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: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Kossuth L. u. 1-3.
Város/Község: Szombathely
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Szakály Szabolcs
Telefon: +36-94-520-239
E-mail: szakaly.szabolcs@szombathely.hu
Fax: +36-94-520-335
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szombathely.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:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa 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
Kámoni Arborétum „Ökoturisztikai Látogató- és Oktató Központ építése” és
környezetének kialakítása II.
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
Szombathely, Szent Imre herceg u. (828/6, 828/7 hrsz.)
NUTS-kód HU222
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, amelynek tárgya a Kámoni Arborétum „Ökoturisztikai
Látogató- és Oktató Központ építése” belsőépítészeti kialakítással, mozgássérült lift
építésével, személygépkocsi- és autóbuszparkoló, ill. kerékpártároló létesítésével
valamint fakivágással és fapótlással.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45212300-9

További
tárgyak:

45300000-0
45310000-3
45330000-9
45331000-6
45421130-4

45223300-9
45313100-5

II.1.7)
Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) nem
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)? nem
II.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
Új építés: Ökoturisztikai Látogató- és Oktató Központ építése és környezetének
kialakítása
A telek területe: 11.468 m2
Az épület bruttó alapterülete: 725,51 m2
Összes szintterület: 1.055,83 m2
Építmény magassága: 6,93 m
Mozgássérült lift építése: 1 db
Beépített terület nagysága: földszint 548,03 m2, emelet: 283,20 m2
Nyitott helyiségek területe: 73,35 m2
Parkolóhely kialakítás: 28 db személygépkocsi, ebből 2 db mozgássérült, 3 db
autóbusz
Kerékpártároló: 15 db
Fakivágás: 24 db
Lombosfa telepítés: 24 db
Füvesítés: 3.450 m2
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: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés 2011/09/15 (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)

A szerződésszerű teljesítés érdekében jólteljesítési biztosítékot kell vállalni a
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban Kbt.) 53/A. §
(6) bekezdés a) pont szerint, melynek mértéke a teljes nettó ajánlati ár 5%-a. A
teljesítést követően a dokumentációban meghatározott jótállási időszakot vállal a
nyertes ajánlattevő.
A nyertes ajánlattevő az alábbi kötbérek vállalására köteles.
- Késedelmi kötbér: a véghatáridő szerinti teljesítéshez tartozó számlázható nettó
összeg 1%-a naponta, legfeljebb a nettó vállalkozói díj 25 %-a.
- Meghiúsulási kötbér: mértéke a késedelmi kötbéren felül a teljes nettó vállalkozási
díj 7 %-a.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
A teljesítés során részszámla kibocsátására lehetőség van az ajánlattételi
dokumentációban (szerződéstervezetben) részletezettek szerint. Ajánlatkérő a
teljesítés dokumentációban részletezett igazolása után fogad be számlát.
Az esedékes önkormányzati forrásnak megfelelő (pályázati önrész és egyéb
saját forrás) vállalkozói díjat az ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően kiállított
számla ellenében átutalással teljesíti, a Kbt. 305. § (3) bekezdésének, a 2003. évi
XCII. törvény 36/A. §-ának, a 281/2006. (XII.23.) Korm. rendeletnek, a 255/2006.
(XII.8.) Korm. rendeletnek, valamint a 16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM együttes
rendeletnek megfelelően. Tekintettel ara, hogy jelen közbeszerzés európai uniós
támogatásból finanszírozott, Ajánlatkérő a Kbt. 305. § (3) bekezdés i) pontja alapján
a Kbt. 305.§ (3) c) pont szerinti számla ellenértékét 45 napon belül utalja át nyertes
ajánlattevőnek. A Kbt. 305. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő az
Art. 36/A. §-ának (3) bekezdését csak a Kbt. 305.§ (3) bekezdés g) pontja szerinti
ajánlattevői számlára alkalmazza.
A Támogatási szerződés alapján, a támogatás folyósítása közvetlenül a nyertes
Ajánlattevő részére történő kifizetéssel történik, az Ajánlatkérőt terhelő, a számla
támogatáson felüli összege kifizetésének igazolása mellett. Erre tekintettel
a pályázati forrásnak megfelelő vállalkozói díjat a ROP Kifizető Hatóság –
a Támogatási szerződésben megjelölt közreműködő szervezet – szállítói
kifizetéssel a pályázatban és a Támogatási szerződésben meghatározott határidők
figyelembevételével megfizeti a nyertes Ajánlattevő részére.
Ajánlatkérő a teljes ellenérték 10%-nak megfelelő mértékű vállalkozói előleg
igénybevételére lehetőséget biztosít nyertes ajánlattevő által választható igénylési
formaként. Az előleg megtérítése utófinanszírozással történik, a nyertes ajánlattevő
által kibocsátott előlegszámla alapján.
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) nem Ha igen, a különleges feltételek meghatározása
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, vagy erőforrást nyújtó
szervezet, akivel szemben a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. (a
továbbiakban Kbt.) 60. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Ajánlattevőnek (a közös ajánlattevők mindegyikének külön-külön), a közbeszerzés
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez
erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 249. § (3) bekezdése alapján nyilatkoznia kell
arról, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésében előírt kizáró okok hatálya alá.
Továbbá az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 63. § (3) bekezdése
szerint, hogy nem vesz igénybe a közbeszerzés 10%-át nem meghaladó mértékben
a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlatba csatolni kell a Kbt. 66. § (1) bek. c) pontja alapján az ajánlattételi
felhívás feladását megelőző három naptári évi (2007., 2008., és 2009.) összesített
teljes és a közbeszerzés tárgya (épület generálkivitelezése tárgyú) szerinti
tevékenységéből származó nettó árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően,
hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek a forgalmi adatok rendelkezésre állnak.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadók a Kbt. 4. § 3/E. pontja és a 65. §
(3)-(4) bekezdései és a 69. § (4)-(9) bekezdései.
Amennyiben ajánlattevő erőforrást nyújtó szervezetet vesz igénybe az alkalmasság
igazolásához, akkor ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy közte és az
erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás
fennáll-e.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Gazdasági és pénzügyi szempontból alkalmatlan az ajánlattevő, ha a jelen felhívás
feladását megelőző három naptári évben (2007., 2008., és 2009.) összesen a teljes
nettó árbevétele nem éri el a 150.000.000,- Ft összeget, és a közbeszerzés tárgya
szerinti (épület generálkivitelezése tárgyú) nettó árbevétele nem éri el ugyanezen
években összesen a nettó 100.000.000,- Ft összeget
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlatba csatolni kell a Kbt. 67. § (2) bek. e) pontja alapján a teljesítésbe bevonni
kívánt szakemberek bemutatását, amelynek tartalmaznia kell a teljesítésbe bevonni
kívánt szakemberek megnevezését, végzettségük ismertetését; felelős műszaki
vezető esetén a felelős műszaki vezetői regisztrációs számát, valamint felelős
műszaki vezető gyakorlatának időtartamát. Az ajánlatkérő az ajánlatban megjelölt
szakemberek műszaki vezetői jogosultságát a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 9. §
szerinti elektronikus névjegyzék alapján ellenőrzi.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadók a Kbt. 4. § 3/E. pontja és a 65. §
(3)-(4) bekezdései és a 69. § (4)-(9) bekezdései.
Amennyiben ajánlattevő erőforrást nyújtó szervezetet vesz igénybe az alkalmasság
igazolásához, akkor ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy közte és az
erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás
fennáll-e.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmatlan az ajánlattevő, nem rendelkezik
az alábbi a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberrel:
a) legalább 1 fő, legalább 5 éves felelős műszaki vezetői gyakorlattal rendelkező, a
244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerint a felelős műszaki vezetők névjegyzékében
szereplő MV-Ép/B kategóriás felelős építész műszaki vezető;
b) legalább 1 fő, legalább 5 éves felelős műszaki vezetői gyakorlattal rendelkező, a
244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerint a felelős műszaki vezetők névjegyzékében
szereplő MV-Ép/ÉG kategóriás felelős épületgépészeti műszaki vezető;
c) legalább 1 fő, legalább 5 éves felelős műszaki vezetői gyakorlattal rendelkező, a
244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerint a felelős műszaki vezetők névjegyzékében
szereplő MV-VI/A kategóriás felelős épületvillamossági műszaki vezető;
d) legalább 1 fő, legalább 5 éves felelős műszaki vezetői gyakorlattal rendelkező a
244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerint a felelős műszaki vezetők névjegyzékében
szereplő MV-KÉ/B kategóriás felelős műszaki vezető.
Ugyanazon személy legfeljebb kettő, a fentiekben előírt szakember vonatkozásában
mutatható be.
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott nem
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 x
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással
kell megadni)
Szempont
Súlyszám
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? igen
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: 24466 / 2010 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2010/08/20 (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2011/01/17 (év/hó/nap )
Időpont: 09:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 60000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A fenti ár az ÁFA-t nem tartalmazza. Átutalással vagy bankszámlára befizetéssel
fizetendő. Az átutalást vagy befizetést a TriCSÓK Zrt. Raiffeisen Bank Zrt.-nél
vezetett 12010659-01057020-00100006 számú számlájára kell teljesíteni, az
átutalás közlemény rovatában kérjük feltüntetni: „Dokumentáció, Kámoni Arborétum
II.”
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2011/01/17 (év/hó/nap) Időpont: 09:00
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: 80 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2011/01/17 (év/hó/nap)
Időpont: 09:00
Helyszín : Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, földszinti
tanácsterem (9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.)
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80. § (2) szerinti személyek.
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?
igen
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb hivatkozási alapot:

NYDOP-2.2.1./C-2f-2009-0002 azonosító jelű, „Az ismeretlen táj? A Gyöngyös-patak
völgyének bekapcsolása az Alpokalja fejlett aktív- és ökoturisztikai hálózatába” c.
projekt.
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
Ajánlatkérő az ajánlattevőket az eljárás eredményéről az arról készült összegezés
közvetlen megküldésével értesíti, legkésőbb az ajánlatok felbontásától számított 60
napon belül.
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2011. február 25., 14.00. A szerződéskötés helye: ajánlatkérő székhelye.
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)
A dokumentáció az ajánlattételi felhívás A) melléklet II. pont szerinti helyen átvehető
személyesen, munkanapokon 8-11 óráig (az ajánlatok felbontásának napján
8-9 óráig), illetve a Kbt. 54. § (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. A
dokumentáció átvételének feltétele az ellenérték befizetését vagy átutalását igazoló
eredeti pénzintézeti igazolás átadása, valamint az ajánlattevő elérhetőségeinek
megadása. A dokumentáció megküldése az erre irányuló kérelem kézhezvételétől
számított két munkanapon belül, postai úton történik feltéve, hogy a dokumentáció
ellenértékének megfizetését ajánlattevő eredeti pénzintézeti igazolással igazolta. A
dokumentáció másra nem ruházható át.
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
V.7) Egyéb információk:
1) Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83. § szerint biztosítja.
2) A közbeszerzési eljárás során valamennyi levelezésre, tájékoztatásra és egyéb
dokumentumra kérjük feltüntetni az alábbi információkat:
- Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
- Kámoni Arborétum „Ökoturisztikai Látogató- és Oktató Központ építése” és
környezetének kialakítása II.
- a dokumentumot beküldő neve, levelezési címe, faxszáma és e-mail címe
Ezen információk megadása szükséges esetleges személyes, vagy telefonon
történő megkeresés esetén is. A nem megfelelően címzett, vagy feliratozott
dokumentumok elirányításáért az ajánlatkérőt felelősség nem terheli.

3) Kiegészítő tájékoztatás: megkérésének határideje az ajánlatok bontását
megelőző 5. munkanap, megadásának határideje az ajánlatok bontását megelőző 3.
munkanap.
4) Az ajánlatban az alábbi adatokat kell megadni az ajánlattevőről:
- Belföldi adószám,
- Pénzforgalmi jelzőszám,
- Képviselő neve,
- Kapcsolattartó személy neve,
- Kapcsolattartó személy telefon vagy mobil száma,
- Kapcsolattartó személy faxszáma,
- Kapcsolattartó személy e-mail címe.
5) Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 80. §
(3) bekezdése szerinti összes adatot (az ajánlattevők neve, címe (székhelye,
lakóhelye), valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek a bírálati
szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek).
6) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 70.
§ (2) bekezdésében foglaltak szerint.
7) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt.
71. § (1) bekezdés a), b) és c) pontja vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges
tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni, és az ajánlathoz csatolni.
8) A Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pont szerinti alvállalkozóra vonatkozó, szükséges
alkalmassági igazolásokat a Kbt. 71. § (4) bekezdése szerint az ajánlatban kell
megadni.
9) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő dokumentumokat aláíró, az
ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bek. b) és d) pontjai szerinti alvállalkozó, valamint
az erőforrást nyújtó szervezet cégjegyzésre jogosult képviselőjének aláírási
címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját. Amennyiben az
ajánlattevőt nem a cégkivonatban szereplő képviselő írja alá, akkor az adott
személy(ek)nek az ajánlattevő aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás
mintáját is tartalmazó, a cégjegyzésre jogosult képviselő általi, cégszerű aláírással
ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni.
10) Közös ajánlattétel esetén az ajánlat részeként be kell nyújtani az
ajánlattevőknek a közös ajánlattétellel összefüggő megállapodásukat a
dokumentációban meghatározottak szerint.
11) A nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés aláírásakor köteles a munka
elvégzésére érvényes teljes körű felelősségbiztosítással rendelkezni.
12) Ajánlatkérő a Kbt. 70/A §-ban foglalt előírások közül kizárólag a d), e) és f)
pontok szerinti követelmények teljesítését írja elő, azzal a kitétellel, hogy a Kbt.
70/A § (1) bek. e) pont második mondata nem alkalmazandó. Követelmény továbbá
az ajánlat bekötése, összefűzése vagy összetűzése. Az ajánlatot 1 eredeti és 5
másolati példányban kell benyújtani. A Kbt. 20. § (3) bekezdése alapján az eredeti
ajánlati példányban szereplő igazolások egyszerű másolatban is benyújthatók.
13) Az ajánlattevőnek tételes kereskedelmi ajánlatot kell tennie az árazatlan
költségvetési kiírás(ok) kitöltésével, melye(ke)t az ajánlattételi dokumentáció
tartalmaz. A dokumentációban található költségvetési kiírás című dokumentumot
(CD-melléklet) papíralapon, és elektronikusan és *.xls-formátumba konvertálva,
nem újraírható optikai adathordozón (CD, vagy DVD lemezen) is be kell nyújtani
az ajánlathoz csatolva. A papíralapú és az elektronikus változat közti esetleges

ellentmondás esetén ajánlatkérő a papíralapú változatot tekinti irányadónak.
Az ajánlathoz csatolandó CD, vagy DVD lemezt az ajánlat példányaival közös
csomagolásban kell benyújtani.
14) Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy a jólteljesítési
biztosítékot a Kbt. 53/A. § (6) bekezdés a) pontjában foglalt lehetőségek közül melyik
formában kívánja nyújtani.
15) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben az összegezésben
megnevezi a nyertest követő legkedvezőbb ajánlatot tevőt, úgy a Kbt. 91. § (2)
bekezdésében meghatározott esetben vele kötheti meg a szerződést.
16) Ajánlattevő az ajánlattételi felhívás IV.3.6) pontjában foglaltaknak megfelelően,
az ott szereplő időtartamig ajánlatához kötve van. Amennyiben a Kbt. 78. § (2)
bekezdésében meghatározott időpont ennél későbbi, akkor ajánlattevő ajánlatához a
Kbt. 78. § (2) bekezdésében meghatározott időpontig van kötve.
17) Ajánlatkérő az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat
- annak szükségessége esetén - a Magyar Nemzeti Banknak, a felhívás
megküldésének napján érvényes hivatalos deviza középárfolyamai alapján számítja
át Magyar Forintra.
18) Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárással kapcsolatos
valamennyi határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/12/27 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: TriCSÓK Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.
Postai cím: Teréz krt. 19. III. emelet 37.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1067
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Csók István
Telefon: +36-1-354-2760
E-mail: szombathely@tricsok.hu
Fax: +36-1-354-2768
Internetcím (URL): www.tricsok.hu
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név: Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Postai cím: Kossuth L. u. 1-3
Város/Község: Szombathely
Postai irányítószám: 9700
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala,
Tisztségviselői Osztály
Címzett: dr. Németh László (Fszt. 019. sz. szoba)
Telefon: +36-94-520-290
E-mail: l_nemeth@szombathely.hu
Fax: +36-94-520-335
Internetcím (URL):

III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név: Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Postai cím: Kossuth L. u. 1-3.
Város/Község: Szombathely
Postai irányítószám: 9700
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala,
Tisztségviselői Osztály
Címzett: dr. Németh László (Fszt. 019. sz. szoba)
Telefon: +36-94-520-290
E-mail: l_nemeth@szombathely.hu
Fax: +36-94-520-335
Internetcím (URL):
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1
meghatározás
1) A rész meghatározása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
További
tárgyak:
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
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------

