
 
Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem  

(5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat:

b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; 

c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése (§, bekezdés, pont) alapján tartozik annak a hatálya alá 
[ideértve a Kbt. 2. §-ának (4) bekezdése szerinti önkéntes alkalmazásának esetét is]; 

22. § (1) d) 

d) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetőleg fejezete szerinti eljárást alkalmazza;

VI. fejezet 

e) a közbeszerzés (beszerzés) becsült értékét [szükség szerint utalást a Kbt. 245. §-ára]; 

73.000.000,- Ft 

f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítőben, amelynek közzététele a Kbt. 
szerint nem kötelező, ezt a körülményt is; 

Kötelező 

g) a kérelem és a hirdetmény feladásának napja: 

2011/01/26 

i) az ajánlatkérőt a Tanács által vezetett ajánlatkérők nyilvántartásában [Kbt. 18. § (2) bekezdése] 
megjelölő azonosító számot;. 

AK03639 

j) az eljárást megindító hirdetmény esetében a Kbt. 6. §-ának (2) bekezdése szerinti ellenjegyzés 
megtörténtére való utalást. 

ellenjegyzés megtörtént 

(6) Ha a hirdetmény közzétételét az ajánlatkérő által meghatalmazott személy vagy szervezet 
kezdeményezi, e személynek vagy a szervezetnek a kérelemben nyilatkoznia kell képviseleti 
jogosultságáról is. A képviseleti jogosultságról való nyilatkozat hiányában a Szerkesztőbizottság a 
hiánypótlásra történő felhívást az ajánlatkérőnek küldi meg. 

Képviseleti jogosultság megléte [x] 

Egyéb közlemény:

A közbeszerzést részben európai uniós támogatásból valósítják meg. Ajánlatkérő nem a Kbt. 
241.§ (b) pontja alapján tartozik a Kbt. hatálya alá. Kérelmező hivatalos közbeszerzési 
tanácsadó, kérelmező hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékében szereplő 
sorszáma:119. Kérelmező nem kéri a hirdetmény ellenőrzését.

3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez 
  

  
AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 

  

  
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

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

  KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 
1024 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  
  

Építési beruházás [x]  

Árubeszerzés [ ]  

Szolgáltatás [ ]  

Építési koncesszió [ ]  

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki 
  
A hirdetmény kézhezvételének 
dátuma____________________ 

Azonosító kód_______________________________________ 

Szolgáltatási koncesszió [ ]    
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I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA 

  
I.3.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE 

I.3.1) A KBT. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN 

  
  
I.3.2) A KBT. VII. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN 

Hivatalos név: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Postai cím: 
Kossuth tér 1. 

Város/Község  
Kaposvár 

Postai irányítószám: 
7400 

Ország: 
HU 

Kapcsolattartási pont(ok): 
Dr. Mach Tamás 
Címzett: 
Pályázati Igazgatóság 

Telefon: 
82-501-581 

E-mail: 
palyazatig@kaposvar.hu 

Fax: 
82-501-586 

Internetcím(ek) (adott esetben) 
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 

[x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet 
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:  
  [ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

[x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 
  [x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

[ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 

Központi szintű [ ]  Közszolgáltató [ ]  

Regionális/helyi szintű [x]  Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont] [ ]  

Közjogi szervezet [ ]  
Egyéb [ ]  

Egyéb (nevezze meg):  

[x] Általános közszolgáltatások  [ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

[ ] Védelem  [ ] Szociális védelem 

[ ] Közrend és biztonság  [ ] Szabadidő, kultúra és vallás 

[ ] Környezetvédelem  [ ] Oktatás 

[ ] Gazdasági és pénzügyek [ ] Egyéb (nevezze meg):  

[ ] Egészségügy   

[ ] Víz  

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]  

[ ] Villamos energia  

[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont]  

[ ] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és 
elosztása  

[ ] Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése  

2. oldal, összesen: 12

2011.02.07.https://195.228.171.34/hkm/viewform.jsp?id=2465/2011



  

  

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]  [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? igen [ ] nem 
[x]  

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA  

II.1) MEGHATÁROZÁS  

II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés  

Vállalkozási szerződés gázvezeték-építés kivitelezésére  

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) [x] Építési beruházás  b) [ ] Árubeszerzés  c) [ ] Szolgáltatás  

[x] Kivitelezés 

[ ] Tervezés és kivitelezés 

[ ] Kivitelezés, bármilyen eszközzel, 
módon, az ajánlatkérő által 
meghatározott követelményeknek 
megfelelően 

  
[ ] Építési koncesszió 

[ ] Adásvétel 

[ ] Lízing 

[ ] Bérlet 

[ ] Részletvétel 

[ ] Ezek 
kombinációja/Egyéb 

Szolgáltatási kategória  

(az 1–27. szolgáltatási 
kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4
. mellékletében) 
  
  

  

  

[ ] Szolgáltatási koncesszió  

A teljesítés helye 

Kaposvár  

NUTS-kód HU232  

A teljesítés helye  

NUTS-kód  

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):  
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II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR  

  

  

  

  

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE 

  

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya  

Vállalkozási szerződés gázvezeték-építés kivitelezésére  

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

 Fő szószedet  Kiegészítő szószedet (adott esetben)

Fő tárgy 45231220-3   

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. 
mellékletből szükség szerint több példány használható) igen [ ] nem [x]  

Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):  

egy részre [ ]  egy vagy több részre [ ]  valamennyi részre [ ]  

II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen [ ] nem [x]  

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)  

374 fm D159x4,5 mm acél gázvezeték 
771 fm D 160x14,6 mm KPE gázvezeték 
2 db 317 KW teljesítményű hőlégfúvó beépítése  

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen [ ] nem [x]  

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) 

Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)  
VAGY: kezdés (év/hó/nap)  
ÉS/VAGY 
befejezés 2011/06/30 (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 napi mértéke 100 000 Ft. 
Nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésével egyidejűleg teljesítési biztosítékot kell Ajánlatkérő 
rendelkezésre bocsátania a Kbt. 53/A. § (6) bekezdés a) pontja szerint, melynek értéke a nettó 
ellenszolgáltatás 5 %-a. 
Jóteljesítési biztosíték a Kbt. 53/A. § (6) bekezdés a) pontja szerint nyújtandó, melynek a hiánypótlás 
mentes műszaki átadás-átvétel időpontjától a jótállási idő végéig kell fennállnia, értéke a nettó 
szerződéses összeg 5 %-a, mely a számla benyújtásának feltétele. 
Jótállás: Ajánlattevő a hiánypótlás mentes átadás – átvételi eljárás lezárultától kezdődően 24 hónap 
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III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK  

teljeskörű jótállást köteles vállalni az elvégzett munkálatok vonatkozásában.  

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 átutalással kerül 
kiegyenlítésre a 281/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet, a 255/2006. (XII.8.) Kormányrendelet és a 
/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet, a Kbt 305. § (1)-(6) bekezdésére vonatkozó 
rendelkezései szerint, figyelemmel a 2003. évi XCII. törvény 36/A §-ában foglaltakra. A finanszírozás 
formája szállítói finanszírozás, a beruházás önrészét megrendelő, támogatás részét a támogatást 
folyósító szerv utalja. Résszámla benyújtására nincs lehetőség. 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 [x] nem [ ]  
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása  

4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet  

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) bekezdésében 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 Kbt. 249. § (3) bekezdésében foglaltaknak alapján a kizáró okok fenn nem állásáról az 
ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó 
szervezetnek nyilatkoznia kell, a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) tekintetében pedig az ajánlattevő köteles csatolni a Kbt. 63. § (3) 
bekezdése szerinti nyilatkozatát.  

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság   

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód: 

P1. A Kbt. 66. § (1) bekezdésének a) pontja alapján 
ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója csatolja 
valamennyi számlavezető pénzintézetétől származó, az 
ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi 
nyilatkozatát az alábbi tartalommal:  
- mióta vezeti a bankszámlát,  
- számláján 2010. január 1. napját követően 30 napot 
meghaladó sorbanállás fordult-e elő  
 
P2. A Kbt. 66. § (1) bekezdésének b) pontja alapján az 
ajánlattevő, továbbá a közbeszerzés értékének 10 %-át 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója 
csatolja 2009. évi számviteli jogszabályoknak megfelelő 
beszámoló másolat formájában, kiegészítő mellékletek 
nélkül.  

Az alkalmasság minimumkövetelménye
(i):  

Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, 
vagy a közbeszerzés értékének 10%-át 
meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozó, akinek:  
 
P1. bármelyik számlavezető 
pénzintézetétől származó nyilatkozata 
alapján bármelyik számláján 2010. 
január 1. után 30 napot meghaladó 
sorban álló tétel mutatkozott; 
 
P2. a 2009. évi mérleg szerinti 
eredménye negatív volt, úgyszintén ha 
a saját tőkéje kevesebb, mint a jegyzett 
tőkéje.  

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság   
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III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK  
  

  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód: 

M.1/ A Kbt. 67. § (2) e) pontja alapján ajánlattevő csatolja 
azoknak a szakembereknek (szervezeteknek), illetőleg 
vezetőknek a megnevezést, képzettségük ismertetésével, 
akiket be kíván vonni a teljesítésbe, különösen azok 
bemutatásával, akik a minőségellenőrzésért felelősek.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. / Ajánlattevő csatolja a Kbt. 67. § (1) bekezdés a) 
pontja szerinti nyilatkozatát és a Kbt. 68. § (1) bekezdés 
szerinti referenciaigazolását.  

Az alkalmasság minimumkövetelménye
(i):  

M.1./ Ajánlattevő 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 MV-GO/A jogosultságú, 
legalább 3 év gázvezeték építési 
szakmai gyakorlattal rendelkező 
szakemberrel. 
 
M.2/ Ajánlattevő rendelkezzen az 
ajánlattételi felhívás megjelenését 
megelőző 36 hónapban összességében 
min. nettó 40.000.000 HUF-ot elérő 
gázvezeték építési munkára vonatkozó 
referenciával, melyet legfeljebb 3 db 
befejezett referenciával lehet igazolni.  

III.2.4) Fenntartott szerződések  

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott igen [ ] nem [x]  

  

A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott igen [ ] nem [x]  

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e 
kötve? igen [ ] nem [ ]  

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:  

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA  

IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK  

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.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)  

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás [x]  

VAGY 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint [ ]  

[ ] Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni) 
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IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK  

  

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? igen [ ] nem [x]  

Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges) 

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? igen [x] 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) [x]  

Hirdetmény száma a KÉ-ben: 22889 / 2010 (KÉ-szám/évszám)  

A hirdetmény közzétételének dátuma: 2010/08/09 (év/hó/nap)  

  

IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)  

A dokumentáció beszerzésének határideje  
Dátum: 2011/02/16 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00  

Kell-e fizetni a dokumentációért? igen [x] nem [ ]  

Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 100000 Pénznem: HUF  

A fizetés feltételei és módja: 

A dokumentáció ellenértékét (bruttó 100.000,- Ft) az PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. K&H 
Banknál vezetett 10400126-49575052-53551002 számú bankszámlájára kell befizetni.  

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő  
Dátum: 2011/02/16 (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) 
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IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei  

Dátum: 2011/02/16 (év/hó/nap) Időpont: 10:00  

Helyszín : Ajánlatkérő I. pontban meghatározott székhelye Új épület II. em. 212. sz.  

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek  

A Kbt. 80. § (2) bekezdése szerint.  

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK  

V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben) igen [ ] nem [x]  

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 
V.2) A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?  

igen [x] nem [ ]  

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb 
hivatkozási alapot:  

Helyi hő- és hűtési energiaigény kielégítése megújuló energiaforrásokból KEOP-2009-4.2.0/B A 
Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő Biogáz vezetékének kiépítése.  

V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)  

V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 

Ajánlatkérő a Kbt. 250. § (3) bekezdés h) pontjának megfelelően az eljárás eredményéről szóló 
összegezést az ajánlatok bontását követő 10. napon (amennyiben az munkaszüneti nap úgy az azt 
követő első munkanapon) küldi meg az ajánlattevők részére.  

V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja: 

Az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldését követő 11. napon (amennyiben az 
munkaszüneti nap úgy az azt követő első munkanap).  

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 [x] nem [ ]  

V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott 
esetben)  

Személyesen az átutalás banki kivonattal történő leigazolásával a PROVITAL Fejelsztési Tanácsadó Zrt. 
hivatalos helyiségében (1022 Budapest, Bimbó út 68.) naponta 9-15 óráig az ajánlati felhívás 
megjelenése napjától az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlattételi határidő lejártának napján 9-11 
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:  

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: 

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 [x] nem [ ]  

V.7) Egyéb információk: 

a) Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a Kbt. 71. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatát (nemleges 
tartalommal is). 
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Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a fentiekben rögzített nyilatkozatuk kitöltésekor 
vegyék figyelembe a Kbt. 70. § (6) bekezdését amelynek értelmében egy - a 4. § 2. pontjának a)-d) 
alpontjai hatálya alá nem tartozó - személy (szervezet) a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát 
meghaladó mértékben fog részt venni a szerződés - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén egy 
részre vonatkozó szerződés - teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az 
ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell hogy szerepeljen. 
 
b) Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a Kbt. 63. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatát arra 
vonatkozóan, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá tartozó 
alvállalkozót 
 
c) Az ajánlat első oldalaként felolvasólap szerepeljen, amelyben közölni kell az ajánlatok felbontásakor 
ismertetésre kerülő adatokat a dokumentációhoz mellékelt mintában meghatározottak szerint. 
 
d) Az ajánlatot 1 eredeti és 2 másolati példányban kell benyújtani a Kbt. 70/A.§ (1) bekezdésének 
megfelelően. Amennyiben eltérés van az ajánlat „eredeti” és „másolat” példánya között, az ajánlatkérő 
az „eredeti” példányt tekinti irányadónak. Az ajánlatokat tartalmazó csomagon a következő szöveget 
kell szerepeltetni: „Kaposvár - Biogázvezeték építése - Ajánlattételi határidő lejártáig felbontani tilos”. 
 
e) Az ajánlatban benyújtott igazolásokat a Kbt. 20.§ (3) szakasza alapján egyszerű másolatban is be 
lehet nyújtani (az egyes nyilatkozatok azonban eredetiben csatolandók). 
 
f) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 70. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő 
kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, 
valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Az ajánlatban továbbá az ajánlattevőnek nyilatkoznia 
kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, 
kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. 
 
g) Érvénytelen az ajánlat, ha az Ajánlattevő a jelen felhívásban meghatározott kizáró okok hatálya 
alatt áll. 
 
h) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az erőforrást nyújtó szervezetnek (ha 
igénybe kíván venni) az alábbi iratait:  
 
- az ajánlattételi felhívás megjelenésének időpontjánál 30 napnál nem régebbi cégkivonat másolati 
példánya, amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, az esetleges 
változásbejegyzési kérelem másolata; egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány másolata; 
 
- az ajánlatot aláíró valamennyi személy érvényes aláírási címpéldányának, vagy cím mintájának 
másolata. 
 
i) Ajánlatkérő az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki-szakmai alkalmasságának 
feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. 
 
j) Ajánlattevő a Kbt. 55. § (3)-(4) bekezdésével összhangban köteles a Kbt. 72. § szerinti nyilatkozatát 
ajánlatához csatolni. 
 
k) Ajánlattevő köteles a Kbt. 53/A. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatát az ajánlatában becsatolni. 
 
l) Ajánlattevő köteles minden, a kivitelezéshez szükséges munkát szerepeltetni az ajánlatában. 
 
m) Az ajánlatnak tartalmaznia kell egy külön nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő, a 
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó illetve az 
erőforrást nyújtó szervezete (ha kíván igénybe venni), valamennyi számlavezető pénzügyi 
intézményétől valamennyi nem törölt számlájára vonatkozóan becsatolta a felhívásban előírt tartalmú 
nyilatkozatot. Ha valamely bankszámla már megszűnt, de a cégnyilvántartásban még nem került 
törlésre, csatolandó a megszűnést igazoló okirat vagy Ajánlattevői nyilatkozat. Abban az esetben, ha a 
cégnyilvántartásban nem szerepel valamely bankszámla, Ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-
át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó illetve az erőforrást nyújtó szervezete (ha 
kíván igénybe venni) külön nyilatkozatban sorolja fel ezen bankszámláit, illetve csatolja a megfelelő 
pénzintézeti nyilatkozato(ka)t. 
 
n) Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról 
szóló megállapodás másolati példányát (konzorciális szerződést), amely tartalmazza az ajánlattevők 
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között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a 
konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos 
jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők 
nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért minden egyes 
ajánlattevő egyetemleges felelősséget vállal. 
 
o) Amennyiben ajánlattevő a Kbt. 65. § (3) bekezdése alapján egy vagy több – a 66.§ -a illetve 67. §-
a szerinti - alkalmassági minimum követelménynek való megfelelés igazolása érdekében más 
szervezet (szervezetek) erőforrásaira támaszkodik, úgy is, ha az alkalmassági minimum 
követelménynek való saját részbeni megfelelését az erőforrást nyújtó szervezettel csak kiegészíteni 
kívánja, a Kbt. 65.§ (4) bekezdése szerint az erőforrást nyújtó szervezet az ajánlattételi felhívásban az 
ajánlattevővel kapcsolatban előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni azt, hogy a 
bevonni kívánt szervezet (szervezetek) alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá a bevonni kívánt 
szervezet (szervezetek) köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások 
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 
 
p) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt 
terheli. 
 
q) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven 
kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő a 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet 5. §-a szerinti hiteles magyar 
nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel. 
 
r) Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a 
referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott 
devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott 
összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell 
csatolni. A bármely okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. vonatkozásában csak az alkalmasság 
megállapításához szükséges sorok (adatok, információk) vonatkozásában szükséges az átszámítást 
tartalmazó iratot becsatolni. 
 
s) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt, azonban a Kbt. által előírt egyéb 
nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat. 
 
t) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a kivitelezési munkák elvégzését, a KEOP-
2009-4.2.0/B kódszámú „Helyi hő és hűtési energiaigény kielégítése megújuló energiaforrásokból” 
program keretében elnyerhető támogatásból biztosítja, amelynek érdekében támogatásra irányuló 
igényt (pályázatot) nyújtott be. Ajánlatkérő tájékoztatja továbbá az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 82. §-
t, a 99/A. § (1) bekezdését és a 303. §-t úgy kell alkalmazni, hogy az ott írt oknak, illetőleg 
körülménynek minősül a támogatásra irányuló igény el nem fogadása. 
 
u) Ajánlatkérő az ajánlattételt ajánlati biztosíték adásához köti. Az ajánlati biztosíték összegét 
ajánlattevő ajánlatkérő bankszámlájára " Biogázvezeték építése " megjelöléssel köteles befizetni vagy 
az ajánlati kötöttség lejártig bankgaranciával vagy biztosítási kötvénnyel megváltani. A bankgarancia 
és biztosítási kötvény érvényességének az ajánlati kötöttség végéig kell érvényben maradnia. Az 
ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (5) bekezdése szerint kerül visszafizetésre. A befizetést, átutalást 
igazoló dokumentumot, bankgarancialevelet vagy biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvényt 
ajánlattevő - befűzés nélkül - köteles az ajánlat eredeti példányához zárt borítékban csatolni. Az 
ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (5) bekezdés szerint kerül visszafizetésre.  
Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: 500 000 Ft, azaz Ötszázezer forint. Az 
ajánlati biztosíték pénzösszegben történő nyújtása esetén azt a 11743002-15398006-00000000 sz. 
számlára kell befizetni. 
 
v) A jelen ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a 
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény az irányadó.  

V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2011/01/26 (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. 
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II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ BESZEREZHETŐ  

  
  
III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVÁ AZ AJÁNLATOKAT KELL BENYÚJTANI 

  

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): 

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): 

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  

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA  
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----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) -----------
----------- 
  
  

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)  

3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK 

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE  
Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)  
VAGY Kezdés (év/hó/nap) 
ÉS/VAGY  
Befejezés (év/hó/nap)  

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL  

12. oldal, összesen: 12

2011.02.07.https://195.228.171.34/hkm/viewform.jsp?id=2465/2011


