattevőnek ajánlatában részleteznie kell. A végszámla összege nem lehet 
kisebb a teljesítési érték 50%-ánál. A számlák befogadásának feltétele az elkészült feladatok 
teljesítésének ajánlatkérő által történő igazolása.  
1. rész Kaposvár Városközpont funkcióbővítő városrehabilitációja projektre egy résszámla és 
egy végszámla benyújtására van lehetőség, a pályázati útmutató szerinti utófinanszírozással. 
2. rész Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő komplex egészségturisztikai fejlesztése projektre 
két résszámla és egy végszámla benyújtására van lehetőség a pályázati útmutató szerinti 
utófinanszírozással. 
3. rész TIOP-1.2.1/08/1"AGÓRA" projektre egy résszámla és egy végszámla benyújtására 
van lehetőség a pályázati útmutató szerinti szállítói finanszírozással. 
4. rész Kaposvári Keleti Ipari Park projektre egy résszámla és egy végszámla benyújtására 
van lehetőség a pályázati útmutató szerinti szállítói finanszírozással. 
Ajánlatkérő a projektek finanszírozására pályázatokat nyújtott be, így a beszerzésre 
vonatkoznak a Kbt. 48.§ (3) bekezdésében foglaltak. 
Ajánlatkérő a kifizetések során felhívja a figyelmet a 2007. évi CXXVII. tv. 142. § 
rendelkezéseire. 
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi 
személy (adott esetben)  
nem követlmény  
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:  
Nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a 
Kbt. 60. § (1) bekezdés, illetve 61. § (1) bekezdés d-e) pontjainak, illetve a 61. § (2) 
bekezdés hatálya alá esik.  
Nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, erőforrást nyújtó szervezet, vagy 10 % mérték 
feletti alvállalkozó, aki a Kbt. 61. § (1) a-c) pontjai hatálya alá esik. a 61. § (1) bekezdés.  
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból az olyan ajánlattevőt, 10 % mérték feletti alvállalkozót, 
erőforrást nyújtó szervezetet aki a Kbt. 62. § (1) bekezdésének hatálya alá tartozik.  
Igazolási módok:  
A Kbt. 63. § (1)-(6) bekezdése szerint  
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 pénzügyi intézménytől származó, az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 
30 napnál nem régebbi nyilatkozata az alábbi tartalommal:  
— Mióta vezeti a bankszámlát? 
- fizetési kötelezettségeinek rendben eleget tesz?  
— 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 2 lezárt üzleti évre vonatkozó - a számviteli törvénynek 
megfelelő - beszámolójának másolata a Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja alapján  
P3/ Ajánlattevő illetve a teljesítésbe 10 % mérték fölött igénybe venni kívánt alvállalkozó 
nyilatkozata a Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontja szerint.  
P/4 Szakmai felelősségbiztosítási kötvény csatolása, vagy pénzügyi intézménytől származó 
nyilatkozat  
(P/1-2 ajánlattevő, közös ajánlattevők és a teljesítésbe 10% felett igénybe venni kívánt 
alvállalkozójának külön-külön történő megfelelése, P/3-4 együttes megfelelés)  
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben):  
P1/ Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozó alkalmatlan, ha pénzügyi intézmény nyilatkozatai alapján megállapítható, 
hogy bankszámláján 2008. január 1. után sorban állás fordult elő, és fizetési 
kötelezettségeinek nem tesz rendben eleget;  
P2.1/ Ajánlattevő, illetve a teljesítésbe 10 % mérték fölött igénybe venni kívánt alvállalkozó 
alkalmatlan, ha mérleg szerinti eredménye az elmúlt 2 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 2 lezárt üzleti évben kisebb mint a jegyzett tőkéje.  
P.3/ Ajánlattevő illetve a teljesítésbe 10 % mérték fölött igénybe venni kívánt alvállalkozó 
alkalmatlan, amennyiben az elmúlt 2 lezárt üzleti évben Európai Uniós forrásból megvalósult 
pályázatok nyilvánosságának biztosítási feladatainak ellátásából származó éves nettó 
árbevételének átlaga az 1. és 3. rész tekintetében részenként nem éri el a 18 000 000 Ft-ot; a 
2. rész vonatkozásában a 30.000.000,- Ft-ot és a 4. rész vonatkozásában az 4.000.000 Ft 
összeget  



(Több részre történő jelentkezés esetén az árbevételek értéke összeadódik. Amennyiben 
ajánlattevő több részre kíván ajánlatot tenni és az árbevétel összeadása miatt nem lenne meg 
az elegendő érték, úgy ajánlatkérő arányosan a legkisebb rész vonatkozásában állapítja meg 
az érvénytelenséget) 
 
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 a hirdetmény feladását megelőző 36 hónapod időszakban végzett 
szolgáltatásainak ismertetése a Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pontja szerint, a 68. § (1) bekezdés 
szerinti igazolással.  
M/2: A Kbt. 67. § (3) bekezdés d) pontja szerint 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. Az 
önéletrajzból ki kell derülnie az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének fennállta 
M/3. A Kbt. 67. § (3) f) pontja és a Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján az elő írt 
minőségbiztosítási rendszer bemutatása, azoknak bármely nemzeti rendszerben történő 
akkreditálását igazoló tanúsítvány csatolása, ennek hiányában a szabványnak megfelelő, 
azzal egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékai 
(M/1 – M/3. ajánlattevő, közös ajánlattevők, 10 % feletti alvállalkozók együttes megfelelése 
lehetséges) 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben):  
M/1 Az ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe 
venni kívánt alvállalkozó rendelkezzen a hirdetmény feladását megelőző 36 hónapos 
időszakban  
A) 1-3. rész vonatkozásában legalább 1 db befejezett lakossági kommunikációs 
tevékenységre vonatkozó referenciával (stratégiai tervezés, kreatív anyagok tervezése, 
szövegírása, TV spot készítése, honlap fejlesztés és napi szintű frissítése) amelynek összege 
legalább bruttó 20 millió Ft, és amely összeg nem tartalmazhat médiafoglalási költséget. 
B)1 db teljesített, Európai Uniós forrásból megvalósuló beruházással vagy közszolgáltatással 
kapcsolatos lakossági tájékoztatást szolgáló tevékenységre vonatkozó referenciával, amely 
értéke legalább az 1-3. rész tekintetében min. bruttó 20 millió Ft értékű, a 4. rész 
vonatkozásában bruttó 4 millió Ft értékű és az alábbi tevékenységek közül legalább 1-3. rész 
tekintetében min 5 db-ot, a 4. rész esetén legalább 4 db-ot tartalmaz 
i. Napi rendszerességű sajtófigyelés 
ii. Sajtótájékoztatók szervezése 
iii. Nagymintás (legalább 1000) reprezentatív közvéleménykutatás 
iv. Lakossági fórum szervezése 
v. Elektronikus hírlevél 
vi. Honlap fejlesztése, heti szintű frissítése 
vii. Nyomdai kiadványok tervezése és gyártása 
viii. Médiában cikkek vagy hirdetések megjelentetése 
C) 1-2. rész vonatkozásában legalább 1 olyan turisztikai célú kommunikációs 
keretszerződésre vonatkozó referenciával, amelynek időtartama legalább 1 évre szól. 
M/2 Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik a szolgáltatáshoz, munkák 
elvégzéséhez, az alábbiakban meghatározott végzettséggel, képzettséggel, jogosultsággal 
rendelkező szakemberekkel:  
A/ 1-4. rész tekintetében 
1 fő, egyetemi vagy főiskolai szakirányú végzettségű PR menedzserrel, aki legalább 



- 5 éves tapasztalat PR tevékenységben 
- 5 éves tapasztalat marketing tevékenységben 
- Legalább 5 éves vezetői tapasztalat kommunikációs programok irányításában 
- Legalább 2 Európai Uniós projekt kommunikációs tevékenységének teljes körű (tervezés, 
szervezés, lebonyolítás) irányításában szerzett szakmai tapasztalat, ahol legalább az egyik 
projekt kommunikációs költségvetése legalább bruttó 10 millió Ft-ot elérte 
- Turisztikai és/vagy infrastuktúrafejlesztési beruházásokkal vagy közszolgáltatásokkal 
kapcsolatos tájékoztatás területén szerzett szakmai tapasztalat 
B/ 1-3. rész vonatkozásában 
1 fő egyetemi vagy főiskolai végzettségű sajtókapcsolatokért felelős szakértővel, aki 
rendelkezik: 
- Legalább 5 éves újságírási tapasztalattal 
- Legalább 5 éves szerkesztői tapasztalattal 
- Legalább 2 Európai Uniós projekt kommunikációs tevékenységének sajtómunkáinak 
(sajtótájékoztató, sajtókapcsolat, sajtóközlemény) irányításában szerzett szakmai tapasztalat, 
ahol legalább az egyik projekt kommunikációs költségvetése legalább bruttó 10 millió Ft 
C/ Az 1-2. rész vonatkozásában 1 fő turisztikai szakértővel  
D/ Az 1-3. rész vonatkozásában 1 fő közösségtájékoztatási szakértővel 
M/3. Ajánlattevő rendelkezzen kommunikációs tevékenységre vonatkozó ISO 9001 
tanúsítvánnyal 
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 x 
VAGY  
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint  
az 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 
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: 2009/12/28 (nap/hó/év)  
Időpont: 9  
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen  
Igen válasz esetén, Ár (számokkal): 125.000,-  
Pénznem: 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  
Dátum: 2009/12/28 (nap/hó/év)  



Időpont: 9  
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: 2009/12/28 (nap/hó/év )  
Időpont: 9  
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 funkcióbővítő városrehabilitációja” 
című pályázat;  
DDOP-2.1.1./B-2F-2009-0002 Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő komplex 
egészségturisztikai fejlesztése” című pályázat 
TIOP-1.2.1/08/1"AGÓRA" - multifunkcionális közösségi központok és területi 
közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális fejlesztésének kialakítása című pályázat 
DDOP-1.1.1_2. kör -2008-0012 azonosító számú „A Kaposvári Keleti Ipari Park 
Infrastruktúrális bővítése” című pályázat 
VI.3) További információk (adott esetben)  
1)Ajánlattevő(k)nek, tíz százalék feletti alvállalkozónak és az erőforrást nyújtó szervezetnek 
az ajánlatához eredeti vagy hiteles másolati példányban csatolnia kell:  
— Az ajánlattételi felhívás feladásánál 40 napnál nem régebbi cégkivonatot,  
— Az ajánlatot aláíró képviselő 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 hiteles 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 - Projektek Nyilvánosságának biztosítása" „Nem bontható fel 
az ajánlatok bontásának megkezdése előtt!”megjelölést kell feltüntetni. A külső borításon 



ezen kívül más nem szerepelhet.  
4.) Az ajánlattételi szakaszban az ajánlatkérő az ajánlattételt ajánlati biztosíték adásához köti. 
Az ajánlati biztosíték összegét ajánlattevő ajánlatkérő bankszámlájára " Kaposvár-Projektek 
Nyilvánosság biztosítása 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: 2 millió Ft, azaz Kétmillió 
forint.  
Az ajánlati biztosíték pénzösszegben történő nyújtása esetén azt a 11743002-15398006-
06530000 sz. számlára kell befizetni.  
5)Jelen felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a 
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény az irányadó 
6) Az Ajánlatkérő az eljárás nyertesével vagy visszalépése esetén - ha azt az eljárás 
eredményének kihirdetésekor megnevezte - a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek 
minősített szervezettel köti meg a vállalkozási szerződést. 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. 
7.) Ajánlatkérő a hiánypótlásra lehetőséget a Kbt. 83. § szerint biztosítja.  
8.) Az eredményhirdetés időpontja: 2010. január 14. 14 óra  
Helye megegyezik az ajánlatok bontásának helyszínével.  
A szerződéskötés tervezett időpontja: eredményhirdetéstől számított 15. nap.  
9) 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. 
10.) Ajánlattevő ajánlatához csatolja a Kbt. 55. § szerinti nyilatozatát 
11.) a Kbt. 20. § (3) bekezdése szerint az ajánlat részeként benyújtott dokumentációkat 
eredeti vagy hiteles másolatban kell csatolni 
12.) Ajánlatkérő részenként hirdet eredmény és köt szerződést nyertes ajánlattevőkkel 
13.) Ajánlattevő a beruházás finanszírozására pályázatot nyújtott be, melyre tekintettel a Kbt. 
48.§ (3)-(4) bekezdése alkalmazásra kerül 
14.) A dokumentáció átvehető személyesen a befizetésről szóló igazolás bemutatását 
követően az ajánlatkérő megbízottjának ( PRO-VITAL 2000 Kft. ) székhelyén: 1118 
Budapest, Késmárki u. 8. az ajánlattételi felhívás megjelenésének napjától munkanapokon 
10.00 órától 15.00 óráig, az ajánlattételi határidő utolsó napján 9.00 órától 10.00 óráig. 
A dokumentáció átvételének, illetve megküldésének előfeltétele, annak ellenértékének 
megfizetése 
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: 2009/11/06 (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 Kaposvár Városközpont funkcióbővítő városrehabilitációja  
1) A rész meghatározása  
DDOP - 4.1.1/C-2009-0001 azonosító számú Kaposvár Városközpont funkcióbővítő 
városrehabilitációja című projektnek a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatai  
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  
 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék 

Fő tárgy: 79340000-9   

További tárgyak:    

3) Mennyiség  
Ajánlattevőnek a pályázati útmutató mellékleteiben szereplő „Kedvezményezettek 
tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentumban szereplő II. számú kommunikációs 
csomagban megjelölt feladatokat kell megszervezni és a feladatokhoz kapcsolódó 
dokumentációkat kell elkészíteni 
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): 23.000.000  
Pénznem: HUF  
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 2010/09/30 (nap/hó/év)  
5) További információ a részekről  
 
B. MELLÉKLET  
A részekre vonatkozó információk  



A rész száma 2  
meghatározás Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő  
1) A rész meghatározása  
DDOP-2.1.1./B-2F-2009-0002 számú Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő komplex 
egészségturisztikai fejlesztése” című projektnek a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos 
feladatai  
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  
 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék 

Fő tárgy: 79340000-9   

További tárgyak:    

3) Mennyiség  
Ajánlattevőnek a pályázati útmutató mellékleteiben szereplő- Kedvezményezettek 
tájékoztatási kötelezettségei- dokumentum III. számú kommunikációs csomagjában 
megjelölt feladatokat kell elvégeznie, és az ehhez kapcsolódó dokumentációt kell 
elkészítenie.  
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): 32.500.000  
Pénznem: HUF  
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 2010/09/30 (nap/hó/év)  
5) További információ a részekről  
 
B. MELLÉKLET  
A részekre vonatkozó információk  
A rész száma 3  
meghatározás AGÓRA  
1) A rész meghatározása  
TIOP-1.2.1/08/1"AGÓRA" - multifunkcionális közösségi központok és területi 
közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális fejlesztésének kialakítása című 
projektnek a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatai  
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  
 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék 

Fő tárgy: 79340000-9   

További tárgyak:    

3) Mennyiség  
Ajánlattevőnek a pályázati útmutató mellékleteiben szereplő- Kedvezményezettek 
tájékoztatási kötelezettségei- dokumentum III. számú kommunikációs csomagjában 
megjelölt feladatokat kell elvégeznie, és az ehhez kapcsolódó dokumentációt kell 
elkészítenie.  
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): 16.666.667  
Pénznem: HUF  
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 2010/12/31 (nap/hó/év)  
5) További információ a részekről  
 
B. MELLÉKLET  
A részekre vonatkozó információk  
A rész száma 4  
meghatározás Kaposvári Keleti Ipari Park Infrastruktúrális Bővítése  
1) A rész meghatározása  
DDOP-1.1.1_2. kör -2008-0012 azonosító számú Kaposvári Keleti Ipari Park 
Infrastruktúrális Bővítése című projektnek a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos 
feladatai  
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  
 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék 

Fő tárgy: 79340000-9   

További tárgyak:    

3) Mennyiség  
Ajánlattevőnek a pályázati útmutató mellékleteiben szereplő Kedvezményezettek 
tájékoztatási kötelezettségei- dokumentum III. számú kommunikációs csomagban megjelölt 
feladatokat kell megszervezni és a feladatokhoz kapcsolódó dokumentációkat kell 
elkészíteni.  
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): 3.700.000  
Pénznem: HUF  
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 2010/10/30 (nap/hó/év)  
5) További információ a részekről  

 Vissza   
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