
3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés:
http://www.kozbeszerzes.hu
AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________
Azonosító kód____________________
Építési beruházás x
Árubeszerzés
Szolgáltatás
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
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
Kapcsolattartási pont(ok): Dr. Buzsáki Judit
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 a következő címen szerezhető be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat 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
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
xÁltalános közszolgáltatások



Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]
I.4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást?
nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Vállalkozási szerződés a Városháza homlokzat- és tetőfelújítási munkáinak
elvégzésére
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát
válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább
megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a)
xÉpítési beruházás
xKivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió



A teljesítés helye
Kaposvár , Kossuth tér 1. és Teleki u. 2. hrsz: 88
NUTS-kód HU232
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
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 résztvevőinek keretszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:
VAGY hónap(ok)ban:
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak
számokkal és pénznem):
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága
(amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Vállalkozási szerződés a Városháza homlokzat és tetőfelújítására
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45443000-4
További
tárgyak:

45261900-3

II.1.7)
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.1.8.)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
1. rész: Kaposvár, VÁROSHÁZA É-I ÉS TELEKI UTCAI HOMLOKZATÁNAK
FELÚJÍTÁSA TETŐJAVÍTÁSSAL
a) északi homlokzatának felújítása tetőjavítással az ajánlattételi
dokumentációban foglaltak szerint és költségvetés alapján, ezen belül:
-bádogos szerkezetek javítása, pótlása;
-ereszcsatornák, lefolyócsatornák, vízgyűjtő edények javítása, tisztítása,
-galamb elleni védelmének megoldása;
-lakatos szerkezetek javítása, festése;
-tető javítása
-nyílászárók javítása, külső mázolása.
b) Teleki utcai szárny osztópárkányok és az azok feletti homlokzatrész felújítása,
tetőszerkezet javítása a dokumentációban foglaltak szerint és költségvetés alapján,
ezen belül:
-a homlokzat színezése,
-a nyílászárók javítása, külső festése;
-galambriasztóval felszerelése.
-tetőjavítási munkák elvégzése,
-sérült tűzfalak javítása,
-a tető nyugati részén a tűzfalak vakolása;
-ereszcsatornák, lefolyók, víztartályok javítása, galambrács felszerelésével;
-egyéb bádogos szerkezetek javítása.
2. rész: KAPOSVÁR, VÁROSHÁZA BELSŐ HOMLOKZATÁNAK
VAKOLATJAVÍTÁSA ÉS FESTÉSE
Az épületegyüttes belső homlokzatának felújítása a Teleki u. 2. sz. alatti épületrész
földszinti részének kivételével a dokumentációban foglaltak szerint és költségvetés
alapján, ezen belül:
-az épületegyüttes belső homlokzatának vakolat- javítása, ezt követően a homlokzat
festése.
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:
hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
VAGY: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a 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: 60 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)



ÉS/VAGY
befejezés (év/hó/nap)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Késedelmi kötbér ajánlati részenként 50 000 Ft/nap. Jóteljesítési biztosíték
nyújtása (Kbt. 53. § (6) bekezdés a) pontja szerint) a hiánypótlás mentes műszaki
átadás-átvétel időpontjától legalább 2 éves időtartamra vonatkozóan, a bruttó
szerződéses összeg 5 %-áról, mely a számla benyújtásának feltétele. Teljesítési
biztosíték ajánlati részenként a bruttó ellenszolgáltatás 5 %-a.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az igazolt teljesítést követően benyújtott számla 30
napon belül a Kbt. 305. § (3) bekezdése szerint kerül átutalással kiegyenlítésre
figyelemmel a 2003. évi XCII. törvény 36/A §-ában foglaltakra. A szerződéskötés és
kifizetés pénzneme: HUF
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
nem követelmény
III.1.4)
Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott
esetben) igen Ha igen, a különleges feltételek meghatározása
4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve
a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, illetőleg erőforrást biztosító
szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok
fennállnak.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, ill. erőforrást biztosító
szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint a 61. §
(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10 % át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, valamint erőforrást
biztosító szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a) - c) pontjaiban
meghatározott kizáró okok fennállnak.
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt vagy a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót,
valamint erőforrást biztosító szervezetet akivel szemben a 62. § (1) bekezdésében
meghatározott kizáró okok fennállnak.
A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 249. § (3) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően kell igazolni.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P.1/ ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozójának valamennyi számlavezető pénzintézettől származó, az



ajánlattételi felhívás megjelenését megelőző 40 napnál nem régebbi nyilatkozata az
alábbi tartalommal:
- mióta vezeti a bankszámlát,
- számláján 2009. január 1-jét követően volt-e 30 napot meghaladó sorban állása;
P.2-3/ ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának az elmúlt 2 lezárt üzleti évre (2008., 2009.)
vonatkozó - a számviteli törvénynek megfelelő beszámolója,
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P.1/ az ajánlattevő, illetve a teljesítésbe 10% mérték fölött igénybe venni kívánt
alvállalkozó alkalmatlan a teljesítésre amennyiben pénzintézeti nyilatkozatai alapján
megállapítható, hogy bankszámláján 2009. január 1. napja után 30 napot meghaladó
sorban állás fordult elő;
P.2/Alkalmatlan a teljesítésre ajánlattevő, illetve a teljesítésbe 10% mérték fölött
igénybe venni kívánt alvállalkozó ha mérleg szerinti eredménye az elmúlt 2 lezárt
üzleti év (2008., 2009.) bármelyikében negatív volt;
P.3 Alkalmatlan a teljesítésre ajánlattevő, illetve a teljesítésbe 10% mérték fölött
igénybe venni kívánt alvállalkozó ha saját tőkéje az elmúlt 2 lezárt üzleti év (2008.,
2009). bármelyikében kisebb mint a jegyzett tőkéje
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M.1/ ajánlattevő által megjelölt 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 egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai
gyakorlat az önéletrajz benyújtásával igazolandó.
M.2. /a vizsgált időszak legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése a Kbt.
67. § (2) a) pontja szerint, valamint a Kbt. 68. § (2) bekezdésében meghatározott
igazolást kell csatolni az ott meghatározott tartalommal.
A referencia nyilatkozatot eredetiben, az igazolásokat eredetiben vagy hiteles
másolati példányban kell benyújtani.
M.3/ A teljesítésben résztvevő szakemberek létszámadatainak ismertetése
végzettség illetve képzettség szerinti bontásban.
M.4/ A teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések bemutatása a Kbt.
67. § (2) b) pontja és a 162/2004. Korm.rend 8/A. (2) a) pontja szerint.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.1./ Ajánlattevő a Kbt. 67. § (2) bekezdés e) pont és 162/2004 Korm.rendelet
8/A. (2) b) pontja szerint rendelkezzen az alább meghatározott végzettséggel,
képzettséggel, jogosultsággal és szakmai gyakorlattal rendelkező felelős műszaki
vezető szakemberrel:
—1 fő névjegyzékben szereplő felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező
a 244/2006 (XII.5.) Korm rend szerinti FM-Ép„A” jogosultságú, magasépítési
szakterületen legalább 3 év szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel
M.2/ ajánlattevő a Kbt. 67. § (2) bekezdés a) pont szerint rendelkezzen a
ajánlattételi felhívás megjelenését megelőző 48 hónapban összességében legalább
3 db befejezett min. nettó 8.000 HUF-ot elérő magasépítési munkára vonatkozó
referenciával.
M.3./ajánlattevő rendelkezzen a 162/2004. Korm.rend 8/A. (2) c) pontja az alább
meghatározott végzettséggel, képzettséggel, rendelkező szakemberekkel:



2 fő kőmüves
1 fő ács
2 fő festő
1 fő bádogos
M.4/ ajánlattevő a Kbt. 67.§ (2) bekezdés b) pontja szerint rendelkezzen
legalább az alábbi berendezésekkel:
50 m2 állványanyag
1 db tetőfelvonó
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott igen
III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges
feltételek
III.3.1)
A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás típusa
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli x
Tárgyalásos
IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos
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 szerint (a részszempontokat
súlyozással kell megadni)

Szempont Súlyszám
Ajánlati ár (nettó Ft) 9
Előteljesített napok száma (napokban) 1
Jótállási idő (hónapokban) 1
IV.2.2)
Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (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 vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)



Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2010/06/28 (év/hó/nap )
Időpont: 10:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 80.000,-
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció ellenértékét (bruttó 80.000,-) a PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó
Zrt. K&H Banknál vezetett 10400126-49575052-53551002 számú bankszámlájára
kell befizetni
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/06/28 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/06/28 (év/hó/nap)
Időpont: 10:00
Helyszín : Ajánlatkérő I. pontban meghatározott székhelye Új épület II. em. 212. sz.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
Kbt. 80. § (2)
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2)
A szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos?
nem
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb hivatkozási alapot:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
a bontás követő 10. napon 14:00
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
az eredményhirdetést követő 21. napon
V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető
szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
V.3.4.1)



A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele?
(adott esetben) igen
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további
információk: (adott esetben)
Személyesen az átutalás banki kivonattal történő leigazolásával a PROVITAL
Fejlesztési Tanácsadó Zrt. hivatalos helyiségében (1022 Budapest, Bimbó út 68.)
naponta 9-15 óráig az ajánlattételi felhívás megjelenése napjától az ajánlattételi
határidő lejártáig. Az ajánlattételi határidő lejártának napján 9-10 óráig.
V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati
szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek
értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
1-10
V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati
szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő
megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Ajánlatkérő a 2/2004. Közbeszerzések Tanácsa 2/2004 ajánlása alapján az 1-es
részszempont esetében fordított arányosítás III.A1.ba), a 2-3. részszempont
esetében egyenes arányosítás módszerét alkalmazza az ajánlás III.A1.bb) pontja
szerint.
V.6)
A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen
V.7) Egyéb információk:
1) 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 "Városháza felújítása” megjelölést
kell feltüntetni
2) Az árajánlatot a felolvasólapon ajánlati részenként egyösszegű átalányáron
kérjük megadni nettó ár + ÁFA megjelöléssel.
3) Az ajánlatot olyan kötésben kell beadni, amelyből állagsérelem nélkül lapot
kivenni, cserélni nem lehet.
4) Ajánlattevőnek és 10% feletti alvállalkozónak az alábbi cégokmányok egyszerű
másolati példányát kell az ajánlathoz csatolni:
- az ajánlattételi felhívás megjelenését megelőző 40 napnál nem régebbi
cégkivonatot,
- ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát.
5) Az ajánlattevő a részletes szerződési feltételeket tartalmazó szerződéstervezetét
szignálva köteles az ajánlatához csatolni.
6) Ajánlatkérő eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek minősített
ajánlatot tevőt is meghatározhatja. Ajánlatkérő az eljárás nyertesével, annak
visszalépése esetén a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevővel köt
szerződést.
7.) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes
költség az ajánlattevőt terheli.



8) 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.
9) Jelen ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott
kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény az irányadó.
10) Ajánlattevő köteles nyilatkozni a Kbt. 71. § (1) és (3) bekezdése szerint
nyilatkozni (nemleges nyilatkozatot is csatolni kell).
11) Ajánlattevő a Kbt. 55. § (3) bekezdése szerint köteles tájékozódnia a
munkavállalók védelmére és munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről.
12.) Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83.§ (2) bekezdése szerint
biztosítja.
13.) Ajánlatkérő az ajánlattételt ajánlati biztosíték adásához köti. Az ajánlati
biztosíték összegét ajánlattevő ajánlatkérő bankszámlájára " Városháza felújítása
" 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 ajánlati részenként
200 000 Ft, azaz Kettőszázezer forint. Az ajánlati biztosíték pénzösszegben történő
nyújtása esetén azt a 11743002-15398006-00000000 sz. számlára kell befizetni.
14.) Kiegészítés a III.2.4. ponthoz: ajánlatkérő a Kbt. 253. § alapján a 2008. és
2009. években az évi nettó egymilliárd forint árbevételt el nem érő ajánlattevők
részére kívánja fenntartani az eljárásban való részvétel jogát. (ajánlattevő erre
vonatkozóan köteles ajánlatában nyilatkozni)
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/06/01 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: PROVITAL FEJLESZTÉSI TANÁCSADÓ ZRT.
Postai cím: Bimbó út 68.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1022
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Kovács Eszter
Telefon: 0614790094
E-mail: kovacs.eszter@kozbeszerzes.com
Fax: 0613221723
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név: PROVITAL FEJLESZTÉSI TANÁCSADÓ ZRT.
Postai cím: Bimbó út 68.



Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1022
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Kovács Eszter
Telefon: 0614790094
E-mail: kovacs.eszter@kozbeszerzes.com
Fax: 0613221723
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
 
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1
meghatározás KAPOSVÁR VÁROSHÁZA É-I ÉS TELEKI UTCAI
HOMLOKZATÁNAK FELÚJÍTÁSA TETŐJAVÍTÁSSAL
1) A rész meghatározása
KAPOSVÁR VÁROSHÁZA É-I ÉS TELEKI UTCAI HOMLOKZATÁNAK FELÚJÍTÁSA
TETŐJAVÍTÁSSAL
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45443000-4
További
tárgyak:

45261410-1

3) Mennyiség vagy érték
Kaposvár, Városháza
a) északi homlokzatának felújítása tetőjavítással az ajánlattételi
dokumentációban foglaltak szerint és költségvetés alapján, ezen belül:
- bádogos szerkezetek javítása, pótlása 21 m
- homlokzati vakolás javítása 5 m2
- homlokzat festése 196 m2
- ereszcsatornák, lefolyócsatornák, vízgyűjtő edények javítása, tisztítása,
galambrács
elhelyezése 1 db
- lakatos szerkezetek javítása, festése
- tető javítása 10 m2;



- nyílászárók javítása, külső mázolása. 39 m2
b) Teleki utcai szárny osztópárkányok és az azok feletti homlokzatrész felújítása,
tetőszerkezet javítása a dokumentációban foglaltak szerint és költségvetés alapján,
ezen belül:
- a homlokzat színezése, 112 m2
- a nyílászárók javítása, külső festése; 37 m2
- galambriasztóval felszerelése. 1 db
- tetőjavítási munkák elvégzése, 5 db
- sérült tűzfalak javítása, 10 m2
- a tető nyugati részén a tűzfalak vakolása; 70 m2
- ereszcsatornák, lefolyók, víztartályok javítása, galambrács felszerelésével;
- egyéb bádogos szerkezetek javítása.
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 30 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 2
meghatározás KAPOSVÁR, VÁROSHÁZA BELSŐ HOMLOKZATÁNAK
VAKOLATJAVÍTÁSA ÉS FESTÉSE
1) A rész meghatározása
KAPOSVÁR, VÁROSHÁZA BELSŐ HOMLOKZATÁNAK VAKOLATJAVÍTÁSA ÉS
FESTÉSE
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45443000-4
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
Az épületegyüttes belső homlokzatának felújítása a Teleki u. 2. sz. alatti épületrész
földszinti részének kivételével a dokumentációban foglaltak szerint és költségvetés
alapján, ezen belül az épületegyüttes
belső homlokzatának vakolat- javítása, ezt követően a homlokzat festése. (850 m2
festés és 490 m2 vakolatjavítás).
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 60 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről



----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------


