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
Árubeszerzés
Szolgáltatás x
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 Lajos u. 1-3.
Város/Község: Szombathely
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és
Üzemeltetési Osztály Tóth István, V. em. 510.
Telefon: 36-94-520-260
E-mail: toth.istvan@szombathely.hu
Fax: 36-94-520-264
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
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
Rehabilitációs szakmérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása.
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)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió

A teljesítés helye
NUTS-kód
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
xSzolgáltatás
Szolgáltatási kategória 12
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
9700 Szombathely, Dózsa Gy. u. 4., Nagykar u. 1-3., Szűrcsapó u. 43., Losonc u. 3.,
Karmelita u. 2/c.; Váci M. u. 3., Sziget u.
NUTS-kód HU222
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
Megbízási szerződés alapján
I. rész: Nagy Lajos Gimnázium (9700 Szombathely, Dózsa Gy. u. 4.) korszerű
közoktatási intézménnyé történő átalakítása, fejlesztése az energiatakarékosság
tükrében - rehabilitációs szakmérnöki tevékenység ellátása
II. rész: Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképző Iskola (9700 Szombathely,
Nagykar u. 1-3.) korszerű közoktatási intézménnyé történő átalakítása, fejlesztése az
energiatakarékosság tükrében - rehabilitációs szakmérnöki tevékenység ellátása
III. rész: Szűrcsapó utcai Óvoda (9700 Szombathely, Szűrcsapó u. 43.) korszerű
közoktatási intézménnyé történő átalakítása, fejlesztése az energiatakarékosság
tükrében - rehabilitációs szakmérnöki tevékenység ellátása

IV. rész: Losonc Óvoda (9700 Szombathely, Losonc u. 3.) korszerű közoktatási
intézménnyé történő átalakítása, fejlesztése az energiatakarékosság tükrében rehabilitációs szakmérnöki tevékenység ellátása.
V. rész: II. sz. Idősek Klubja (9700 Szombathely, Karmelita u. 2/c.)
akadálymentesítés-rehabilitációs szakmérnöki tevékenység ellátása
VI. rész: III. sz. Idősek Klubja (9700 Szombathely, Váci M. u. 3.)
akadálymentesítés-rehabilitációs szakmérnöki tevékenység ellátása
VII. rész: II. sz. Idősek Klubja (9700 Szombathely, Karmelita u. 2/c.)
akadálymentesítés-műszaki ellenőri tevékenység ellátása
VIII: rész: Szombathely, - PICK telep, (9700, Szombathely, Sziget u.)
csapadékcsatorna építés műszaki ellenőri tevékenység ellátása.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

71520000-9

További
71356100-9
tárgyak:
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
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)
I. rész: A főbb szakértői feladatok:
- A műszaki tervek átvizsgálása, véleményezése, a megfelelőség igazolása
- a kivitelezés akadálymentesítési szakmai felügyelete,
- részvétel a kivitelezési kooperációkon, szükség esetén a kooperációk időtartamán
túli folyamatos rendelkezésre állás biztosítása
- szükség szerint bejegyzés az építési naplóba (megrendelői ellenjegyzéssel)
- közreműködés a támogatási szerződésben előírt előrehaladási és záró jelentések
összeállításában,
- részvétel és nyilatkozat a kivitelezési munkaterület átadásán és a műszaki
átadás-átvételen,
- az elkészült létesítmény átvizsgálása, véleményezése, a megfelelőség igazolása
A beruházás során megvalósítandó főbb építési feladatok: akadálymentes
parkoló, kültéri és belső közlekedési területek korszerűsítése, nyílászárók cseréje,
burkolatok, vizesblokkok felújítása, személyfelvonó kivitelezési munkái. Tervezett
beruházási összköltség: nettó 156 000 000 Ft.
II. rész: A főbb szakértői feladatok:
- A műszaki tervek átvizsgálása, véleményezése, a megfelelőség
- a kivitelezés akadálymentesítési szakmai felügyelete,
- részvétel a kivitelezési kooperációkon, szükség esetén a kooperációk időtartamán
túli folyamatos rendelkezésre állás biztosítása

- szükség szerint bejegyzés az építési naplóba (megrendelői ellenjegyzéssel)
- közreműködés a támogatási szerződésben előírt előrehaladási és záró jelentések
összeállításában,
- részvétel és nyilatkozat a kivitelezési munkaterület átadásán és a műszaki
átadás-átvételen,
- az elkészült létesítmény átvizsgálása, véleményezése, a megfelelőség igazolása
A beruházás során megvalósítandó főbb építési feladatok: akadálymentes
parkoló, kültéri és belső közlekedési területek korszerűsítése, nyílászárók cseréje,
burkolatok, vizesblokkok felújítása. Tervezett beruházási összköltség: nettó 148 000
000 Ft.
III. rész: A főbb szakértői feladatok:
- A műszaki tervek átvizsgálása, véleményezése, a megfelelőség igazolása
- a kivitelezés akadálymentesítési szakmai felügyelete,
- részvétel a kivitelezési kooperációkon, szükség esetén a kooperációk időtartamán
túli folyamatos rendelkezésre állás biztosítása
- szükség szerint bejegyzés az építési naplóba (megrendelői ellenjegyzéssel)
- közreműködés a támogatási szerződésben előírt előrehaladási és záró jelentések
összeállításában,
- részvétel és nyilatkozat a kivitelezési munkaterület átadásán és a műszaki
átadás-átvételen,
- az elkészült létesítmény átvizsgálása, véleményezése, a megfelelőség igazolása
A beruházás során megvalósítandó főbb építési feladatok: akadálymentes
parkoló, kültéri és belső közlekedési területek korszerűsítése, nyílászárók cseréje,
burkolatok, vizesblokkok felújítása. Tervezett beruházási összköltség: nettó 50 700
000 Ft.
IV. rész: A főbb szakértői feladatok:
- A műszaki tervek átvizsgálása, véleményezése, a megfelelőség igazolása
- a kivitelezés akadálymentesítési szakmai felügyelete,
- részvétel a kivitelezési kooperációkon, szükség esetén a kooperációk időtartamán
túli folyamatos rendelkezésre állás biztosítása
- szükség szerint bejegyzés az építési naplóba (megrendelői ellenjegyzéssel)
- közrerműködés a támogatási szerződésben előírt előrehaladási és záró jelentések
összeállításában,
- részvétel és nyilatkozat a kivitelezési munkaterület átadásán és a műszaki
átadás-átvételen,
- az elkészült létesítmény átvizsgálása, véleményezése, a megfelelőség igazolása
A beruházás során megvalósítandó főbb építési feladatok: akadálymentes
parkoló, kültéri és belső közlekedési területek korszerűsítése, nyílászárók cseréje,
burkolatok, vizesblokkok felújítása. Tervezett beruházási összköltség: nettó 32 200
000 Ft.
V. rész: A főbb szakértői feladatok:
- A műszaki tervek átvizsgálása, véleményezése, a megfelelőség igazolása
- a kivitelezés akadálymentesítési szakmai felügyelete,
- meghívás esetén részvétel a kivitelezési kooperációkon,
- szükség szerint bejegyzés az építési naplóba (megrendelői ellenjegyzéssel)
- közreműködés a támogatási szerződésben előírt negyedévenkénti előrehaladási
és záró jelentések összeállításában,

- részvétel és nyilatkozat a kivitelezési munkaterület átadásán és a műszaki
átadás-átvételen,
- az elkészült létesítmény átvizsgálása, véleményezése, a megfelelőség igazolása
Az akadálymentesítés során megvalósítandó főbb építési, eszközbeszerzési
feladatok: akadálymentes parkoló, kültéri és belső közlekedési területek,
nyílászárók, burkolatok, bútorok, információs és kommunikációs rendszer, illemhely,
fürdő. A tervezett beruházási összköltség nettó 12.828.806 Ft
VI. rész: A főbb szakértői feladatok:
- A műszaki tervek átvizsgálása, véleményezése, a megfelelőség igazolása;
- a kivitelezés akadálymentesítési szakmai felügyelete,
- meghívás esetén részvétel a kivitelezési kooperációkon,
- szükség szerint bejegyzés az építési naplóba (megrendelői ellenjegyzéssel)
- közreműködés a támogatási szerződésben előírt negyedévenkénti előrehaladási
és záró jelentések összeállításában,
- részvétel és nyilatkozat a kivitelezési munkaterület átadásán és a műszaki
átadás-átvételen,
- az elkészült létesítmény átvizsgálása, véleményezése, a megfelelőség igazolása.
Az akadálymentesítés során megvalósítandó főbb építési, eszközbeszerzési
feladatok: akadálymentes parkolók felfestése és táblázása, külső rámpa átalakítása,
automata bejárati ajtó meglévő tokszerkezetre, új belső ajtók, kültéri és belső
vezetősávok, információs táblák, akadálymentes illemhely és fürdő. A tervezett
beruházási összköltség: nettó 4.800.000 Ft
VII. rész: A főbb feladatok:
- műszaki ellenőrzés
- fotódokumentáció készítése a kivitelezési munkákról,
- a lebonyolítói teendők ellátása a kivitelezői jótállási időszak lezárásáig
Az akadálymentesítés során megvalósítandó főbb építési, eszközbeszerzési
feladatok: akadálymentes parkoló, kültéri és belső közlekedési területek,
nyílászárók, burkolatok, bútorok, információs és kommunikációs rendszer, illemhely,
fürdő. A tervezett beruházási összköltség nettó 12.828.806 Ft
VIII. rész: A főbb feladatok:
A Sziget utca vízelvezetését biztosító létesítmények kivitelezésének műszaki
ellenőrzése a dokumentációban részletezettek szerint.
A kivitelezés során a nemzeti és az európai szabványokat közzétevő nemzeti
szabványokat kell alkalmazni. A tervezett beruházási összköltség nettó 9.500.000 Ft
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: 425 (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)
Nincsen.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. A Kbt. 305. § (3) bekezdése és az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltak szerint, ajánlatkérő
ajánlattevőnek a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való
teljesítésétől számított 30 napon belül, átutalással egyenlíti ki a számlát.
Részszámlázásra nincs lehetőség az I-VII. rész tekintetében. A VIII. rész
tekintetében az ajánlattételi dokumentációban részletezettek szerint van lehetőség
részszámlázásra.
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, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet,
akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bek. a)-h) pontokban foglalt kizáró okok bármelyike
fennáll.
Az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, aki, illetőleg
akinek a Kbt. 71. § (1) bek. b) pontja szerinti alvállalkozója vagy a számára
erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 62. § (1) bek. a)-b) pontokban foglalt kizáró okok
bármelyikének hatálya alatt áll.
Megkövetelt igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 249. § (3) bekezdése, valamint a
Közbeszerzések Tanácsának a Közbeszerzési Értesítőben és egyúttal a honlapján is
közzétett vonatkozó hatályos útmutatóinak rendelkezései szerint kell igazolni.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Valamennyi rész tekintetében:
A pénzforgalmi számláit vezető valamennyi pénzforgalmi szolgáltatójától származó,
valamennyi pénzforgalmi számlájára vonatkozó, az ajánlattételi határidő lejártától
számított 30 napnál nem régebbi nyilatkozat a következő tartalommal:
- mióta vezeti az ajánlattevő vagy a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
alvállalkozó pénzforgalmi számláját/számláit,
- 2009. január 1-től volt-e a pénzforgalmi számlá(ko)n 30 napot meghaladó sorban
állás (ha igen, hány alkalommal).

A fenti alkalmassági követelmények - a Kbt. 4. § 3/E. pontjában foglaltak figyelembe
vételével - igazolhatóak a Kbt. 65. § (3)-(4) bekezdésében foglaltak szerint is
Amennyiben ajánlattevő erőforrást nyújtó szervezetet vesz igénybe az alkalmasság
igazolásához, akkor az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (4) bekezdése szerint
kell igazolnia azt is, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt, továbbá
ezen erőforrást nyújtó szervezet az alkalmasságát az adott alkalmassági feltétel
tekintetében az ajánlattevőre ebben a pontban előírttal azonos módon igazolni
köteles.
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):
Valamennyi rész tekintetében:
Gazdasági és pénzügyi szempontból alkalmatlan az ajánlattevő, a közös
ajánlattevők és Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pont szerinti alvállalkozó, ha a
pénzforgalmi számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató nyilatkozata alapján bármely
pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett bármely pénzforgalmi számláján a 2009.
január 1-től (későbbi számlanyitás esetén a számlanyitás időpontja óta) 30 napot
meghaladó sorban állás kettőnél több alkalommal fordult elő.
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) és a Kbt. 71. § (1) b) szerinti
alvállalkozónak a fenti feltételnek külön-külön, önállóan kell megfelelniük.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
a) Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) vagy a Kbt. 71. § (1) bekezdés b)
pontja szerinti alvállalkozónak a Kbt. 67. § (3) bek. a) pontja alapján és a Kbt. 68. §
(1) bekezdése szerint csatolnia kell a 2007., 2008. és 2009. év legjelentősebb,
- az I-VI. rész esetében közhasználatú építménynek (1997. évi LXXVIII. tv. 2. § 9.
pont) minősülő épületben végzett akadálymentesítési munkálatoknál rehabilitációs
szakmérnöki feladatok ellátása,
- a VII. rész esetében magasépítési munkálatokhoz kapcsolódó műszaki ellenőrzési
feladatok ellátása,
- a VIII. rész esetében csapadékvíz elvezetését biztosító vízi létesítmények
kivitelezési munkálatokhoz kapcsolódó műszaki ellenőrzési feladatok ellátása
tárgyú szolgáltatásainak ismertetéséről szóló nyilatkozatát, vagy a Kbt. 68. § (1)
bekezdés a) pontja szerinti esetben a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy
aláírt igazolást.
A nyilatkozatnak vagy referenciaigazolásnak egyaránt tartalmaznia kell legalább
a teljesítés idejét, a szerződést kötő másik fél megnevezését, székhelyét, a
szolgáltatás tárgyát, a vonatkozó esetben a szolgáltatással érintett építési beruházás
nettó beruházási összköltségét, továbbá az ellenszolgáltatás nettó összegét vagy a
szolgáltatás nettó összegét vagy a szolgáltatás mennyiségére utaló más adatot.
b) Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) és/vagy a Kbt. 71. § (1) bek. b) pontja
szerinti alvállalkozónak a Kbt. 67. § (3) bek. d) pontja alapján az ajánlatba be kell
csatolnia a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek bemutatását, amely tartalmazza
a teljesítésbe bevonni kívánt szakember megnevezését, képzettsége ismertetését,
az I-VI. rész esetében az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy az adott szakember

szerepel a Szociális és Munkaügyi Minisztérium honlapján (http://www.szmm.gov.hu)
megtalálható „rehabilitációs mérnökök listáján”, a műszaki ellenőr (VII. és VIII. rész)
esetében a műszaki ellenőri regisztrációs számát, valamint csatolni kell a megjelölt
szakember műszaki ellenőri névjegyzékbe vételi határozatának, vagy a kamarai
névjegyzékben való szerepléséről szóló igazolásának egyszerű másolati példányát.
A fenti alkalmassági követelmények - a Kbt. 4. § 3/E. pontjában foglaltak
figyelembe vételével - igazolhatóak a Kbt. 65. § (3)-(4) bekezdésében foglaltak
szerint is. Amennyiben ajánlattevő erőforrást nyújtó szervezetet vesz igénybe az
alkalmasság igazolásához, akkor az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (4) bekezdése
szerint kell igazolnia azt is, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt, továbbá
ezen erőforrást nyújtó szervezet az alkalmasságát az adott alkalmassági feltétel
tekintetében az ajánlattevőre ebben a pontban előírttal azonos módon igazolni
köteles.
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):
a) Alkalmatlan az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bek. b) pontja szerinti alvállalkozója,
ha nem mutatnak be együttesen a 2007., 2008., 2009. naptári években összesen
- az I. és II. rész tekintetében legalább 1 db, legalább nettó 500.000,- Ft értékű, vagy
legalább nettó 50 000 000,- Ft beruházási összköltségű, közhasználatú építménynek
(1997. évi LXXVIII. tv. 2. § 9. pont) minősülő épületben végzett akadálymentesítési
munkánál ellátott rehabilitációs szakértői szolgáltatás referenciát,
- a III. és IV. rész tekintetében legalább 1 db, legalább nettó 250.000,- Ft értékű,
vagy legalább nettó 30 000 000,- Ft beruházási összköltségű, közhasználatú
építménynek (1997. évi LXXVIII. tv. 2. § 9. pont) minősülő épületben végzett
akadálymentesítési munkánál ellátott rehabilitációs szakértői szolgáltatás
referenciát,
- az V. rész tekintetében legalább 1 db, legalább nettó 150.000,- Ft értékű, vagy
legalább nettó 10 000 000,- Ft beruházási összköltségű, közhasználatú építménynek
(1997. évi LXXVIII. tv. 2. § 9. pont) minősülő épületben végzett akadálymentesítési
munkánál ellátott rehabilitációs szakértői szolgáltatás referenciát;
- a VI. rész tekintetében legalább 1 db, legalább nettó 40.000,- Ft értékű, vagy
legalább nettó 4.000.000,- Ft beruházási összköltségű, közhasználatú építménynek
(1997. évi LXXVIII. tv. 2. § . pont) minősülő épületben végzett akadálymentesítési
munkánál ellátott rehabilitációs szakértői szolgáltatás referenciát
- a VII. rész tekintetében legalább 1 db, legalább nettó 400.000,- Ft értékű, vagy
legalább nettó 10 millió Ft beruházási összértékű, magasépítési munkán végzett
műszaki ellenőrzési szolgáltatási referenciát.
- a VIII. rész tekintetében legalább 1 db, legalább nettó 300.000,- Ft értékű, vagy
legalább nettó 8 millió Ft beruházási összértékű, csapadékvíz elvezetését biztosító
vízi létesítmények kivitelezési munkálatokhoz kapcsolódó műszaki ellenőrzési
szolgáltatási referenciát.
Az I-VI. részek közül több részre történő ajánlattétel esetén is elegendő összesen
egy darab rehabilitációs szakértői szolgáltatás referencia bemutatása, ebben
az esetben azonban a bemutatott referencia értékének vagy a referenciában

szereplő beruházási összköltségnek az ajánlattal érintett részekre vonatkozó fenti
minimumkövetelmények közül a legmagasabbat kell elérnie.
b) Alkalmatlan az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bek. b) pontja szerinti alvállalkozója,
ha nem mutatnak be együttesen
- az I-VI. részek esetében összesen legalább egy fő építész képzettséggel és
rehabilitácós szakmérnöki képzettséggel rendelkező szakembert, aki szerepel
a Szociális és Munkaügyi Minisztérium honlapján (http://www.szmm.gov.hu)
megtalálható „rehabilitációs mérnökök listáján”
- a VII. rész esetében legalább 1 fő, a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 2. melléklet
I. rész szerinti É-II. besorolással a kamarai névjegyzékben szereplő, érvényes
szakmagyakorlási jogosultsággal rendelkező műszaki ellenőrt.
- a VIII. rész esetében legalább 1 fő, a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 2. melléklet
II. rész szerinti VZ/II vagy KÉ/II besorolással a kamarai névjegyzékben szerepelő,
érvényes szakmagyakorlási jogosultsággal rendelkező műszaki ellenőrt.
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?
igen
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
VII. és VIII. rész tekintetében: 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet
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? 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: 2010/07/22 (év/hó/nap )
Időpont: 10.00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 40 000
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 Kft. Raiffeisen Bank Zrt.-nél
vezetett 12010659-01057020-00100006 számú számlájára kell teljesíteni, az
átutalás közlemény rovatában kérjük feltüntetni: „Dokumentáció, Szombathely,
rehabilitációs szakmérnök ”.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/07/22 (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: 100 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/07/22 (év/hó/nap)
Időpont: 10.00
Helyszín : Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 9700
Szombathely Kossuth L. u. 1-3., I. emelet Tanácsterem
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
Az ajánlatok bontásán a Kbt. 80. § (2) bekezdésében meghatározott személyek
lehetnek jelen.
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:

I. rész: Új Magyarország Fejlesztési Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program,
NYDOP-5.3.1/2/2F-2f-2009-0016;
II. rész: Új Magyarország Fejlesztési Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program,
NYDOP-5.3.1/2/2F-2f-2009-0020;
III. rész: Új Magyarország Fejlesztési Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program,
NYDOP-5.3.1./2/2F-2f-2009-0017;
IV. rész: Új Magyarország Fejlesztési Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program,
NYDOP-5.3.1/2/2F-2f-2009-0015.
V. rész: Nyugat-dunántúli Operatív Program 5.1.1./C-09-2009-0009
VI. rész: nem EU alapokból finanszírozott
VII. rész: Nyugat-dunántúli Operatív Program 5.1.1./C-09-2009-0009
VIII. rész: nem EU alapokból finanszírozott
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
Dátum: 2010/08/05 (év/hó/nap)
Időpont: 10.00
Helye: Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 9700 Szombathely
Kossuth L. u. 1-3., I. emelet Tanácsterem
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
Dátum: 2010/08/26 (év/hó/nap)
Időpont: 10.00
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 megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele. A
dokumentáció az ajánlati felhívás A) melléklet II. pont szerinti helyen átvehető
személyesen, munkanapokon 9:00-12:00 óráig (az ajánlatok felbontásának napján
9-10 óráig), illetve a Kbt. 54. § (4) 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 eredményhirdetés helye: Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala, 9700 Szombathely Kossuth L. u. 1-3., I. emelet Tanácsterem. Ajánlatkérő
ezúton hívja meg az eredményhirdetésre az ajánlattevőket.
2) A szerződéskötés helye: Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala, 9700 Szombathely Kossuth L. u. 1-3.
3) Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a Kbt. 91. § (2) bekezdése szerinti esetben
az ajánlatok értékelése során a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot
tevőnek minősített szervezettel (személlyel) kösse meg a szerződést, amennyiben
ez a szervezet (személy) az összegezésben megjelölésre kerül.
4) Az ajánlat formája: az ajánlattételi dokumentációban részletezettek szerint.
5) Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83. § szerint biztosítja.
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) bek. b) pont szerinti alvállalkozóra vonatkozó, a felhívás szerint
szükséges alkalmassági igazolásokat a Kbt. 71. § (4) bekezdése szerint az
ajánlatban kell megadni.
9) Közös ajánlattétel esetén az ajánlat részeként be kell nyújtani az ajánlattevőknek
a közös ajánlattal összefüggő megállapodásukat, amelynek tartalmaznia kell
nyilatkozatukat arról, hogy a szerződés szerinti teljesítésért egyetemleges
kötelezettséget és felelősséget vállalnak, a teljesítésben való részvételük arányát, ,
a feladatoknak az ajánlattevők közötti megosztását, továbbá a képviselő ajánlattevő
megjelölését, valamint annak az egy közös ajánlattevőnek a megjelölését, aki a
szerződés megkötését követően számlázásra lesz feljogosítva (tehát csak egy
szervezetet lehet megjelölni).
10) Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 20. § (3) bekezdése
szerint valamennyi igazolás egyszerű másolatban is benyújtható.
11) Ajánlattevő az ajánlati 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.
12) Amennyiben ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 2006. évi V. tv. (Ctv.)
szerint rendelkeznie kell aláírási címpéldánnyal vagy aláírás-mintával, úgy az
ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlatot kézjegyükkel ellátó cégjegyzésre jogosult
személy(ek) aláírási címpéldányának vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (3) bekezdése
szerinti aláírás-mintájának egyszerű másolati példányát. Amennyiben az ajánlatot
nem a cégkivonatban szereplő képviselő írja alá, akkor az adott személy(ek)nek
az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás-mintáját is tartalmazó,
a cégjegyzésre jogosult képviselő általi meghatalmazásnak az eredeti példányát is
szükséges csatolni.
13) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő (közös ajánlattevők) esetében az
aktuális cégállapotot bemutató, az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál
nem régebben kelt, az illetékes cégbíróság által kibocsátott cégkivonatot vagy az
IRM Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata
által kiadott nyilvános cégadatok kivonatát egyszerű másolatban. Amennyiben

az illetékes cégbíróság által kiadott cégkivonat szerint cégügyben el nem bírált
módosítás van folyamatban, valamint ha az IRM Céginformációs és az Elektronikus
Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata által kiadott cégkivonaton „módosítás
alatt” kitétel szerepel, és - bármelyik fajta cégkivonat esetén - a cégkivonatból a
módosítás tárgya és pontos terjedelme nem állapítható meg, úgy csatolni kell a
változás-bejegyzési kérelem egyszerű másolatát is.
14) A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek és a Kbt. 71. § (1) bekezdés
b) pontja szerinti alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó
szervezetnek a Kbt. 60. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okokkal kapcsolatban
nyilatkoznia kell arról, hogy a székhelye szerinti ország jogrendszerében a kizáró
okok hiányának igazolására mely igazolások felelnek meg, és azokat mely
hatóságok, szervezetek bocsátják ki.
15) Minden ajánlattevőnek és a Kbt. 71. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti
alvállalkozójának nyilatkoznia kell arról, hogy pénzforgalmi számláit mely
pénzforgalmi szolgáltatók vezetik és arról, hogy a megnevezetteken kívül más
szolgáltató nem vezet részére pénzforgalmi számlát
16) Teljesítési határidők:
I-IV. rész: A megbízási szerződés hatálya a szerződés aláírásától a használatba
vételi engedély jogerőre emelkedéséig tart. A kivitelezés tervezett befejezési
határideje 2010. november 15.
V. rész: A szerződés hatálya a szerződés aláírásától a műszaki átadás lezárásig
tart. A kivitelezés tervezett befejezési határideje a kivitelezésre vonatkozó szerződés
megkötésétől számított 50 nap.
VI. rész: A szerződés hatálya a szerződés aláírásától a műszaki átadás lezárásáig
tart. A kivitelezés tervezett befejezési határideje 2010. augusztus 31.
VII. rész: A szerződés hatálya a szerződéskötéstől a kivitelezői jótállási időszak
lezárásáig tart. A kivitelezés tervezett befejezési határideje a kivitelezésre vonatkozó
szerződés megkötésétől számított 50 nap. A kivitelezésre vonatkozó jótállás
időtartama jelenleg nem ismert, várhatóan 24 és 60 hónap közötti időtartam lesz.
VIII. rész: A szerződés hatálya a szerződés aláírásától az utófelülvizsgálati
eljárás lezárásáig tart (ami várhatóan a szerződéskötéstől számított 425. napig
megtörténik).
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/06/21 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: TriCSÓK Kft.
Postai cím: Teréz krt. 19. III. em. 37.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1067
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Kéri Zoltán
Telefon: 06-1-354-2760
E-mail: szombathely@tricsok.hu
Fax: 06-1-354-2768
Internetcím (URL): www.tricsok.hu

II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
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): Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Tisztségviselői Osztály
Címzett: dr. Németh László (Fszt. 019. sz. iroda)
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 Önkormányzata
Postai cím: Kossuth L. u. 1-3.
Város/Község: Szombathely
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Tisztségviselői Osztály
Címzett: dr. Németh László (Fszt. 019. sz. iroda)
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 Megbízási szerződés
1) A rész meghatározása
Nagy Lajos Gimnázium (9700 Szombathely, Dózsa Gy. u. 4.) korszerű közoktatási
intézménnyé történő átalakítása, fejlesztése az energiatakarékosság tükrében rehabilitációs szakmérnöki tevékenység ellátása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

71520000-9

További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
A főbb szakértői feladatok:
- A műszaki tervek átvizsgálása, véleményezése, a megfelelőség igazolása
- a kivitelezés akadálymentesítési szakmai felügyelete,
- részvétel a kivitelezési kooperációkon, szükség esetén a kooperációk időtartamán
túli folyamatos rendelkezésre állás biztosítása
- szükség szerint bejegyzés az építési naplóba (megrendelői ellenjegyzéssel)

- közreműködés a támogatási szerződésben előírt előrehaladási és záró jelentések
összeállításában,
- részvétel és nyilatkozat a kivitelezési munkaterület átadásán és a műszaki
átadás-átvételen,
- az elkészült létesítmény átvizsgálása, véleményezése, a megfelelőség igazolása
A beruházás során megvalósítandó főbb építési feladatok: akadálymentes
parkoló, kültéri és belső közlekedési területek korszerűsítése, nyílászárók cseréje,
burkolatok, vizesblokkok felújítása, személyfelvonó kivitelezési munkái. Tervezett
beruházási összköltség: nettó 156 000 000 Ft.
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 2010/11/15 (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
A megbízási szerződés hatálya a szerződés aláírásától a használatba vételi
engedély jogerőre emelkedéséig tart. A kivitelezés tervezett befejezési határideje
2010. november 15.
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ---------------------B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 2
meghatározás Megbízási szerződés
1) A rész meghatározása
Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképző Iskola (9700 Szombathely, Nagykar
u. 1-3.) korszerű közoktatási intézménnyé történő átalakítása, fejlesztése az
energiatakarékosság tükrében - rehabilitációs szakmérnöki tevékenység ellátása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

71520000-9

További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
A főbb szakértői feladatok:
- A műszaki tervek átvizsgálása, véleményezése, a megfelelőség
- a kivitelezés akadálymentesítési szakmai felügyelete,
- részvétel a kivitelezési kooperációkon, szükség esetén a kooperációk időtartamán
túli folyamatos rendelkezésre állás biztosítása
- szükség szerint bejegyzés az építési naplóba (megrendelői ellenjegyzéssel)
- közreműködés a támogatási szerződésben előírt előrehaladási és záró jelentések
összeállításában,
- részvétel és nyilatkozat a kivitelezési munkaterület átadásán és a műszaki
átadás-átvételen,
- az elkészült létesítmény átvizsgálása, véleményezése, a megfelelőség igazolása

A beruházás során megvalósítandó főbb építési feladatok: akadálymentes
parkoló, kültéri és belső közlekedési területek korszerűsítése, nyílászárók cseréje,
burkolatok, vizesblokkok felújítása.
Tervezett beruházási összköltség: nettó 148 000 000 Ft.
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 2010/11/15 (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
A megbízási szerződés hatálya a szerződés aláírásától a használatba vételi
engedély jogerőre emelkedéséig tart. A kivitelezés tervezett befejezési határideje
2010. november 15.
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ---------------------B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 3
meghatározás Megbízási szerződés
1) A rész meghatározása
Szűrcsapó utcai Óvoda (9700 Szombathely, Szűrcsapó u. 43.) korszerű közoktatási
intézménnyé történő átalakítása, fejlesztése az energiatakarékosság tükrében rehabilitációs szakmérnöki tevékenység ellátása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

71520000-9

További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
A főbb műszaki feladatok:
- A műszaki tervek átvizsgálása, véleményezése, a megfelelőség igazolása
- a kivitelezés akadálymentesítési szakmai felügyelete,
- részvétel a kivitelezési kooperációkon, szükség esetén a kooperációk időtartamán
túli folyamatos rendelkezésre állás biztosítása
- szükség szerint bejegyzés az építési naplóba (megrendelői ellenjegyzéssel)
- közreműködés a támogatási szerződésben előírt előrehaladási és záró jelentések
összeállításában,
- részvétel és nyilatkozat a kivitelezési munkaterület átadásán és a műszaki
átadás-átvételen,
- az elkészült létesítmény átvizsgálása, véleményezése, a megfelelőség igazolása
A beruházás során megvalósítandó főbb építési feladatok: akadálymentes
parkoló, kültéri és belső közlekedési területek korszerűsítése, nyílászárók cseréje,
burkolatok, vizesblokkok felújítása.
Tervezett beruházási összköltség: nettó 50 700 000 Ft.
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 2010/11/15 (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
A megbízási szerződés hatálya a szerződés aláírásától a használatba vételi
engedély jogerőre emelkedéséig tart. A kivitelezés tervezett befejezési határideje
2010. november 15.
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ---------------------B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 4
meghatározás Megbízási szerződés
1) A rész meghatározása
Losonc Óvoda (9700 Szombathely, Losonc u. 3.) korszerű közoktatási intézménnyé
történő átalakítása, fejlesztése az energiatakarékosság tükrében - rehabilitációs
szakmérnöki tevékenység ellátása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

71520000-9

További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
A főbb szakértői feladatok:
- A műszaki tervek átvizsgálása, véleményezése, a megfelelőség igazolása
- a kivitelezés akadálymentesítési szakmai felügyelete,
- részvétel a kivitelezési kooperációkon, szükség esetén a kooperációk időtartamán
túli folyamatos rendelkezésre állás biztosítása
- szükség szerint bejegyzés az építési naplóba (megrendelői ellenjegyzéssel)
- közreműködés a támogatási szerződésben előírt előrehaladási és záró jelentések
összeállításában,
- részvétel és nyilatkozat a kivitelezési munkaterület átadásán és a műszaki
átadás-átvételen,
- az elkészült létesítmény átvizsgálása, véleményezése, a megfelelőség igazolása
A beruházás során megvalósítandó főbb építési feladatok: akadálymentes
parkoló, kültéri és belső közlekedési területek korszerűsítése, nyílászárók cseréje,
burkolatok, vizesblokkok felújítása.
Tervezett beruházási összköltség: nettó 32 200 000 Ft.
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 2010/11/15 (év/hó/nap)
5) További információ a részekről

A megbízási szerződés hatálya a szerződés aláírásától a használatba vételi
engedély jogerőre emelkedéséig tart. A kivitelezés tervezett befejezési határideje
2010. november 15.
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ---------------------B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 5
meghatározás Megbízási szerződés
1) A rész meghatározása
II. sz. Idősek Klubja (9700 Szombathely, Karmelita u. 2/c.) akadálymentesítésrehabilitációs szakmérnöki tevékenység ellátása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

71520000-9

További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
A főbb szakértői feladatok:
- A műszaki tervek átvizsgálása, véleményezése, a megfelelőség igazolása
- a kivitelezés akadálymentesítési szakmai felügyelete,
- meghívás esetén részvétel a kivitelezési kooperációkon,
- szükség szerint bejegyzés az építési naplóba (megrendelői ellenjegyzéssel)
- közreműködés a támogatási szerződésben előírt negyedévenkénti előrehaladási
és záró jelentések összeállításában
- részvétel és nyilatkozat a kivitelezési munkaterület átadásán és a műszaki
átadás-átvételen,
- az elkészült létesítmény átvizsgálása, véleményezése, a megfelelőség igazolása
Az akadálymentesítés során megvalósítandó főbb építési, eszközbeszerzési
feladatok: akadálymentes parkoló, kültéri és belső közlekedési területek,
nyílászárók, burkolatok, bútorok, információs és kommunikációs rendszer, illemhely,
fürdő. A tervezett beruházási összköltség nettó 12.828.806 Ft
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 50 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
A szerződés hatálya a szerződés aláírásától a műszaki átadás lezárásáig tart. A
kivitelezés tervezett befejezési határideje a kivitelezésre vonatkozó szerződés
megkötésétől számított 50 nap.
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ---------------------B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 6

meghatározás Megbízási szerződés
1) A rész meghatározása
III. sz. Idősek Klubja (9700 Szombathely, Váci M. u. 3.) akadálymentesítésrehabilitációs szakmérnöki tevékenység ellátása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

71520000-9

További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
A főbb szakértői feladatok:
- A műszaki tervek átvizsgálása, véleményezése, a megfelelőség igazolása;
- a kivitelezés akadálymentesítési szakmai felügyelete,
- meghívás esetén részvétel a kivitelezési kooperációkon,
- szükség szerint bejegyzés az építési naplóba (megrendelői ellenjegyzéssel)
- közreműködés a támogatási szerződésben előírt negyedévenkénti előrehaladási
és záró jelentések összeállításában,
- részvétel és nyilatkozat a kivitelezési munkaterület átadásán és a műszaki
átadás-átvételen,
- az elkészült létesítmény átvizsgálása, véleményezése, a megfelelőség igazolása.
Az akadálymentesítés során megvalósítandó főbb építési, eszközbeszerzési
feladatok:
akadálymentes parkolók felfestése és táblázása, külső rámpa átalakítása, automata
bejárati ajtó meglévő tokszerkezetre, új belső ajtók, kültéri és belső vezetősávok,
információs táblák, akadálymentes illemhely és fürdő. A tervezett beruházási
összköltség: nettó 4.800.000 Ft
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 2010/08/31 (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
A szerződés hatálya a szerződés aláírásától a műszaki átadás lezárásáig tart. A
kivitelezés tervezett befejezési határideje 2010. augusztus 31.
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ---------------------B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 7
meghatározás Megbízási szerződés
1) A rész meghatározása
II. sz. Idősek Klubja (9700 Szombathely, Karmelita u. 2/c.) akadálymentesítésműszaki ellenőri tevékenység ellátása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

71520000-9

További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
A főbb feladatok:
- műszaki ellenőrzés
- fotódokumentáció készítése a kivitelezési munkákról,
- a lebonyolítói teendők ellátása a kivitelezői jótállási időszak lezárásáig
Az akadálymentesítés során megvalósítandó főbb építési, eszközbeszerzési
feladatok:
akadálymentes parkoló, kültéri és belső közlekedési területek, nyílászárók,
burkolatok, bútorok, információs és kommunikációs rendszer, illemhely, fürdő. A
tervezett beruházási összköltség nettó 12.828.806 Ft
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 50 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
A szerződés hatálya a szerződéskötéstől a kivitelezői jótállási időszak lezárásáig
tart. A kivitelezés tervezett befejezési határideje a kivitelezésre vonatkozó szerződés
megkötésétől számított 50 nap. A kivitelezésre vonatkozó jótállás időtartama jelenleg
nem ismert, várhatóan 24 és 60 hónap közötti időtartam lesz.
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ---------------------B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 8
meghatározás Megbízási szerződés
1) A rész meghatározása
Szombathely, - PICK telep, (9700 Szombathely, Sziget u.) csapadékcsatorna építés
műszaki ellenőri tevékenység ellátása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

71520000-9

További
71356100-9
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
A főbb feladatok:
A Sziget utca vízelvezetését biztosító létesítmények kivitelezésének műszaki
ellenőrzése a dokumentációban részletezettek szerint.
A kivitelezés során a nemzeti és az európai szabványokat közzétevő nemzeti
szabványokat kell alkalmazni. A tervezett beruházási összköltség nettó 9.500.000 Ft
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 425 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)

ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
A szerződés hatálya a szerződés aláírásától az utófelülvizsgálati eljárás lezárásáig
tart (ami várhatóan a szerződéskötéstől számított 425. napig megtörténik).
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------

