
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
 
 
1. Az ajánlatkérő neve és címe: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (7400 Kaposvár, 
Kossuth tér 1.) 
 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
 
Vállalkozási szerződés a DDOP-2.1.1-A.B/12-2012-0003 azonosítószámú, „Komplex kerékpáros 
és kulturális turisztikai kínálat fejlesztése Kaposváron és a Zselicben” című projekthez 
kapcsolódó üzleti marketing feladatok ellátására. 
 
A DDOP-2.1.1-A.B/12-2012-0003 azonosítószámú, „Komplex kerékpáros és kulturális 
turisztikai kínálat fejlesztése Kaposváron és a Zselicben” című projekt keretében három 
projektelem kerül megvalósításra: 

1. A Szentjakabi Bencés Apátság szolgáltatásbővítése, a Kaposvári Nyári Színházi Esték 
infrastrukturális fejlesztése, 
2. A Rippl-Rónai Emlékmúzeum kínálatbővítése, 
3. A Zselici bringaút fejlesztése. 
 

Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata a DDOP-2.1.1-A.B/12-2012-0003 
azonosítószámú, „Komplex kerékpáros és kulturális turisztikai kínálat fejlesztése Kaposváron és a 
Zselicben” című projekthez kapcsolódóan a fejlesztés népszerűsítése, az üzleti marketing 
feladatok elvégzése. 
 
A jelen eljárás eredményeként megkötendő szerződés keretében nyertes ajánlattevő az üzleti célú 
marketingkommunikációs tevékenység végzése során az alábbi promóciós eszközöket köteles 
alkalmazni: 
 
I. Honlap kialakítása: 
 
A projekt során megvalósítani kívánt három projektelem komplexitását hivatott bemutatni a 
projekt weboldala (egységes weblapcímen, de három aloldalon), mely mindhárom elemhez 
kapcsolódóan részletesen tájékoztat az aktuális információkról. 

 Kerékpáros aloldal: 

 Áttekintő és részletes térképpel, a vonzerők és az útvonalak bemutatásával, 
szolgáltatók felsorolásával, letölthető GPS track-kel, kapcsolódással a KENYI 
rendszerhez térképpel; 

 az útvonal által érintett települések, látnivalók, tájak bemutatása; 

 kerékpáros szolgáltatók, szervizhelyek feltüntetése; 

 útvonaltervezés, túraszervezés; 

 Rippl-Rónai Emlékmúzeum aloldal: 

 kiállítások, szolgáltatások, alapinformációk bemutatása; 

 virtuális séta a múzeumban és a kapcsolódó épületekben; 

 online jegyvásárlási funkció. 

 Szentjakabi Bencés Apátság aloldal: 

 alapinformációk, az apátság történelmének bemutatása; 

 virtuális séta az apátságban és a romterületen; 

 galéria a korábbi előadásokról; 

 az aktuális program feltüntetése. 

 
II. Arculattervezés - egységes arculat létrehozása a teljes projekt vonatkozásában: 



 

 Közös arculat (logo, szlogen, forma- és színvilág) amely megjelenik a promóciós 
eszközökön (sajtómegjelenéseken, plakátokon, honlapon, a kerékpáros tájékoztatási 
táblákon, kiadványokban). 

 
III. Közösségi oldalakon (Facebook, Twitter) való megjelenés 
 
Nyertes ajánlattevő feladata a projektnek Facebook, Twitter aloldal létrehozása, feltöltése 
tartalommal, és folyamatos információk nyújtása a projektről. 
 
IV. Belföldi turisztikai vásárokon való megjelenés 
 
Ennek keretében feladat: 4 db turisztikai kiállításon való megjelenés megszervezése 1 fővárosi 
(Budapest) és 3 vidéki (Veszprém, Győr és Kecskemét) kiállításon (informátor, stand, utazási 
költség, egyéb részvételi költségek biztosításával). 
 
V. Szóró kiadványok 
 
Az egységes arculati elemek alkalmazásával kétféle nyomtatott kiadvány elkészítése szükséges. 
 

 Kerékpáros kiadvány: Kaposvárt és a Zselicet behálózó kerékpárútvonal térképe, az 
érintett attrakciók, települések és szolgáltatók bemutatásával, kerékpáros események 
feltüntetése. 
Paraméterek: 

- 15.000 darab magyar nyelvű + 5.000 darab angol nyelvű; 

- A3 méret, leporello; 

- színes. 
 

 Kulturális kiadvány: Kaposvár kulturális értékeinek bemutatása – hangsúlyosan a Rippl-
Rónai Emlékmúzeum és a Szentjakabi Bencés Apátság kínálata. 
Paraméterek: 

- 20.000 darab magyar nyelvű + 5.000 darab angol nyelvű; 

- 100*220 mm, 24 oldal+borító, irkafűzött. 
 
VI. Study tour szervezése újságíróknak 
 
Az Önkormányzat a projekt bemutatását elsősorban study tour rendezésén keresztül kívánja 
megvalósítani. Ennek keretében a cél a megvalósult tárgy szerinti projekt bemutatása újságírók 
számára. Legalább 8 újságíró meghívása szükséges, a feladatleírás szerint meghatározott 
újságoktól, hiszen a projekt célja a turizmus fellendítése, a fejlesztés megismertetése az országban. 
 
VII. Plakátok 
 
A plakátok két témakör köré csoportosulnának: 

 A Kaposvári Nyári Esték egy-egy aktuális előadásáról – 5 db előadás, 40 db 
plakát/előadás, összesen 200 db A2 méret, színes, 

 A Kaposvári Nyári Esték teljes „évadjának” kínálatáról - összesen 100 db A2 méret, 
színes. 

 
VIII. Hirdetések, PR cikkek legalább megyei lapokban 
 
Paraméterek: 



- legalább A/8 méret; 

- összesen 10 darab megjelenés – 5 db PR cikk és 5 db hirdetés 
 
IX. Záró rendezvény megszervezése és lebonyolítása 
 
A feladat az ünnepélyes projekt szintű záró rendezvény megszervezése kb. 500 fő részvételével. 1 
teljes napos rendezvény, amely bemutatja a projekt során készült fejlesztéseket. A rendezvény 
tartalmazzon olyan kulturális programokat, amelyek a fejlesztési elemeket mutatják be. 
 
A megvalósítandó feladatok részletes meghatározását az ajánlattételi dokumentáció, valamint 
mellékletei tartalmazzák. 
 
3. A választott eljárás fajtája:  
 
A Kbt. 122. § (7) bekezdésének a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos, 
nemzeti közbeszerzési eljárás. 
 
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények 
ismertetése:  
 
A közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatás becsült értéke nem éri el a nettó huszonötmillió 
forintot [Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pont]. 
 
5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és 
közzétételének napja: - 
 
6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és 
közzétételének/megküldésének napja: 
 
Az ajánlattételi felhívás 2014. január 7. napján került megküldésre az ajánlattevők részére. 
 
7. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen 

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) 
bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet 
összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra: 
- 

c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: - 
 

8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 4 db 
 
9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az 
értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak 
részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén 
részenként): 
 

Ajánlattevő neve: Kaposvári Városfejlesztési Nonprofit Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 7400 Kaposvár, Fő u. 57. 

Ajánlati ár (nettó Ft): nettó 11 660 000 Ft + ÁFA 

 



A fenti ajánlattevő az ajánlattételi felhívásnak, dokumentációnak és a jogszabályoknak megfelelő 
ajánlatot nyújtott be, az ajánlattevő megfelelően igazolta az előírt alkalmassági 
minimumkövetelmények teljesülését. 
 
b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlat-tételi 
lehetőség esetén részenként): - 

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható 
pontszám alsó és felső határának megadása: - 
 
d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek 
(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok 
szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: - 
 
10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 
 

- MAHIR Kiállítás és Rendezvény Kft. (1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 16. I./1.) ajánlattevő 
ajánlata a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelen, tekintettel az alábbiakra. 
 
Ajánlatkérő a 2014. január 14. napján kibocsátott hiánypótlási felhívással és felvilágosítás kéréssel 
az alábbi hiányok pótlására és felvilágosítás nyújtására szólította fel a MAHIR Kiállítás és 
Rendezvény Kft. (1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 16. I./1.) ajánlattevőt: 
 
- „Az ajánlattételi felhívás 14.2) pontjában foglaltak alapján a Kbt. 56. § (1) bekezdésének kc) 

pontja szerinti kizáró ok hiányát a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib) 
alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia az ajánlattevőnek. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. 
rendelet 2. § i) pont ib) alpontjában foglaltak alapján a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) 
alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges arról, hogy olyan társaságnak 
minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén 
jegyeznek; ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. 
törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált 
valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó 
nyilatkozatot szükséges benyújtani. 

 
Fentiekre tekintettel - adott esetben a megfelelő tartalmú nyilatkozat, illetőleg igazolás 
benyújtásával - nyújtson felvilágosítást az ajánlatában található alábbi nem egyértelmű 
nyilatkozat tartalmának tisztázása érdekében: 

 az ajánlatának 6. oldalán becsatolt nyilatkozat többértelmű, azaz tartalmazza azt a 
kijelentést, hogy ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott 
tőzsdén jegyeznek, továbbá tartalmazza a tényleges tulajdonos(ok) megjelölését. 
Felhívom ajánlattevő figyelmét, hogy a dokumentáció 5. számú melléklete szerinti 
nyilatkozatminta alkalmazása esetén annak lábjegyzetben foglalt előírása szerint a 
nem kívánt részt törölni szükséges; 

 
- A Kbt. 55. § (1) bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) 

bekezdésének c) pontja alapján, az ajánlattételi felhívás 15.2) pontjának P/1. pontja 
tekintetében előírtaknak megfelelően igazolja, hogy megfelel az ajánlattételi felhívás 15.1) 
pontjának P/1. pontja szerinti alkalmassági minimumkövetelménynek, tekintettel az 
alábbiakra: 

 a P/1. pont szerinti alkalmassági minimumkövetelmény igazolására nyilatkozatot 
szükséges csatolni az ajánlattételi felhívás megküldésének napját megelőző 3 
üzleti évben a közbeszerzés tárgyából - PR kommunikációs és/vagy marketing 



kommunikációs tevékenységből - származó - általános forgalmi adó nélkül 
számított – árbevételéről, ajánlattevő ajánlata 9. oldalán azonban a 2010, 2011, 
2012. év árbevételi adatairól nyilatkozott. 

 
- Ajánlattevő az ajánlattételi felhívás 27.11) pontjában foglalt előírásoknak megfelelően 

csatolja nyilatkozatát megfelelő tartalommal a Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja alapján, 
tekintettel az alábbiakra: 

 ajánlattevő az ajánlata 16-17. oldalain benyújtott nyilatkozatának a Kbt. 40. § (1) 
bekezdés b) pontjára vonatkozó részében nem nyilatkozott arról, hogy kíván-e 
vagy nem kíván a közbeszerzési érték tíz százalékát meghaladó mértékben 
alvállalkozókat igénybe venni; 
 
Felhívom ajánlattevő figyelmét, hogy amennyiben kíván a közbeszerzési érték tíz 
százalékát meghaladó mértékben alvállalkozókat igénybe venni, akkor 
ajánlattevőnek nyilatkozatában a közbeszerzési érték tíz százalékát meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók megjelölésén túl meg kell jelölnie a 
közbeszerzésnek azt a százalékos arányát is, amelynek teljesítésében a megjelölt 
alvállalkozók közre fognak működni; 
 
Felhívom ajánlattevő figyelmét, hogy a nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni 
kell, amennyiben nem kíván a közbeszerzési érték tíz százalékát meghaladó 
mértékben alvállalkozókat igénybe venni, akkor annak a nyilatkozatból 
egyértelműen ki kell derülnie;” 

 
Tekintettel arra, hogy a MAHIR Kiállítás és Rendezvény Kft. (1136 Budapest, Hegedűs Gyula 
u. 16. I./1.) ajánlattevő a hiánypótlási felhívás és felvilágosítás kérésben meghatározott határidőre 
nem nyújtott be hiánypótlást és nem adott felvilágosítást, a MAHIR Kiállítás és Rendezvény 
Kft. (1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 16. I./1.) ajánlattevő ajánlata a Kbt. 74. § (1) 
bekezdésének e) pontja alapján érvénytelen. 
 
 

- Zselici Forrás Kft. (7400 Kaposvár, Teleki u. 11.) ajánlattevő ajánlata a Kbt. 74. § (1) 
bekezdésének e) pontja alapján érvénytelen, tekintettel az alábbiakra. 
 
Ajánlatkérő a 2014. január 14. napján kibocsátott hiánypótlási felhívással és felvilágosítás kéréssel 
az alábbi hiányok pótlására és felvilágosítás nyújtására szólította fel a Zselici Forrás Kft. (7400 
Kaposvár, Teleki u. 11.) ajánlattevőt: 
 
- „Ajánlattevő csatolja megfelelő tartalommal a Kbt. 122. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti 

nyilatkozatát a kizáró okok fenn nem állásáról, tekintettel arra, hogy ajánlata 5-6. oldalain 
benyújtott nyilatkozatának ponthivatkozásai tévesek; 

 
- Az ajánlattételi felhívás 14.2) pontjában foglaltak alapján a Kbt. 56. § (1) bekezdésének kc) 

pontja szerinti kizáró ok hiányát a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib) 
alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia az ajánlattevőnek. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. 
rendelet 2. § i) pont ib) alpontjában foglaltak alapján a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) 
alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges arról, hogy olyan társaságnak 
minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén 
jegyeznek; ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. 
törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált 
valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó 
nyilatkozatot szükséges benyújtani. 



 
Fentiekre tekintettel - adott esetben a megfelelő tartalmú nyilatkozat, illetőleg igazolás 
benyújtásával - nyújtson felvilágosítást az ajánlatában található alábbi nem egyértelmű 
nyilatkozat tartalmának tisztázása érdekében: 

 az ajánlatának 7. oldalán becsatolt nyilatkozat többértelmű, azaz tartalmazza azt a 
kijelentést, hogy ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott 
tőzsdén jegyeznek, továbbá tartalmazza a tényleges tulajdonos(ok) megjelölését. 
Felhívom ajánlattevő figyelmét, hogy a dokumentáció 5. számú melléklete szerinti 
nyilatkozatminta alkalmazása esetén annak lábjegyzetben foglalt előírása szerint a 
nem kívánt részt törölni szükséges; 

 
- A Kbt. 55. § (1) bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) 

bekezdésének c) pontja alapján, az ajánlattételi felhívás 15.2) pontjának P/1. pontja 
tekintetében előírtaknak megfelelően igazolja, hogy megfelel az ajánlattételi felhívás 15.1) 
pontjának P/1. pontja szerinti alkalmassági minimumkövetelménynek, tekintettel az 
alábbiakra: 

 a P/1. pont szerinti alkalmassági minimumkövetelmény igazolására nyilatkozatot 
szükséges csatolni az ajánlattételi felhívás megküldésének napját megelőző 3 
üzleti évben a közbeszerzés tárgyából - PR kommunikációs és/vagy marketing 
kommunikációs tevékenységből - származó - általános forgalmi adó nélkül 
számított – árbevételéről, ajánlattevő ajánlata 10. oldalán azonban a 2010, 2011, 
2012. év árbevételi adatairól nyilatkozott. 

 
- A Kbt. 55. § (1) bekezdésének a) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) 

bekezdésének a) pontja alapján, az ajánlattételi felhívás 15.4) pontjának M/1. pontja 
tekintetében előírtaknak megfelelően igazolja, hogy megfelel az ajánlattételi felhívás 15.3) 
pontjának M/1. pontja szerinti alkalmassági minimumkövetelménynek; 

 
- Az ajánlattételi felhívás 27.9) pontjának és az ajánlattételi dokumentáció III.3) pontjának 

megfelelően ajánlattevő csatolja nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy a kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy 
középvállalkozásnak minősül-e, tekintettel arra, hogy az ajánlata 12. oldalán benyújtott 
nyilatkozat többértelmű, azaz tartalmazza azt a kijelentést, hogy ajánlattevő nem tartozik a 
kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya alá, hogy 
ajánlattevő mikrovállalkozásnak minősül, továbbá hogy ajánlattevő kisvállalkozásnak 
minősül, valamint hogy ajánlattevő középvállalkozásnak minősül. Felhívom ajánlattevő 
figyelmét, hogy a dokumentáció 10. számú melléklete szerinti nyilatkozatminta alkalmazása 
esetén annak lábjegyzetben foglalt előírásai szerint a megfelelő pontot aláhúzni szükséges; 

 
- Ajánlattevő az ajánlattételi felhívás 27.11) pontjában foglalt előírásoknak megfelelően 

csatolja nyilatkozatát a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontjai alapján. Felhívom ajánlattevő 
figyelmét, hogy a nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell; 

 
- Ajánlattevő az ajánlattételi felhívás 27.2) pontjában foglalt előírásoknak megfelelően csatolja 

cégszerűen aláírt ajánlatát teljes terjedelmében, írásvédett (nem szerkeszthető) formátumban 
egy elektronikus adathordozón (pl: CD vagy DVD), továbbá csatolja nyilatkozatát arra 
vonatkozólag, hogy a fenti adathordozón benyújtott ajánlatának tartalma teljes mértékben 
megegyezik az általa benyújtott eredeti megjelölésű ajánlat tartalmával; 

 
- Ajánlattevő - adott esetben a megfelelő tartalmú nyilatkozat, illetőleg igazolás benyújtásával - 

nyújtson felvilágosítást az ajánlatában található alábbi nem egyértelmű nyilatkozatok 
tartalmának, illetőleg formai ellentmondásának tisztázása érdekében: 



 Az ajánlatában benyújtott nyilatkozatokban alulírottként az ajánlattevő 
képviseletében F.M. került megjelölésre, az adott nyilatkozatokon szereplő aláírás 
azonban nem egyezik meg F.M.-nek az ajánlata 8. oldalán benyújtott aláírási 
címpéldány szerinti aláírásával. Felhívom ajánlattevő figyelmét, hogy amennyiben 
az ajánlatban található nyilatkozatokat meghatalmazott írja alá, úgy a 
nyilatkozatokban aláíróként a meghatalmazott nevének feltüntetése szükséges;” 

 
Tekintettel arra, hogy a Zselici Forrás Kft. (7400 Kaposvár, Teleki u. 11.) ajánlattevő a 
hiánypótlási felhívás és felvilágosítás kérésben meghatározott határidőre nem nyújtott be 
hiánypótlást és nem adott felvilágosítást, a Zselici Forrás Kft. (7400 Kaposvár, Teleki u. 11.) 
ajánlattevő ajánlata a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelen. 
 
 

- Somogy Design Kft. (7400 Kaposvár, Hunyadi J. u. 72.) ajánlattevő ajánlata a Kbt. 74. § (1) 
bekezdésének e) pontja alapján érvénytelen, tekintettel az alábbiakra. 
 
Ajánlatkérő a 2014. január 14. napján kibocsátott hiánypótlási felhívással és felvilágosítás kéréssel 
az alábbi hiányok pótlására és felvilágosítás nyújtására szólította fel a Somogy Design Kft. (7400 
Kaposvár, Hunyadi J. u. 72.) ajánlattevőt: 
 
- „Az ajánlattételi felhívás 14.2) pontjában foglaltak alapján a Kbt. 56. § (1) bekezdésének kc) 

pontja szerinti kizáró ok hiányát a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib) 
alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia az ajánlattevőnek. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. 
rendelet 2. § i) pont ib) alpontjában foglaltak alapján a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) 
alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges arról, hogy olyan társaságnak 
minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén 
jegyeznek; ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. 
törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált 
valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó 
nyilatkozatot szükséges benyújtani. 

 
Fentiekre tekintettel - adott esetben a megfelelő tartalmú nyilatkozat, illetőleg igazolás 
benyújtásával - nyújtson felvilágosítást az ajánlatában található alábbi nem egyértelmű 
nyilatkozat tartalmának tisztázása érdekében: 

 az ajánlatának 25. oldalán becsatolt nyilatkozat többértelmű, azaz tartalmazza azt a 
kijelentést, hogy ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott 
tőzsdén jegyeznek, továbbá tartalmazza a tényleges tulajdonos(ok) megjelölését. 
Felhívom ajánlattevő figyelmét, hogy a dokumentáció 5. számú melléklete szerinti 
nyilatkozatminta alkalmazása esetén annak lábjegyzetben foglalt előírása szerint a 
nem kívánt részt törölni szükséges;” 

 
Tekintettel arra, hogy a Somogy Design Kft. (7400 Kaposvár, Hunyadi J. u. 72.) ajánlattevő a 
hiánypótlási felhívás és felvilágosítás kérésben meghatározott határidőre nem nyújtott be 
hiánypótlást és nem adott felvilágosítást, a Somogy Design Kft. (7400 Kaposvár, Hunyadi J. u. 
72.) ajánlattevő ajánlata a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelen. 
 
11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai: 
 
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot a tárgy közbeszerzési 
eljárásban a Kaposvári Városfejlesztési Nonprofit Kft. (7400 Kaposvár, Fő. u. 57.) ajánlattevő 
nyújtotta be. Ajánlattevő ajánlati ára nettó 11 660 000 Ft. 



 
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 

összege és ajánlata kiválasztásának indokai: - 
 

12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót 
kíván igénybe venni: 
 a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: - 
 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: -  
 
13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos 
aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni: 
 a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: - 
 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 
 
14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények 
megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) 
támaszkodik:  
 a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: - 
 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 
 
15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 2014. január 29. 
 
      b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2014. február 7. 
 
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2014. január 28. 
 
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2014. január 28. 
 
18.* Az összegezés módosításának indoka: - 
 
19.* Az összegezés módosításának időpontja: - 
  
20. *A módosított összegezés megküldésének időpontja: - 
  
21. * Az összegezés javításának indoka: - 
 
22. * Az összegezés javításának időpontja: - 
 
23. * A javított összegezés megküldésének időpontja: - 
 
24.* Egyéb információk: - 
 

 
 
 
 
 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
képviseletében 

PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. 
dr. Albert Huba Attila 


