
2. 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
tájékoztató
az eljárás eredményéről
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________
KÉ nyilvántartási szám_________________
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Erzsébet tér 7.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal,
Városfejlesztési Osztály
Címzett: Tárnok Ferenc
Telefon: 93/500-700
E-mail: tarnok.ferenc@nagykanizsa.hu
Fax: 93/500-735
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bek., 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1.) A Kbt. IV. fejezete/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. 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
Inkubátorház
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát
válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik a leginkább
megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
a)
xÉpítési beruházás
Kivitelezés
xTervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye
Nagykanizsa,649/111, 649/110 Hrsz.
NUTS-kód HU-223
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikével kapcsolatos
Keretmegállapodáson alapuló szerződés megkötése
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége
A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, ajánlatkérő részére „A
Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs központ létrehozása” járulékaival,
kapcsolódó árubeszrzéssel együttépítési beruházás Vállalkozási szerződés
keretében, a felmerülő tervezési munkával együtt.
Nagykanizsa MJV Önkormányzatának szándéka szerint Inkubátroház és innovációs
központ felépítése I. ütem, 2499 m2 épület felújítás és járulékai a 649/111 és
649/110 helyrajzi számokon.
Volt laktanya területen, ma Ipari park, az 5. számú és 51. számú használaton kívüli,
volt legénységi épület részleges bontást követő átépítéssel, kacsolódó járulékokkal,
park-, út-, járda-, parkoló építéssel, teljes felszereléssel. Fsz. + három emelet.
Fldszint: 618,86 m2



I. emelet: 631,92 m2
II. emelet: 629,69 m2
III. emelet: 721,71 m2
Összesen: 2.499,21 m2
A kialakítás, a változatos funkcionális elvárások kielégítése mellett az
épületszerkezeti, gépészeti-villamos rendszerében, mükdötetésében is megfelel
az „innovatív” ház elvárásnak; kiemelten jó hőszigetelés, nagyfokú légtömörség,
mechanikus v. gépi szellőztetés, hulladék hő hasznosítás, maradék hőigény
megújuló erengiával való kielégítése.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213150-9
További
tárgyak:

45000000-7

II.2) A szerződés(ek) értéke
II.2.1) A szerződés(ek) értéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni, az
összes szerződést, részt és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó
információkkal kapcsolatban az V. Az eljárás eredménye megnevezésű szakaszt
kérjük kitölteni)
Érték (arab számmal)
Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
III. SZAKASZ: AZ ELJÁRÁS
III.1.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat xa következő részszempontok alapján

Szempont Súlyszám
1. Ajánlati ár (nettó) 50
2. Más módon értékelhető
tényezők (Műszaki tartalom
kidolgozottsága; minőség, műszaki
érték, környezetvédelmi tulajdonságok,
gazaságosság-költséghatékonyság)
Projekt ütemterv 12
Minőségellenőrzési terv 10
Organizációs terv 6
3. Előteljesítés (napokban) 8
4. Többlet garancia vállalás hossza (+
hónapokban)

8

5. Késedelmi kötbér mértéke (%-ban) 6
III.1.2)
Sor került-e elektronikus árlejtésre? nem



III.1.3) A keretmegállapodás megkötésére milyen eljárás alkalmazásával került sor?
Nyílt
Meghívásos
Tárgyalásos
III.2) Adminisztratív információk
III.2.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
III.2.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a HL-ben?
nem
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes összesített tájékoztató
VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás
VAGY Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.2.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a KÉ-ben?
igen
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes összesített tájékoztató
VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás x
VAGY Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 16220 / 2009 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2009/08/26 (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma:
Megnevezése:
IV.1)
A szerződéskötés dátuma: (év/hó/nap)
IV.2)
A benyújtott ajánlatok száma : 3
IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:



Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték (arab számmal) 413 000 000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) 25 ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték (arab számmal)
Pénznem HUF
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal)
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal)
Pénznem HUF
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni:
az évek számát
VAGY a hónapok számát
IV.5)
Valószínűsíthető –e alvállalkozók, illetve erőforrást nyújtó szervezetek igénybevétele
a szerződés teljesítéséhez? nem
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve erőforrást nyújtó
szervezetek igénybevételével történő teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak
számokkal):
Érték ÁFA nélkül: (arab számmal)
Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
A szerződés alvállalkozók, illetve erőforrást nyújtó szervezetek igénybevételével
történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)
IV.6)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett?
nem
IV.7)
Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan
alacsony volt? nem
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány
használható) -------------------



V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)
A szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos-e? igen
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb hivatkozási adatot:
A Nyugat- dunántli Operatív Program keretén belül A befektetési környezet
fejlesztése, ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak tárgyi pályázattal
támogatott.
Azonosító szám: NyDOP-1.3.1/2007-0001
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Az eredményhirdetés időpontja (adott esetben)
Dátum: 2009/10/08 (év/hó/nap)
V.2.2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem kerül sor, ennek
indoka
A Kbt. 92. § c) pontja szerint: „egyik ajánlattevő sem vagy az összességében
legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett - az ajánatkérő rendelkezésére álló anyagi
fezet mértékére tekintettel - megfelelő ajánlatot.”
Indokolás: A Kbt. 96. § (1) bekezdés szerinti ajánlattevői kötelezettség
teljesítéseként a döntéshozó tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a tervezett anyagi
fedezet (Pályázatban, Támogatás szerődésben, Közgyűlési határozatokban
rögzített) bruttó mértéke: 461.292.000 Ft.
A benyújtott ajánlatok bruttó ajánlati ára.
1) Trigon Invest Kft - Hírős Mélyépéítő Kft (közös ajánlat: 479.917.953,- Ft
2) Szabu Invest Építőipari és Ingatlanforgalmi Kft.: 495.300.000,- Ft3) Zalai
Általános Építési Vállalkozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság: 483.746.517,- Ft
V.2.3) A nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési törvény 70. §-ának (2) bekezdése
szerinti minősítése
 
-------------------- (E részből szükség esetén több példány használandó) -----------------
V.2.4) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint
az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
 
-------------------------------- (E pontból szükség esetén több példány használandó)
-------------------------------
V.2.5) Az ajánlattevők neve és címe (ország is)
Ajánlattevők neve, címe, a benyújtott ajánlatok száma (adott esetben)
 
Trigon Invest Kft - Hírős Mélyépítő Kft (név)
1042 Budapest, Árpád út 70. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
1 (benyújtott ajánlatok száma, adott esetben)
Szabu Invest Építőipari és Ingatlanforgalmi Kft (név)
8749 Zalakaros, Jegenye sor 3. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
1 (benyújtott ajánlatok száma, adott esetben)
Zalai Általános Építési Vállalkozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, (név)
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 9-11. (cím)



Magyarország (székhely szerinti ország)
1 (benyújtott ajánlatok száma, adott esetben)
-------------------------------- (E pontból szükség esetén több példány használandó)
-------------------------------
V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/10/13 (év/hó/nap)



1 . 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
tájékoztató
az eljárás eredményéről
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
KÉ nyilvántartási szám_________________________________
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Erzsébet tér 7.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal,
Városfejlesztési Osztály
Címzett: Tárnok Ferenc
Telefon: 93/500-700
E-mail: tarnok.ferenc@nagykanizsa.hu
Fax: 93/500-735
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bekezdés, 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3 .) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. IV. fejezete/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. V. fejezete/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
A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata részére ingatlan tulajdonjogának
megszerzése Adásvételi szerződés keretében:
„volt Olajbányász Sporttelep (2044/1 hrsz.) megvétele”
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát
válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik a leginkább
megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) 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)
xÁrubeszerzés
xAdásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye



Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgár-mesteri Hivatal 8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7.
NUTS-kód HU-223
c)
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória száma
(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 valamelyikével kapcsolatos (adott esetben)
Keretmegállapodás megkötése
Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződések
II.1.4) Keretmegállapodás megkötése esetén az eljárás
Nyílt
Meghívásos
Tárgyalásos
II.1.5) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége
Árubeszerzés [Kbt. 242. § (2) bekezdés],
Az Ajánlatkérő hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmaz, egy
ajánlattevő részére történő ajánlattételi felhívás kiküldésével a Kbt. 252. § (1)
bekezdés f) pontja és a Kbt. 252. § (2) bekezdés c) pontjának fennállása indokával.
NAGYKANIZSA Belterület 2044/1 helyrajzi szám
8800 Nagykanizsa
I. rész
1. Az ingatlan adatai
Alrészlet adatok művelési ág/kivett megnevezés/: Kivett sporttelep
Min.o.: 0
Terület ha m2: 11.2482
Kat.t.jöv.: 0,00
II. rész
3. tulajdoni hányad: 1/1
Bejegyző határozat, érkeztetési idő: 34059/1995/1994. 03. 04.
Jogcím: átalakulás
Jogállás: tulajdonos
Név: E.ON KÖZÉP-DUNÁNTÚLI GÁZHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Cím: 8800 NAGYKANIZSA Zrínyi Miklós utca 32.
III. rész
1. bejegyző határozat, érkezési idő: 904/1980/1977.09.05.
(tartalma: csatorna nyomvonalán és annak tengelyétől mért 5-5 m-es biztonsági
övezet)
2. bejegyző határozat, érkezési idő: 36718/2009.05.08.
(tartalma: vezetékjog, biztonsági övezet)
3. bejegyző határozat, érkezési idő: 37699/2009.05.26.
Elővásárlási jog
2/1999.(I.26.) számú önk. rendelet.
Név: NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA törzsszám:



15432694
Cím: 8800 Nagykanizsa Erzsébet tér 7.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 70120000-8
További
tárgyak:
II.2) A szerződés(ek) értéke
II.2.1) A szerződés(ek) értéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni, az
összes szerződést, részt és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó
információkkal kapcsolatban az V. Az eljárás eredménye szakaszt kérjük kitölteni)
Érték (arab számmal) 130 000 000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1.) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben
ideértve a Kbt. 251. § (3) bek., szerinti eljárást]
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos
III.1.1.2.) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos
III.1.1.3)
A közbeszerzési törvény IV. vagy V. fejezete szerinti eljárás választására a Kbt. 21. §
(3) bek., illetve 161. § (5) bek. alapján került-e sor
III.1.1.4) A közbeszerzési törvény harmadik része (VI. fejezet) szerinti eljárás esetén
(egyszerű eljárás)
Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli



Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos x
Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
III.1.1.5) A közbeszerzési törvény harmadik része (VII. fejezet) szerinti eljárás esetén
(egyszerű eljárás)
Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos
Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
III.1.1.6)
A Kbt. harmadik része (VI. fejezet vagy VII. fejezet) szerinti eljárásfajta választására
a Kbt. 21/A. §, illetve 161/A. §-a alapján került-e sor?
III.1.1.7.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, a hirdetmény közzétételével
induló tárgyalásos, illetve a gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása (adott
esetben) :
A Kbt. 252.§ (2) bekezdés c) pontja alapján csak egy meghatározott ingatlan
alkalmas a közbeszerzés céljának megvalósítására.
III.1.1.8.) A hirdetmény fajtája
Ajánlati/részvételi felhívás/ajánlattételi felhívás
Időszakos előzetes összesített tájékoztató
Előminősítési hirdetmény
III.2) bírálati szempontok
III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat xa következő részszempontok alapján

Szempont Súlyszám
1. Adásvételi ár, nettó (..............Ft) 60
2. Szerződéses feltételek 40
Az átadás-átvételi eljárás, birtokba
kerülés technikai feltételei

20

Fizetési feltételek 10
Az adásvétel teljesítési határideje 10
III.2.2)
Sor került-e elektronikus árlejtésre?
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a HL-ben?
nem
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes összesített tájékoztató
VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás
VAGY Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -



A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a KÉ-ben?
nem
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes összesített tájékoztató
VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás VAGY
Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 1 Megnevezése Vállalkozási szerződés
IV.1)
A szerződéskötés tervezett időpontja: 2009/11/23 (év/hó/nap)
IV.2)
A benyújtott ajánlatok száma : 1
IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt
Postai cím: Zrínyi Miklós u. 32.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Telefon: 93/ 503-600
E-mail: andrás.baglagy@eon-hungaria.com
Fax: 93/ 313-077
Internetcím (URL):
IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték (arab számmal) 130 000 000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték (arab számmal) 130 000 000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val



ÁFA (%) ,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) /
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal)
Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni:
az évek számát
VAGY a hónapok számát
A szerződés határozatlan időtartamra szól? nem
IV.5 )
Valószínűsíthető –e alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez? nem
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók igénybevételével történő
teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül: (arab számmal)
Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
A szerződés alvállalkozók, illetve erőforrást nyújtó szervezetek igénybevételével
történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)
IV.6)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett?
nem
IV.7)
Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan
alacsony volt? nem
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány
használható) -------------------
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)
A szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos-e? nem
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb hivatkozási adatot:
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Az eredményhirdetés időpontja (adott esetben)
Dátum: 2009/11/11 (év/hó/nap)
V.2.2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem kerül sor, ennek
indoka
V.2.3) A nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési törvény 70. §-ának (2) bekezdése
szerinti minősítése
 
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb x



-------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel, illetve közös
ajánlattétel miatt több nyertes ajánlattevő volt, ajánlattevőnként több használandó)
-----------------
V.2.4) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint
az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
 
-------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel miatt több
nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlat volt, ajánlatonként több használandó)
-----------------
V.2.5) Az ajánlattevők neve és címe (ország is), részajánlattétel lehetősége esetén a
benyújtott részajánlatok száma
Ajánlattevők neve, címe, a benyújtott részajánlatok száma (adott esetben)
 
E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt (név)
8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 32. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
1 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
-------------------------------- (E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó) -------------------------------
Részajánlattétel lehetősége esetén az összes benyújtott részajánlat száma: (arab
számmal)
V.2.6) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a Közbeszerzési
Döntőbizottság
tájékoztatásának napja
Dátum: 2009/10/21 (év/hó/nap)
V.2.7) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/03/29 (év/hó/nap)



1 . 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
tájékoztató
az eljárás eredményéről
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
KÉ nyilvántartási szám_________________________________
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Erzsébet tér 7.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Címzett: Berecz Balázs
Telefon: 93/500-700
E-mail: berecz.balazs@nagykanizsa.hu
Fax: 93/500-735
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bekezdés, 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3 .) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. IV. fejezete/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. V. fejezete/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
Hitelszerződés és hitelfelvétel a „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati
Infrastruktúra Hitelprogram keretében
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát
válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik a leginkább
megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) 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 száma 06
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
NUTS-kód HU-223
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikével kapcsolatos (adott esetben)
Keretmegállapodás megkötése
Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződések
II.1.4) Keretmegállapodás megkötése esetén az eljárás
Nyílt
Meghívásos
Tárgyalásos
II.1.5) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége
Hitelszerződés éa hitelfelvétel a „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati
Infrastruktúra Hitelprogram keretében, három részben
1. részfeladat tekintetében: Banki hitelszerződés hosszúlejáratú hitelkeret
biztosítása 900.604 ezer HUF értékben 20 éves futamidőre Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Önkormányzata részére a város területén megvalósuló, a hitelprogram
8. pontjában meghatározott hitelcélok szerinti beruházások finanszírozásához MFB
Zrt. által refinanszírozott Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúra
Hitelprogram keretében.
2. részfeladat tekintetében: Banki hitelkeret szerződés hosszúlejáratú hitelkeret
biztosítása 111.862 ezer HUF értékben 20 éves futamidőre Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a város területén megvalósuló, a
hitelprogram 3., 4. és 6. pontjaiban meghatározott hitelcélok szerinti beruházások
finanszírozásához MFB Zrt. által refinanszírozott Sikeres Magyarországért
Önkormányzati Infrastruktúra hitelprogram keretében.
3. részfeladat tekintetében: Banki hitelkeret szerződés hosszúlejáratú hitelkeret
biztosítása 126.635 ezer HUF értékben 20 éves futamidőre Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Önkormányzata részére a város területén megvalósuló, a hitelprogram
2. pontjában meghatározott hitelcélok szerinti beruházások finanszírozásához MFB
Zrt. által refinanszírozott Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúra
hitelprogram keretében.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 66113000-5
További
tárgyak:
II.2) A szerződés(ek) értéke
II.2.1) A szerződés(ek) értéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni, az
összes szerződést, részt és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó
információkkal kapcsolatban az V. Az eljárás eredménye szakaszt kérjük kitölteni)
Érték (arab számmal)
Pénznem



ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1.) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben
ideértve a Kbt. 251. § (3) bek., szerinti eljárást]
Nyílt
Meghívásos
xGyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos
III.1.1.2.) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos
III.1.1.3)
A közbeszerzési törvény IV. vagy V. fejezete szerinti eljárás választására a Kbt. 21. §
(3) bek., illetve 161. § (5) bek. alapján került-e sor nem
III.1.1.4) A közbeszerzési törvény harmadik része (VI. fejezet) szerinti eljárás esetén
(egyszerű eljárás)
Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos
Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
III.1.1.5) A közbeszerzési törvény harmadik része (VII. fejezet) szerinti eljárás esetén
(egyszerű eljárás)
Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos
Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
III.1.1.6)
A Kbt. harmadik része (VI. fejezet vagy VII. fejezet) szerinti eljárásfajta választására
a Kbt. 21/A. §, illetve 161/A. §-a alapján került-e sor?
III.1.1.7.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, a hirdetmény közzétételével
induló tárgyalásos, illetve a gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása (adott
esetben) :



A 2009. szeptember 3-i képviselő-testületi döntések - a közelmúlt pályázati döntéseit
is figyelembe véve - határozták meg az egyes fejlesztések forrásösszetételét.
A beinduló fejlesztések finanszírozása érdekében haladéktalanul szükség van
banki hitel igénybe vételére. A Kbt. 107.§ (1) bekezdés illetve a Kbt. 122.§ szerinti
határidők fenti ok miatt nem tarthatóak.
III.1.1.8.) A hirdetmény fajtája
Ajánlati/részvételi felhívás/ajánlattételi felhívás x
Időszakos előzetes összesített tájékoztató
Előminősítési hirdetmény
III.2) bírálati szempontok
III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat xa következő részszempontok alapján

Szempont Súlyszám
1.) a 3 havi EURIBOR kamatbázison
felüli kamatfelár mértéke (%)

95

2.) projektvizsgálati díj mértéke (%) 5
III.2.2)
Sor került-e elektronikus árlejtésre? nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a HL-ben?
igen
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes összesített tájékoztató
VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás x
VAGY Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)
A hirdetmény száma a HL-ben: 2009 /S 200 - 288227
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2009/10/16 (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a KÉ-ben?
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes összesített tájékoztató
VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás VAGY
Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)



A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 1 Megnevezése HOSSZÚLEJÁRATÚ HITELKERET
BIZTOSÍTÁSA 900.604 EZER HUF ÉRTÉKBEN
IV.1)
A szerződéskötés tervezett időpontja: 2009/12/06 (év/hó/nap)
IV.2)
A benyújtott ajánlatok száma : 3
IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Postai cím: Szabadság tér 5-6.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Telefon: + 36 -1 / 301-1271
E-mail: info@unicreditgroup.hu
Fax: + 36 - 1 / 353-4959
Internetcím (URL):
IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték (arab számmal) 188.663.000,-
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték (arab számmal) 1,49 %
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) 1,49 % /
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal) 2,5 %
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni:
az évek számát
VAGY a hónapok számát
A szerződés határozatlan időtartamra szól? nem
IV.5 )
Valószínűsíthető –e alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez? nem



Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók igénybevételével történő
teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül: (arab számmal)
Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
A szerződés alvállalkozók, illetve erőforrást nyújtó szervezetek igénybevételével
történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)
IV.6)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett?
nem
IV.7)
Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan
alacsony volt? nem
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 2 Megnevezése HOSSZÚLEJÁRATÚ HITELKERET
BIZTOSÍTÁSA 111.862 EZER HUF ÉRTÉKBEN
IV.1)
A szerződéskötés tervezett időpontja: 2009/12/06 (év/hó/nap)
IV.2)
A benyújtott ajánlatok száma : 3
IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Postai cím: Szabadság tér 5-6.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Telefon: + 36 -1 / 301-1271
E-mail: info@unicreditgroup.hu
Fax: + 36 - 1 / 353-4959
Internetcím (URL):
IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték (arab számmal) 188.663.000,-
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték (arab számmal) 1,89 %
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) 1,89 % /
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal) 2,5 %
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x



ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni:
az évek számát
VAGY a hónapok számát
A szerződés határozatlan időtartamra szól? nem
IV.5 )
Valószínűsíthető –e alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez? nem
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók igénybevételével történő
teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül: (arab számmal)
Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
A szerződés alvállalkozók, illetve erőforrást nyújtó szervezetek igénybevételével
történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)
IV.6)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett?
nem
IV.7)
Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan
alacsony volt? nem
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 3 Megnevezése HOSSZÚLEJÁRATÚ HITELKERET
BIZTOSÍTÁSA 126.635 EZER HUF ÉRTÉKBEN
IV.1)
A szerződéskötés tervezett időpontja: 2009/12/06 (év/hó/nap)
IV.2)
A benyújtott ajánlatok száma : 3
IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Postai cím: Szabadság tér 5-6.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Telefon: + 36 -1 / 301-1271
E-mail: info@unicreditgroup.hu
Fax: + 36 - 1 / 353-4959
Internetcím (URL):
IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték (arab számmal) 188.663.000,-
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték (arab számmal) 2,39 %



Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) 2,39 % /
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal) 3,50 %
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni:
az évek számát
VAGY a hónapok számát
A szerződés határozatlan időtartamra szól? nem
IV.5 )
Valószínűsíthető –e alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez? nem
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók igénybevételével történő
teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül: (arab számmal)
Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
A szerződés alvállalkozók, illetve erőforrást nyújtó szervezetek igénybevételével
történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)
IV.6)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett?
nem
IV.7)
Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan
alacsony volt? nem
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány
használható) -------------------
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)
A szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos-e? nem
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb hivatkozási adatot:
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Az eredményhirdetés időpontja (adott esetben)
Dátum: 2009/11/27 (év/hó/nap)
V.2.2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem kerül sor, ennek
indoka
V.2.3) A nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési törvény 70. §-ának (2) bekezdése
szerinti minősítése
 
mikro vállalkozás
kisvállalkozás



középvállalkozás
egyéb x
-------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel, illetve közös
ajánlattétel miatt több nyertes ajánlattevő volt, ajánlattevőnként több használandó)
-----------------
V.2.4) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint
az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
 
Név:
CIB Bank Zrt.
Cím:
1027 Budapest, Medve u. 4-14
Ellenszolgáltatás összege:
Érték (arab számmal) 1. részre: 1,82 %; 2. részre: 2,13 %; 3. részre: 2,63 %
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
-------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel miatt több
nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlat volt, ajánlatonként több használandó)
-----------------
V.2.5) Az ajánlattevők neve és címe (ország is), részajánlattétel lehetősége esetén a
benyújtott részajánlatok száma
Ajánlattevők neve, címe, a benyújtott részajánlatok száma (adott esetben)
 
1.) K&H Bank Zrt. (név)
1051 Budapest, Vigadó tér 1. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
3 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
2.) UniCredit Bank Hungary Zrt. (név)
1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
3 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
3.) CIB Bank Zrt. (név)
1027 Budapest, Medve u. 4-14. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
3 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
-------------------------------- (E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó) -------------------------------
Részajánlattétel lehetősége esetén az összes benyújtott részajánlat száma: 9 (arab
számmal)
V.2.6) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a Közbeszerzési
Döntőbizottság
tájékoztatásának napja
Dátum: (év/hó/nap)
V.2.7) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/12/01 (év/hó/nap)



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: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Erzsébet tér 7.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal,
Városfejlesztési Osztály
Címzett: Tárnok Ferenc
Telefon: 93/500-700
E-mail: tarnok.ferenc@nagykanizsa.hu
Fax: 93/500-735
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
Burkolatfelújítás
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
Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén
NUTS-kód HU-223
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 Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata részére
„Burkolatfelújítás” vállalkozásba adása két részben:
1. rész: Maort utca és Gyulai köz burkolatfelújítása
2. rész: Papp Simon sétány - Olaj utca északi részének burkolatfelújítása
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221250-9
További
tárgyak:

45233142-6
45233200-1

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 x
II.1.8.)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
1. rész: Maort utca és Gyulai köz burkolatfelújítása
hossza (m): 585,48
burkolatszélesség (m): 5,00 - 7,00
2. rész: Papp Simon sétány - Olaj utca északi részének burkolatfelújítása
hossza (m): 271,42
burkolatszélesség (m): 7,05 - 7,31
A műszaki dokumentációban részletezettek szerint.
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 2010/07/31 (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)
Vállalt mértékű késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér a Kbt. 53.§ (6) bekezdése b)
pontja alapján.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
- Finanszírozás saját forrásból és a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácsa
határozata alapján a 2009. évi decentralizált Települési önkormányzati belterületi
közutak felújításának, korszerűsítésének Program támogatásával valósul meg.
- Az Ajánlatkérő részenként végszámlát fogad be.
- A számlák a Kbt. 305.§ (1) bekezdésének megfelelő teljesítésigazolását követően
nyújthatók be és 60 napon belül az ellenszolgáltatás teljesül a Kbt. 305. § (3)
bekezdése szerint.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)



Gazdasági társaság létrehozását Ajánlatkérő nem követeli meg, de közös
ajánlatadáskor meg kell nevezni a kötelezettségvállalásra jogosult és kötelezett
céget.
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 vehet részt, és ezért kizárásra kerül az az ajánlattevő,
alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet akivel szemben a Kbt. 60. § (1)
bekezdésben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
- Az eljárásban nem vehet részt, és ezért kizárásra kerül az az ajánlattevő, a
közbeszerzés értékének 10 % -át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, - illetőleg a d) pont tekintetében
alvállalkozó,- akivel szemben a 61. § (1) bekezdés a)- d) pontjaiban meghatározott
kizáró okok fennállnak.
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, vagy alvállalkozó, valamint erőforrást nyújtó
szervezet, akivel szemben a 61. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok
fennállnak.
- Az eljárásból kizárásra kerül az az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, illetve erőforrást nyújtó
szervezet akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok
valamelyike fennáll.
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt
igazolási mód:
Az Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának, valamint erőforrást nyújtó szervezetnek
az ajánlatban a Kbt. 249.§ (3) bekezdése szerint kell nyilatkoznia, hogy nem
tartozik a Kbt. 60.§ (1) bekezdés a)-h) pontjaiban, a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-d)
pontjaiban, valamint a Kbt. 61. § (2) meghatározott kizáró okok hatálya alá. Az
ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében
más szervezet(ek) erőforrására is támaszkodhat. Ebben az esetben a Kbt. 65. §
(4) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés időtartama alatt.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P 1. Banki információ valamennyi számlavezető pénzintézettől, arra vonatkozóan,
hogy a beadástól visszaszámított, elmúlt 2 évben számláján 30 napot meghaladó
sorban állás előfordult-e). [Kbt. 66.§ (1) bekezdés a) pont]
P 2,3. A 2006. 2007. 2008. évre vonatkozóan számviteli törvény szerinti éves
beszámoló becsatolása, a Kbt. 66.§ (1) bekezdés b)-c) pontjában foglaltaknak
megfelelően, eredeti vagy hiteles másolati példányban.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10 %- át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója,



P 1. ha a számlavezető pénzintézeteinek nyilatkozatai alapján folyószámlájukon a
beadástól visszaszámított, elmúlt 2 évben 30 napot meghaladó sorban állás volt,
P 2. ha az előző 3 üzleti év (2006-2008) forgalma átlagában nem éri el a nettó 45
millió Ft-ot
P 3. ha adózás előtti eredménye - az éves beszámolói alapján - 2006. 2007. 2008.
évekből egy évnél többször negatív volt.
Ajánlattevő, - közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő - illetve 10 % feletti
alvállalkozója a Kbt. 66. §. (1) a)-b)-c) pontja szerinti követelményeknek önállóan, az
egyéb pénzügyi alkalmassági feltételeknek együttesen is megfelelhet.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
M 1. az ajánlattevő illetőleg a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó előző 3 évben (2007-2009) végzett
kivitelezői referenciamunkáinak ismertetését a Kbt. 68.§ (2) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően
M 2. az ajánlattevő illetőleg a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó rendelkezésére álló, a teljesítésbe
bevonni kívánt szakemberek megnevezését, általuk aláírt szakmai önéletrajzzal
történő bemutatását, jogosultságuk igazolását (a névjegyzékbe vételről szóló
határozat közjegyző által hitelesített másolatban. (Kbt. 67§ (2) bekezdés e) pontja)
M 3. csatolni kell a cég létszám adatait 2008. évre vonatkozóan a Kbt 67.§ (2)
bekezdés d) pontja szerint.
M 4. Csatolni kell a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések,
illetőleg műszaki felszereltség leírását.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha
M 1. az elmúlt 3 évben (2007-2009.), összesen nem rendelkezik legalább
2 db közúti, közműépítési, burkolatjavítási referenciamunkával, melyből egy
referenciamunka nettó értéke minimum 15 millió Ft, és a második minimum 10 millió
Ft értékű, és ezekről megfelelő referenciával nem rendelkezik.
M 2. nem rendelkezik 1 fő a 244/2006(XII.5.) Korm. rendelet alapján „A” kategóriás
minősítésű felelős műszaki vezetői névjegyzékbe vett szakemberrel.
M 3. nem rendelkezik átlagában legalább 20 fő, saját állományú fizikai létszámmal
2008-ban.
M 4. nem rendelkezik legalább
- 2 db 4,5 t teherbírású tehergépkocsival,
- 1 db forgóvázas kotróval,
- min. 90 to. vibrációs hengerrel
Ajánlattevő, illetve 10 % feletti alvállalkozója ezen feltételeknek együttesen is
megfelelhet.
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott igen
III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges
feltételek
III.3.1)



A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás típusa
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli x
Tárgyalásos
IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x
xAz alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat
súlyozással kell megadni)

Szempont Súlyszám
1. Vállalási díj, nettó (Ft) 70
2. Más módon értékelhető tényezők: 15
Minőség (Minőségellenőrzési terv,
Projekt ütemterv)

10

Környezetvédelmi, klímavédelmi
tulajdonságok (Organizációs terv)

5

3. Határidő (előteljesítés napokban) 10
4. Szerződéses feltételek (Többlet
garanciavállalás, a kötelezőn felül vállalt,
években)

5

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: 2010/01/27 (év/hó/nap )



Időpont: 10:00 óra
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 80 000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció árát a KANIZSABER Kft pénztárába kell befizetni, vagy a
KANIZSABER Kft OTP Bank Rt-nél vezetett 11749015-24789200 számú számlájára
kell átutalni, vagy ugyanazon számlára befizetni. A dokumentáció árának átutalással
történő megfizetését a dokumentáció kiváltásakor a banki terhelési értesítő
bemutatásával igazolni kell. A készpénz-átutalási igazoláson a következőt meg kell
jelölni: „Burkolatfelújítás”.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/01/27 (év/hó/nap) Időpont: 10:00 óra
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/01/27 (év/hó/nap)
Időpont: 10:00 óra
Helyszín : Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. szám, I. emeleti tárgyaló
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80.§ (2) bekezdés szerinti személyek jogosultak a jelenlétre
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:
A beruházás a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács határozata alapján
a 2009. évi decentralizált Települési önkormányzati belterületi közutak felújítása,
korszerűsítése tárgyú pályázattal támogatott. A Támogatási szerződés megkötésre
került.
Regisztrációs számok: 2000030/09TEUT, 2000032/09TEUT
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
Dátum: 2010/02/08 (év/hó/nap) Időpont: 10:00 óra
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
Dátum: 2010/02/16 (év/hó/nap) Időpont: 10:00 óra



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 rendelkezésre bocsátásának módja: Személyesen vagy
meghatalmazott által munkanapokon 9.00 és 12.00 óra között - az ajánlati határidő
utolsó napján 9.00 és 10.00 óra között - vehető át a befizetést igazoló dokumentum
bemutatása és egy arról készült másolat átadását követően.
V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati
szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek
értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
1-10 pont
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:
Az összes bírálati szempont esetében az arányosítás módszere kerül alkalmazásra.
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 hiánypótlásra a Kbt. 83. § szerint biztosít lehetőséget. A
hiánypótlás körét a a Kbt. 83. § (2) bekezdése szerint teljeskörűen határozza meg.
2. Helyszíni szemle, konzultáció időpontja: 2009. 12. 21.-én 13:00 óra. Helye:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
3. Az ajánlattételi dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele.
A dokumentáció másra át nem ruházható.
4. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 70.§ (2) bekezdésének megfelelően
a felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére, és a kért ellenszolgáltatás
összegére vonatkozóan, valamint arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról,
fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak
minősül-e.
5. Ajánlattevőnek a Kbt. 72 §.-a szerint nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattétel
során figyelembe vette-e a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre,
valamint az akadálymentesítésre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos
kötelezettségeket.
6. Az ajánlatban meg kell jelölni a Kbt. 71. § (1) bekezdés a), b), c) pontjaiban
foglaltakat.
7. Amennyiben az ajánlatkérő eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek
minősített ajánlattevőt is meghatározza, az eljárás nyertesének visszalépése esetén
vele köt szerződést.
8. Ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál
nem régebbi cégkivonatot, az ajánlatot aláírók eredeti vagy másolati aláírási
címpéldányát.



9. Az ajánlatot zárt csomagolásban, három példányban (1eredeti és 2 másolati)
kell benyújtani. Minden példányon fel kell tüntetni az „eredeti”, vagy „másolat”
megjelölést, azzal a kitétellel, hogy minden esetben az eredeti példány tartalma az
irányadó.
10. A csomagoláson fel kell tüntetni az alábbiakat: „Burkolatfelújítás” feliratot,
valamint a „Az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel” feliratot jól látható,
egyértelmű módon.
11.Az ajánlatok minden írott lapját folyamatos sorszámozással és az ajánlattevő
cégjegyzésre jogosult, vagy általa meghatalmazott (meghatalmazás eredeti
példányát csatolva) személy kézjegyével, valamint számozott tartalomjegyzékkel
kell ellátni, és sérülésmentesen, a lapokat egymástól elválaszthatatlan formában
(bekötve, lefűzve, vagy bármely egyéb módon) kell leadni.
12.A postai úton feladott ajánlatokat az ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül
benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor került
az A. Melléklet II. pontban meghatározott címen. Az ajánlat, ill. az azzal kapcsolatos
postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. A postán
feladott ajánlati példányokat tartalmazó csomagoláson fel kell tüntetni: „Iktatóban
nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó” feliratot.
13.Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának a cégkivonatával, vállalkozói igazolványával
kell igazolni a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenység végzésére való
jogosultságát.
Amennyiben megállapítható, hogy az ajánlattevő nem jogosult a jelen közbeszerzés
tárgya szerinti tevékenység végzésére, úgy ajánlata érvénytelen.
14.A gazdasági társaság létrehozását Ajánlatkérő nem követeli meg, de közös
ajánlatadáskor a kötelezettségvállalásra jogosult és kötelezett céget meg kell
nevezni.
15.Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes
költség az ajánlattevőt terheli.
16.Minden egyéb információt az ajánlati dokumentáció és annak műszaki leírásai
tartalmaznak.
17.Ajánlatadó köteles szándéknyilatkozatot becsatolni, hogy nyertessége esetén
a projekt nagyságrendjével megegyező nagyságú, a közbeszerzés tárgyával
megegyező felelősségbiztosítással fog rendelkezni.
18.Az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdések
vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai
szerint kell eljárni.
19.Ajánlatkérő a Kbt. 253. § alapján fenntartja a részvétel jogát az évi nettó 1
milliárd Ft árbevételt el nem érő ajánlattevők részére. Erre való tekintettel, akinek
az alkalmassági követelményeknél vizsgált időszakban (2007.,2008.) az éves nettó
árbevétele elérte vagy meghaladta az 1 milliárd Ft összeget ajánlatkérő a Kbt. 88. §
(1) bekezdés f) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja az ajánlatát.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/12/28 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: KANIZSABER Kft.



Postai cím: Ady u. 50.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Gerócs László
Telefon: 36-93/314-123
E-mail: kanizsaber@chello.hu
Fax: 36-93/314-123
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név: KANIZSABER Kft.
Postai cím: Ady u. 50.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon: 36-93/314-123
E-mail: kanizsaber@chello.hu
Fax: 36-93/314-123
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal,
Városfejlesztési Osztály titkársága
Postai cím: Erzsébet tér 7. II. emelet 15-ös ajtó
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon: 36-93/500-700
E-mail:
Fax: 36-93/500-735
Internetcím (URL):
 
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1
meghatározás Vállalkozási szerződés Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata részére
1) A rész meghatározása
Maort utca és Gyulai köz burkolatfelújítása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221250-9



További
tárgyak:

45233142-6
45233200-1

3) Mennyiség vagy érték
Maort utca és Gyulai köz burkolatfelújítása
hossza (m): 585,48
burkolatszélesség (m): 5,00 - 7,00
A műszaki dokumentációban részletezettek szerint.
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 2010/07/31 (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 2
meghatározás Vállalkozási szerződés Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata részére
1) A rész meghatározása
Papp Simon sétány - Olaj utca északi részének burkolatfelújítása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221250-9
További
tárgyak:

45233142-6
45233200-1

3) Mennyiség vagy érték
Papp Simon sétány - Olaj utca északi részének burkolatfelújítása
hossza (m): 271,42
burkolatszélesség (m): 7,05 - 7,31
A műszaki dokumentációban részletezettek szerint.
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 2010/07/31 (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------



EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier,
L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:
http://simap.eu.int
AJÁNLATI FELHÍVÁS
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Erzsébet tér 7.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: HU
Címzett: Kapcsolattartási pont(ok): Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal Címzett: Tárnok Ferenc
Telefon: 93/500-700
E-mail: tarnok.ferenc@nagykanizsa.hu
Fax: 93/500-735
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 és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket 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 és fő tevékenysége vagy tevékenységei
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális és
helyi szerveik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
xRegionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi szervezet
Európai intézmény/hatóság vagy nemzetközi szervezet
Egyéb
(nevezze meg):
xÁltalános közszolgáltatások
Védelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem



Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb
(nevezze meg):
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Városközpont rekonstrukció
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak egy kategóriát
válasszon – árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a
szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a) Építési beruházás x
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés x
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
A teljesítés helye
Nagykanizsa város közigazgatási területe
NUTS-kód HU232
b) Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c) Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a 2004/18/EK irányelv II. mellékletében)
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése x
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőineklétszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel x
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:
vagy hónap(ok)ban: 48
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a megállapodás időtartama meghaladja a
négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke (csak számokkal):



Becsült érték ÁFA nélkül: 1200 millió Ft
Pénznem:
VAGY:
és között
Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága
(amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Keretmegállapodás Nagykanizsa városközpont rekonstrukciójának megvalósítása
tárgyában
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További
tárgyak:

45110000-1
45211000-9
452110000-6
45223310-2
45300000-0
45400000-1

II.1.7)
A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? igen
II.1.8) 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.1.9)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve)
Nagykanizsa városközpont rekonstrukciója, a következő akcióterületeken:
- Erzsébet tér
- Magyar és Petőfi utcák összekötése
- Huszti György tér
- Eötvös tér, Széchenyi tér, Deák tér
- Zrínyi utca - Teleki utca összekötése
- egyéb, a mintaköltségvetésben szereplő feladatok végrehajtása
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):
Pénznem:
VAGY:
és között
Pénznem:
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: hónapokban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
vagy:
és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy 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: 48
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (nap/hó/év)
befejezés (nap/hó/év)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozófeltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
1. Kötbér: késedelmi, meghiúsulási
2. Biztosíték: a Kbt. 53. § (6) bek. a) pont szerint teljesítési és jóteljesítési biztosíték
Részletes feltételek az ajánlati dokumentációban
3. Jótállás
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a
vonatkozójogszabályirendelkezésekre
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az igazolt teljesítést követően benyújtott számla 60
napon belül kerül átutalással kiegyenlítésre a 281/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet,
a 255/2006. (XII.8.) Kormányrendelet és a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes
rendelet vonatkozó rendelkezései szerint.
Ajánlatkérő részszámlázásra jogosult; a részszámlák kifizetése a kivitelezés
műszaki készültségi fokához kötődik, a kivitelezői ütemtervnek megfelelően, de nem
lehet gyakoribb, mint 3 hónap.
A számlák befogadásának feltétele: a megfelelő műszaki készültségi fokra
vonatkozó mérnöki jelentés elkészítése.
Az ajánlattevők kötelesek figyelembe venni a az általános forgalmi adóról szóló
2007. évi CXXVII. tv. 142. § rendelkezéseit.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság,
illetve jogi személy (adott esetben)
nem követelmény
III.1.4)
Vonatkozónak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? nem (adott
esetben)
Ha igen, akülönleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó
adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő
bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt
igazolási mód:



Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, illetve erőforrást nyújtó szervezet
aki a Kbt. 60. § (1) bekezdésének hatálya alá esik, vagy akivel szemben a Kbt. 61. §
(1) bekezdés d), 61. § (2) bekezdés pontjában meghatározott kizáró okok fennállnak,
illetve nem lehet ajánlattevő, közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó, illetve erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben
a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban foglalt kizáró okok fennállnak.
Az eljárásból kizárásra kerül azon ajánlattevő, akivel, illetőleg akinek a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójával vagy erőforrást nyújtó szervezetével szemben a Kbt. 62. § (1)
bekezdés a)-b) pontokban felsorolt kizáró okok fennállnak.
Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának, illetve a Kbt. 4.§ 3/D. és 3/E. pontjaiban,
valamint a 65. § (3)-(4) bekezdésében meghatározott erőforrást nyújtó szervezetnek
az ajánlatban a Kbt. 63. § meghatározottak szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik
a Kbt. 60. § (1) bekezdésének a)-h) pontjainak, valamint a Kbt. 61. § (1) bekezdés
a)-d) és a 61. § (2) bekezdés pontja hatálya alá.
A közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozók tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában,
hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P1) az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén a tagoknak), illetőleg a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak csatolni kell valamennyi számlavezető pénzintézet tekintetében
az ajánlattételi határidő napját megelőző 60 napnál nem régebbi pénzintézeti
nyilatkozatot a pénzforgalmi számlákra vonatkozóan legalább az alábbi tartalommal:
számlanyitás időpontja, sorbanállásokra vonatkozó információ a nyilatkozat
kiállításának napját megelőző 24 hónapban;
P2) az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén a tagoknak), illetőleg a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak csatolni kell az utolsó három pénzügyileg lezárt évre vonatkozó
számviteli jogszabályok szerinti éves beszámoló egyszerű másolatát, amennyiben
az ajánlattevő (10 %-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó)
letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét;
P3) az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén a tagoknak) és a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak
csatolni kell az előző három évre (2006-2008) vonatkozóan a teljes forgalmáról és a
közbeszerzés tárgyának (mélyépítési tevékenység) forgalmáról szóló nyilatkozatát,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
P4) az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén a tagoknak) és a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak
csatolniuk kell számlavezető pénzintézeteiknek megfelelő tartalmú
nyilatkozatát,vagy egyéb igazolást a pénzügyi forrás rendelkezésre állására
Az ajánlattevő a Kbt. 45. § 3/E. pontja szerinti korlátozásokkal az előírt gazdasági és
pénzügyi alkalmassági követelményeknek megfelelhet úgy is, hogy más szervezet
(szervezetek) erőforrásaira támaszkodik. Az igénybe vett erőforrások tekintetében a
rendelkezésre állás az alábbi igazolásokkal történhet:



a) ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári
Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn, az erőforrást nyújtó szervezet
kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatának benyújtásával,
b) az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet közötti, a Polgári Törvénykönyv
szerinti többségi befolyás hiányában az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet
által kötött megállapodás és az erőforrást nyújtó szervezet kötelezettségvállalásra
vonatkozó, közjegyző által hitelesített nyilatkozatának benyújtásával.
Erőforrás szervezet esetén egyebekben az igénybevételi körben az erőforrás
szervezet alkalmassági követelménynek való megfelelését igazoló dokumentumot
(igazolást) is be kell nyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben):
P1) a számlavezető pénzintézet(ek) nyilatkozata alapján az ajánlattevő (közös
ajánlattétel esetén a tagok), illetőleg a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó bármely pénzforgalmi számláján
sorbanállás volt a nyilatkozat kiállításának napját megelőző 24 hónapban;
(Az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a tagok és a közbeszerzés értékének
10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt valamennyi alvállalkozó ezen
alkalmassági követelménynek külön-külön kell megfeleljen.)
P2.1.) az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok), illetőleg a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó utolsó
három pénzügyileg lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti éves
beszámolója szerint bármelyik évben a mérleg szerinti eredménye negatív.
P2.2.) az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok) illetőleg a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó utolsó
három pénzügyileg lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti éves
beszámolója szerint a saját tőkéje kisebb, mint a jegyzett tőkéje
(Az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a tagok és a közbeszerzés értékének
10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt valamennyi alvállalkozó ezen
alkalmassági követelményeknek külön-külön kell megfeleljen.)
P3) az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok) és a közbeszerzés értékének
10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó teljes forgalma
(nettó árbevétele) együttesen és összesen nem érte el az előző három évben
(2006-2008) évente a nettó 1.500.000.000 forintot, a közbeszerzés tárgya
(mélyépítési tevékenység) szerinti forgalma pedig az előző három évben évente
(2006-2008) a nettó 700.000.000 forintot
P4) az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok) és a közbeszerzés értékének
10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó rendelkezzen a
közbeszerzés tárgya vonatkozásában felhasználható minimum nettó 200 millió Ft
saját forrással, vagy hitelkerettel
(Az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a tagok és a közbeszerzés értékének
10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt valamennyi alvállalkozó ezen
alkalmassági követelményekenk együttesen kell megfeleljen.)
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1) az ajánlattevőnek közös ajánlattétel esetén a tagoknak), illetőleg a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak ismertetnie kell az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző
legfeljebb 36 hónapban teljesített referenciáit az alkalmasság egyértelmű



megítéléséhez szükséges részletezettséggel a Kbt. 67. § (2) bekezdés a)
pontja és Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint. Az egyes (pl. összetett, több
alkalmassági követelményt is lefedő vagy érintő) referenciák több alkalmassági
követelménynek való megfelelést is igazolhatnak, azonban az alkalmassági
minimumkövetelményként előírt, az alkalmasság igazolására szolgáló adatokat úgy
kell megjeleníteni, hogy abból az igazolni kívánt alkalmassági követelménynek való
megfelelés egyértelműen megállapítható legyen;
M2) az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén a tagoknak), illetőleg a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak az ajánlatban ismertetnie kell az alkalmasság megítéléséhez
szükséges részletezettséggel, a teljesítéshez rendelekzésre álló műszaki-technikai
felszereltség leírását a Kbt. 67. § (2) bekezdés b) pontja szerint, továbbá csatolnia
kell a rendelkezési jogosultságot igazoló okirat(ok) (eszköz-nyilvántartó lap,
bérleti, lízing, előszerződés, kötelező érvényű szándéknyilatkozat, stb.) egyszerű
másolatát, illetve az üzemképes és teljesítésre alkalmas állapotra vonatkozóan egy
ajánlattevői nyilatkozatot. Ha a működtetés, üzemeltetés, forgalomban való részvétel
forgalmi engedélyhez kötött, az érvényes forgalmi engedély egyszerű másolatának
becsatolása is szükséges.
M3) az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén a tagoknak) a Kbt. 67. § (2)
bekezdés d) pontja alapján csatolnia kell az előző három évre (2006-2008)
vonatkozó statisztikai állományi létszámáról készült kimutatást.
M4) az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén a tagoknak), illetőleg a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak
- ismeretnie kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek végzettség, illetve
képzettségét szerinti bontásban, valamint jogosultságát és csatolnia kell az ezt
igazoló okiratok egyszerű másolatát,
- csatolnia kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek által aláírt rendelkezésre
állási nyilatkozatokat,
- csatolnia kell a szakemberek által aláírt olyan részletezettségű szakmai
önéletrajzokat, amelyből az alkalmassági követelményeknek való megfelelés
egyértelműen megállapítható.
M5) az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén a tagok) a tevéken
ységére vonatkozóan csatolnia kell az EMAS vagy MSZ EN ISO 1400:2005
környezetirányítási rendszer meglétét igazoló érvényes tanúsítvány egyszerű
másolatát vagy a Kbt. 67. § (2) bekezdés f) pontja szerint ismertetnie kell azon
környezetvédelmi intézkedéseit, amelyeket a teljesítés során alkalmazni tud.
Az ajánlattevő a kbt. 4. § 3/E. pontja szerinti korlátozásokkal az előírt műszaki és
szakmai alkalmassági követelményeknek megfelelhet úgy is, hogy más szervezet
(szervezetek) erőforrásaira támaszkodik. Az igénybe vett erőforrások tekintetében a
rendelkezésre állás az alábbi igazolásokkal történhet:
a) ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári
Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn, az erőforrást nyújtó szervezet
kötelezettségvállaásra vonatkozó nyilatkozatának benyújtásával,
b) az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet közötti, a Polgári Törvénykönyv
szerinti többségi befolyás hiányában az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet
által kötött megállapodás és az erőforrást nyújtó szervezet kötelezettségvállalásra
vonatkozó, közjegyző által hitelesített nyilatkozatának benyújtásával.



Erőforrás szervezet esetén egyebekben az igénybevételi körben az erőforrás
szervezet alkalmassági követelménynek való megfelelését igazoló dokumentumot
(igazolást) is be kell nyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben):
Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha
M1) az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén a tagok), illetőleg a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó nem
rendelkezik együttesen és összesen az ajánlati felhívás feladásának napját
megelőző 36 hónapban befejezett és szerződésszerűen teljesített referenciákkal,
amelyből
a) legalább 1 db, legalább nettó 450.000.000 Ft értékű, min. 25000 fő lakosú város
belterületén végzett olyan komplex mélyépítési referenciával, amely útépítési,
közmű-vezeték építési, térkő-burkolat készítési és parkosítási munkarészt is
tartalmazott.
b) legalább 1 db, legalább nettó 200.000.000 Ft értékű útépítési referenciával
(Az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a tagok és a közbeszerzés értékének
10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt valamennyi alvállalkozó ezen
alkalmassági követelménynek együttesen kell megfeleljen.)
M2) az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok) és a közbeszerzés értékének
10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó együttesen és
összesen nem rendelkezik:
a) 3 db gumikerekes kotrógéppel [melyek minimálisan 75 kW teljesítményűek] és
b) legalább 3 db tehergépjárművel [melyek minimálisan 6 t teherbírásúak]
(Az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a tagok és a közbeszerzés értékének
10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt valamennyi alvállalkozó ezen
alkalmassági követelménynek együttesen kell megfeleljen.)
M3) az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok) előző három évi (2006-2008)
éves átlagos statisztikai állománya nem érte el az 50 főt.
(Az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a tagok ezen alkalmassági
követelménynek a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó nélkül kell megfeleljen.)
M4) az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok) és a közbeszerzés értékének
10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó együttesen és
összesen nem rendelkezik az alábbi szakemberek mindegyikével:
a) 1 fő felelős műszaki vezetővel egyetemi vagy főiskolai felsőfokú műszaki
végzettséggel és a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet szerinti MV/VZ/A felelős
műszaki vezetői jogosultsággal
b) 2 fő felelős műszaki vezetővel egyetemi vagy főiskolai felsőfokú műszaki
végzettséggel és a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet szerinti MV/KÉ/A felelős
műszaki vezetői jogosultsággal
c) 1 fő minőségellenőrzésért felelős szakembererl
(Az ajánlattevő, kzöös ajánlattétel esetén a tagok és a közbeszerzés értékének
10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt valamennyi alvállalkozó ezen
alkalmassági követelménynek együttesen kell megfeleljen.)
M5) az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok) nem rendelkezik EMAS vagy
MSZ EN ISO 14001:2005 vagy azzal egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben
akkreditált, a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységre (mélyépítési munkákra)
vonatkozó környezetirányítási rendszerrel vagy az ezzel egyenértékű olyan



környezetvédelmi intézkedésekkel, amelyeket az ajánlattevő a teljesítés során
alkalmazni tud.
(Az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a tagok ezen alkalmassági
követelménynek a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó nélkül kell megfeleljen.)
III.2.4)
Fenntartott szerződések (adott esetben) nem
A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
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:
III.3.2)
A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen
közreműködő személyek nevét és képzettségét?
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fejtája
Nyílt x
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
Tárgyalásos
Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése?
Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3.,
További információk rovatban kell megadni
Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása:
Versenypárbeszéd
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy
keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd esetén)
Létszám
VAGY: minimum
és, adott esetben, maximum
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a
versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok
számát?
IV. 2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x



xaz alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy –
ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell
megadni)
a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban
illetve az ismertetőben meghatározott szempontok

Szempont Súlyszám
1. vállalási ár (nettó Ft) 4
2. jótállás időtartama (hónap) 1
3. késedelmi kötbér 1
IV.2.2)
Elektronikus árverést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árverésről (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 vonatkozozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a HL-ben: /S
-
(nap/hó/év)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a HL-ben: /S
-
(nap/hó/év)
Hirdetmény száma a HL-ben: /S
-
(nap/hó/év)
IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők
(versenypárbeszéd esetében) beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2010/03/01 (nap/hó/év)
Időpont: 10:00 óra
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (számokkal): 480 000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció ellenértékét a KANIZSABER Kft pénztárába kell befizetni, vagy a
KANIZSABER Kft OTP Bank Rt-nél vezetett 11749015-24789200 számú számlájára
kell átutalni, vagy ugyanazon számlára befizetni. A dokumentáció árának átutalással
történő megfizetését a dokumentáció kiváltásakor a banki terhelési értesítő
bemutatásával igazolni kell. A készpénz-átutalási igazoláson a következőt meg kell
jelölni:
„Városközpont rekonstrukció”.
A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja:



- személyesen az átutalás banki kivonattal történő leigazolásával a KANIZSABER
Kft hivatalos helyiségében (8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 50. szám, titkárság)
naponta 9-12 óráig az ajánlati felhívás megjelenése napjától az ajánlattételi határidő
lejártáig. Az ajánlattételi határidő lejártának napján 9-10 óráig
- vagy a Kbt. 54. § (4) bekezdésében meghatározottak szerint.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
Dátum: 2010/03/01 (nap/hó/év)
Időpont: 10:00 óra
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha
ismert) (m eghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: (nap/hó/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén)
-ig (nap/hó/év)
VAGY hónap(ok)ban:
vagy nap(ok)ban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/03/01 (nap/hó/év )
Időpont: 10:00 óra
Hely (adott esetben): Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, 8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. emeleti tárgyaló
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben) nem
Kbt. 80. § (2) bekezdés szerint
VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.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 használható hivatkozási alapot:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város funkcióbővítő fejlesztése
KIEPR-2008-003/NYDR
VI.3) További információk (adott esetben)
1.) Ajánlatkérő egy alkalommal biztosít a hiánypótlásra lehetőséget a Kbt. 83. §
szerint.
2.) Az eredményhirdetés időpontja: 2010. március 15. 10:00 óra
Helye megegyezik az ajánlatok bontásának helyszínével
A szerződéskötés tervezett időpontja : eredményhirdetéstől számított 15. nap
3.) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja
esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során
adható pontszám alsó és felső határa: 1-10.
A módszer (módszerek) ismetetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti
ponthatárok közötti pontszámot: értékarányosítás,



A fenti módszer alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal kerülnek
megszorzásra, az ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít.
Ajánlattevők az ajánlati ár tekintetében kötelesek az ajánlati dokumentációban
meghatározott mintaköltségvetést kitölteni. A mintaköltségvetés valamennyi sorára
adott megajánlást ajánlatkérő az értékarányosítás módszerével összehasonlítja
és lepontozza, az adható pontszám 1-10. A legtöbb pontszámot kapó ajánlattevő
ajánlata minősül a legjobb ajánlati árnak, így az kapja a 10 pontot.
4.) Az ajánlattevő köteles megjelölni az ajánlatban, hogy a szerződés teljesítéséhez
a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe
vesz-e alvállalkozókat, illetve, hogy a közbeszerzésnek azt a részét, amellyel
összefüggésben harmadik személlyel szerződést fog kötni, illetve hogy a szerződés
teljesítéséhez erőforrást igénybe kíván-e venni.
5.) Az ajánlatot az ajánlati dokumentációban meghatározott formai
követelményeknek megfelelően kell benyújtani.
6.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb
nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket az ajánlatkérési
dokumentáció előír. Az ajánlatban valamennyi iratnak eredetinek hiteles másolatnak
kell lennie.
7.) Az ajánlatot olyan kötésben kell beadni, amelyből állagsérelem nélkül lapot
kivenni, cserélni nem lehet.
8.) Ajánlattevőnek az alábbi cégokmányok eredeti vagy hitelesített másolati
példányát kell az ajánlathoz csatolni:
- az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatot,
- ajánlatot aláírók eredeti vagy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát.
9.) Ajánlatkérő a keretmegállapodásos eljárás második, konzultációs szakaszában
FIDIC-es rendszerű vállalkozási szerződést is köthet.
10.) Ajánlatkérő eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek minősített
ajánlatot tevőt is meghatározhatja. Ajánlatkérő az eljárás nyertesével, annak
visszalépése esetén a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevővel köt
szerződést.
11.) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes
költség az ajánlattevőt terheli.
12.) Jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az ajánlati
dokumentáció rendelkezései, valamint a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX.
törvény az irányadó.
13.) A III.2.2.) és a III.2.3.) szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási
módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét
képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
14.) Az eljárásban való érvényes ajánlatadás feltétele 20.000.000 Ft (azaz
Húszmillió) értékű ajánlati biztosíték nyújtása a Kbt. 59.§ (2) bekezdésében
foglaltak szerint. Az ajánlati biztosíték pénzösszegben történő nyújtása esetén azt
a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 11749015-15432694-00000000
sz. számlára kell befizetni.
15.) Ajánlattevő az ajánlatban a Kbt. 55. § (3) bekezdésével összhangban köteles a
Kbt. 72. § szerinti nyilatkozatát csatolni.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság



Postai cím: Margit krt. 85.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Telefon: +36-1-336-77-76
E-mail:
Fax: +36-1-336-77-78
Internetcím (URL):
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.4.2. rovatot VAGY
szükség esetén a VI.4.3. rovatot)
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő
szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Margit krt. 85.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Telefon: +36-1-336-77-76
E-mail:
Fax: +36-1-336-77-78
Internetcím (URL):
VI.5)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/01/05 (nap/hó/év)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: KANIZSABER Kft.
Postai cím: Ady u. 50.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Címzett: Gerócs László
Telefon: 93/ 314-123
E-mail: kanizsaber@chello.hu
Fax: 93/ 314-123
Internetcím (URL):



II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő
iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is)
beszerezhetők
Hivatalos név: KANIZSABER Kft.
Postai cím: Ady u. 50.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Címzett: Gerócs László
Telefon: 93/ 314-123
E-mail: kanizsaber@chello.hu
Fax: 93/ 314-123
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket
kell benyújtani
Hivatalos név: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal,
Városfejlesztési Osztály titkársága
Postai cím: Erzsébet tér 7. II. emelet 15-ös ajtó
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Címzett:
Telefon: 36-93/500-700
E-mail:
Fax: 36-93/500-735
Internetcím (URL):
 



1 . 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
tájékoztató
az eljárás eredményéről
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
KÉ nyilvántartási szám_________________________________
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Erzsébet tér 7.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal,
Városfejlesztési Osztály
Címzett: Tárnok Ferenc
Telefon: 93/500-700
E-mail: tarnok.ferenc@nagykanizsa.hu
Fax: 93/500-735
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bekezdés, 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3 .) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. IV. fejezete/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. V. fejezete/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
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát
válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik a leginkább
megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) 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 száma 12
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
NUTS-kód HU-223
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikével kapcsolatos (adott esetben)
Keretmegállapodás megkötése
Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződések
II.1.4) Keretmegállapodás megkötése esetén az eljárás
Nyílt
Meghívásos
Tárgyalásos
II.1.5) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége
A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata részére szolgáltatás
megrendelése Tervezési szerződés keretében:
„Kanizsai Dorottya Kórház Főépület Diagnosztikai Tömb rekonstrukciója és a
Rendelőintézeti szárny bővítése”
1. engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, engedélyeztetés
2. kiviteli tervszintű tenderterv készítése, a tervezői művezetési feladatokkal együtt.
Mennyisége:
1. engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, engedélyeztetés:
Meglevő elvi engedélyes tervek módosítása, átdolgozása a Pályázati Útmutató
elvárásai szerint, és közreműködés az engedélyeztetési eljárás lefolytatásában.
Tervszállítás példányszáma: 15 pld. + elektronikus hordozón.
Tervtartalom a Tervezési Szerződés tervezet I. számú melléklete szerint.
A Tervező benyújtandó pályázathoz a szükséges tervezői adatszolgáltatást is
biztosítja. Az Adatszolgáltatási kötelezettségének díjazását a tervezési díj magába
foglalja.
2. kiviteli tervszintű tenderterv készítése, a tervezői művezetési feladatokkal együtt:
A létesítmény kivitelezése iránti közbeszerzési eljárás dokumentációja műszaki
részének (közbeszerzési műszaki leírás, tervdokumentáció és árazatlan
költségvetés). Egy példány költségvetés kiírást ajánlatkérő árazott formában is kér,
az építési beruházás becsült értékének meghatározása érdekében. (A továbbiakban
együtt: tender tervdokumentáció)
Tervszállítás példányszáma: 15 pld. + elektronikus hordozón.
Tervtartalom a Tervezési Szerződés tervezet II. számú melléklete szerint.
A Tervező a megvalósulási időszakban a támogatáshoz és a megvalósuláshoz
kapcsolódó, szükséges tervezői adatszolgáltatást biztosítja. A tervezői művezetést
az Ajánlatkérő csak a jogszabályokban meghatározott mértékig kívánja igénybe
venni. A Tervező adatszolgáltatási kötelezettségének és tervezői művezetésének
díjazását a tervezési díj külön részletezés nélkül foglalja magába.
Az Ajánlatkérő a Kbt. 48. § (3) pontjában előírtaknak megfelelően tájékoztatja az
Ajánlattevőt, hogy a Tervezési szerződés kiviteli tervszintű tenderterv készítésére
vonatkozó részeire a hatályosulás feltétele a Támogatási szerződés megkötése.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék



Fő tárgy: 71320000-7
További
tárgyak:

71220000-6

II.2) A szerződés(ek) értéke
II.2.1) A szerződés(ek) értéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni, az
összes szerződést, részt és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó
információkkal kapcsolatban az V. Az eljárás eredménye szakaszt kérjük kitölteni)
Érték (arab számmal) 180 000 000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1.) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben
ideértve a Kbt. 251. § (3) bek., szerinti eljárást]
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
xHirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos
III.1.1.2.) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos
III.1.1.3)
A közbeszerzési törvény IV. vagy V. fejezete szerinti eljárás választására a Kbt. 21. §
(3) bek., illetve 161. § (5) bek. alapján került-e sor nem
III.1.1.4) A közbeszerzési törvény harmadik része (VI. fejezet) szerinti eljárás esetén
(egyszerű eljárás)
Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos
Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
III.1.1.5) A közbeszerzési törvény harmadik része (VII. fejezet) szerinti eljárás esetén
(egyszerű eljárás)



Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos
Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
III.1.1.6)
A Kbt. harmadik része (VI. fejezet vagy VII. fejezet) szerinti eljárásfajta választására
a Kbt. 21/A. §, illetve 161/A. §-a alapján került-e sor?
III.1.1.7.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, a hirdetmény közzétételével
induló tárgyalásos, illetve a gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása (adott
esetben) :
a Kbt. 125. § (2) bekezdés (b) pontja szerint a szolgáltatást kizárólag egy
meghatározott ajánlattevő képes teljesíteni, kizárólagos jogok védelme-, valamint a
Kbt. 125. § (2) bekezdés c) pontja szerinti rendkívüli sürgősség fennállása miatt.
III.1.1.8.) A hirdetmény fajtája
Ajánlati/részvételi felhívás/ajánlattételi felhívás
Időszakos előzetes összesített tájékoztató
Előminősítési hirdetmény
III.2) bírálati szempontok
III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat xa következő részszempontok alapján

Szempont Súlyszám
1. Vállalási díj, nettó (..............Ft) 60
3. Szerződéses feltételek 40
Késedelmi kötbér rész- és véghatáridőre
(...........%/nap)

20

Meghiúsulási kötbér (........... %) 20
III.2.2)
Sor került-e elektronikus árlejtésre? nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a HL-ben?
nem
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes összesített tájékoztató
VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás
VAGY Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)



Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a KÉ-ben?
nem
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes összesített tájékoztató
VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás VAGY
Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 1 Megnevezése TERVEZÉSI SZERZŐDÉS
IV.1)
A szerződéskötés tervezett időpontja: 2010/01/04 (év/hó/nap)
IV.2)
A benyújtott ajánlatok száma : 1
IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: PANNON PROJECT Kft
Postai cím: Böszörményi út. 9-11.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1126
Ország: Magyarország
Telefon: + 36 1 375-9732
E-mail: panpro@hu.inter.net
Fax: + 36 1 212-2651
Internetcím (URL):
IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték (arab számmal) 180 000 000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték (arab számmal) 180 000 000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) /
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal)
Pénznem
ÁFA nélkül



ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni:
az évek számát
VAGY a hónapok számát
A szerződés határozatlan időtartamra szól? nem
IV.5 )
Valószínűsíthető –e alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez? igen
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók igénybevételével történő
teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül: (arab számmal)
Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
A szerződés alvállalkozók, illetve erőforrást nyújtó szervezetek igénybevételével
történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)
IV.6)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett?
nem
IV.7)
Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan
alacsony volt? nem
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány
használható) -------------------
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)
A szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos-e? igen
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb hivatkozási adatot:
„Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban”
c. pályázat. Projektszám: TIOP-2.2.4/09/1
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Az eredményhirdetés időpontja (adott esetben)
Dátum: 2009/12/24 (év/hó/nap)
V.2.2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem kerül sor, ennek
indoka
V.2.3) A nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési törvény 70. §-ának (2) bekezdése
szerinti minősítése
 
mikro vállalkozás x
kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
-------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel, illetve közös
ajánlattétel miatt több nyertes ajánlattevő volt, ajánlattevőnként több használandó)
-----------------



V.2.4) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint
az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
 
-------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel miatt több
nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlat volt, ajánlatonként több használandó)
-----------------
V.2.5) Az ajánlattevők neve és címe (ország is), részajánlattétel lehetősége esetén a
benyújtott részajánlatok száma
Ajánlattevők neve, címe, a benyújtott részajánlatok száma (adott esetben)
 
PANNON PROJECT Kft (név)
Böszörményi út. 9-11. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
(benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
-------------------------------- (E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó) -------------------------------
Részajánlattétel lehetősége esetén az összes benyújtott részajánlat száma: (arab
számmal)
V.2.6) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a Közbeszerzési
Döntőbizottság
tájékoztatásának napja
Dátum: 2009/12/10 (év/hó/nap)
V.2.7) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/12/29 (év/hó/nap)



EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa2, rue Mercier,
L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int
Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int
tájékoztató az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Erzsébet tér 7.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Címzett: Kapcsolattartási pont(ok): Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal, Városfejlesztési Osztály. Címzett: Tárnok Ferenc
Telefon: 93/500-700
E-mail: tarnok.ferenc@nagykanizsa.hu
Fax: 93/500-735
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége vagy tevékenységei
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy
helyi szerveik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
xRegionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi szervezet
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb (nevezze meg):
xÁltalános közszolgáltatások
Védelem
Közrend és biztonság
Környezet
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb (nevezze meg):
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e lea közbeszerzési eljárást?
nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés



II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát
válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik a leginkább
megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
a)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
A teljesítés helye
NUTS-kód
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
Szolgáltatás x
Szolgáltatási kategória száma 12
Ha a szerződés a 17–27. szolgáltatási kategóriába (lásd a C. mellékletet) tartozik,
egyetért-e ennek a hirdetménynek a közzétételével?
A teljesítés helye Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
NUTS-kód HU-223
II.1.3) A hirdetmény a következőket tartalmazza (adott esetben)
Keretmegállapodás megkötése
Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződések
II.1.4)
A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége A Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Önkormányzata részére szolgáltatás megrendelése Tervezési szerződés
keretében:
„Kanizsai Dorottya Kórház Főépület Diagnosztikai Tömb rekonstrukciója és a
Rendelőintézeti szárny bővítése”
1. engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, engedélyeztetés
2. kiviteli tervszintű tenderterv készítése, a tervezői művezetési feladatokkal együtt.
Mennyisége:
1. engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, engedélyeztetés:
Meglevő elvi engedélyes tervek módosítása. átdolgozása a Pályázati Útmutató
elvárásai szerint, és közreműködése az engedélyeztetési eljárás lefolytatásában.
Tervszállítás példányszáma: 15 pld. + elektronikus hordozón.
Tervtartalom a Tervezési Szerződés tervezet 1. számú melléklete szerint.
A Tervező benyújtandó pályázathoz a szükséges tervezői adatszolgáltatást is
biztosítja. Az Adatszolgáltatási kötelezettségének díjazását a tervezési díj magába
foglalja.



2. kiviteli tervszintű tenderterv készítése, a tervezői művezetési feladatokkal együtt:
A létesítmény kivitelezése iránti közbeszerzési eljárás dokumentációja műszaki
részének (közbeszerzési műszaki leírás, tervdokumentáció és árazatlan
költségvetés). Egy példány költségvetés kiírást ajánlatkérő árazott formában is kér,
az építési beruházás becsült értékének meghatározása érdekében. (A továbbiakban
együtt. tender tervdokumentáció)
Tervszállítás példányszáma: 15 pld. + elektronikus hordozón.
Tervtartalom a Tervezési Szerződés tervezett II. számú melléklete szerint.
A Tervező a megvalósulási időszakban a támogatáshoz és a megvalósuláshoz
kapcsolódó, szükséges tervezői adatszolgáltatást biztosítja. A tervezői művezetést
az Ajánlatkérő csak a jogszabályokban meghatározott mértékig kívánja igénybe
venni. A Tervező adatszolgáltatási kötelezettségének és tervezői művezetésének
díjazását a tervezési díj külön részletezés nélkül foglalja magába.
Az Ajánlatkérő a Kbt. 48. § (3) pontjában előírtaknak megfelelően tájékoztatja az
Ajánlattevőt, hogy a Tervezési szerződés kiviteli tervszintű tenderterv készítésére
vonatkozó részeire a hatályosulás feltétele a Támogatási szerződés megkötése.
II.1.5)
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
További
tárgyak:

71220000-6

II.1.6)
A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? igen
II.2) A szerződés(ek) értéke
II.2.1) A szerződés(ek) értéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni, az
összes szerződést, részt és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó
információkkal kapcsolatban az V. Az eljárás eredménye szakaszt kérjük kitölteni)
Érték 180 000 000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
VAGY: a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fejtája
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos



Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos x
A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalamzásának indoklása: a D. mellékletet
kérjük kitölteni
IV.2) bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat x
a következő részszempontok alapján

Szempont Súlyszám
1. Vállalási díj, nettó ( .............Ft) 60
3. Szerződéses feltételek 40
Késedelmi kötbér rész- és véghatáridőre
(.....%/nap)

20

Meghiúsulási kötbér (..........%) 20
IV.2.2) Sor került-e elektronikus árverésre? nem
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1)
Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre? nem
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes összesített tájékoztató
VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a HL-ben:
/S
-
(év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás
VAGY Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)
A hirdetmény száma a HL-ben:
/S
-
(év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma a HL-ben:
/S
-
(év/hó/nap)
 
V. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 1
Megnevezése TERVEZÉSI SZERZŐDÉS
V.1)
A szerződéskötés dátuma: 2010/01/04 (év/hó/nap)
V.2)



A benyújtott ajánlatok száma : 1
V.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: PANNON PROJEKT Kft
Postai cím: Böszörményi út. 9-11.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1126
Ország: Magyarország
Telefon: + 36 1 375-9732
E-mail: panpro@hu.inter.net
Fax: + 36 1 212-2651
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték 180 000 000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték 180 000 000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
VAGY: a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni: az évek számát
VAGY a hónapok számát
V.5 )
Valószínűsíthető –e alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevétele a
szerződés teljesítéséhez? igen
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek
igénybevételével történő teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül:
Pénznem:
Arány (rész): ,
(%)
Nem ismert x
A szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő
teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány
használható) -------------------
VI. szakasz: kiegészítő információk



VI.1) A szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy igen programmal
kapcsolatos-e?
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok)
nevét és bármely egyéb hivatkozási adatot: „Struktúraváltoztatást támogató
infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban” c. pályázat. Projektszám:
TIOP-2.2.4/09/1
VI.2)
További információk (adott esetben) Az eredményhirdetés időpontja: 2009.
december 24.
VI.3) Jogorvoslati eljárás
VI.3.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Margit krt. 85.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Telefon: +36 1 336-7776
E-mail: kozbesz@axelero.hu
Fax: +36-1/336-7778
Internetcím (URL):
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.3.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.3.2. rovatot VAGY
szükség esetén a VI.3.3. rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: a
Kbt. 323. § (2) bekezdésében foglaltak szerint.
VI.3.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő
szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Margit krt. 85.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Telefon: +36 1 336-7776
E-mail: kozbesz@axelero.hu
Fax: +36-1/336-7778
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/01/08 (év/hó/nap)
C. MELLÉKLET



A II. SZAKASZBAN (A SZERZŐDÉS TÁRGYA) EMLÍTETT SZOLGÁLTATÁSI
KATEGÓRIÁK
Kategória száma1
Tárgy
1
Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szolgáltatások2, beleértve a páncélozott járművel végzett
szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai
küldemények szállítását
4
Szárazföldi3 és légi postai küldemények szállítása
5
Távközlési szolgáltatások
6
Pénzügyi szolgáltatások: a) Biztosítási szolgáltatások, b) Banki és befektetési
szolgáltatások4
7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
8
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások5
9
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
10
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
11
Vezetési tanácsadó szolgáltatások6 és az ezzel összefüggő szolgáltatások
12
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési
szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel
összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati
és elemző szolgáltatások
13
Reklámszolgáltatások
14
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
15
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
16
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló
szolgáltatások
Kategória száma 7
Tárgy
17
Szállodai és éttermi szolgáltatások
18



Vasúti szállítási szolgáltatások
19
Vízi szállítási szolgáltatások
20
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
21
Jogi szolgáltatások
22
Személyzet-elhelyezési és -ellátási szolgáltatások8
23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett
szolgáltatásokat
24
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások9
27
Egyéb szolgáltatások8 9
1 A 2004/18/EK irányelv 1. cikke (2) bekezdésének d) pontjában említett, az irányelv
IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával,
vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki
tevékenységet (szolgáltatást).
Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő építmény vagy egyéb ingatlan vétele,
illetve az ingatlanra vonatkozó egyéb jognak bármilyen pénzügyi feltételek mellett
történő megszerzése; az adásvételi vagy bérleti szerződés előtt, után vagy azzal egy
időben, bármely formában nyújtott pénzügyi szolgáltatások azonban ezen irányelv
hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha
annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az
ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.
6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési tevékenységet.
7 A 2004/18/EK irányelv 1. cikke (2) bekezdésének d) pontjában említett, az irányelv
IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
8 Kivéve a munkaszerződéseket.
9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével,
fejlesztésével, saját vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos illetve a
műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket.
D. MELLÉKLET
tájékoztató az eljárás eredményéről
hirdetmény NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS alkalmazásának INDOKLÁSA
A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazása indokának összhangban kell
állnia az irányelv vonatkozó cikkeivel.
(Jelölje meg a megfelelő rovato(ka)t)



a) Érvénytelen vagy elfogadhatatlan ajánlatok érkeztek:
– Nyílt eljárásra
– Meghívásos eljárásra
b)
Az érintett dolgot kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célból
állítják elő, az irányelvben meghatározott feltételek szerint (csak árubeszerzés
esetén)
c) Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatás kizárólag egy
meghatározott ajánlattevő képes teljesíteni, a következő okok miatt
– műszaki-technikai,
– művészeti vagy
–kizárólagos jogok védelme. x
d)
Az ajánlatkérő által előre nem látható okból előállt rendkívüli sürgősség, az
irányelvben meghatározott szigorú feltételekkel összhangban x
e)
Kiegészítő építési beruházás / árubeszerzés / szolgáltatás-megrendelés, az
irányelvben meghatározott szigorú feltételekkel összhangban
f)
Korábbi építési beruházás / szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás
/ szolgáltatás- megrendelés, az irányelvben meghatározott szigorú feltételekkel
összhangban
g)
Szolgáltatás megrendelése tervpályázati eljárás alapján a nyertes pályázótól vagy a
nyertes pályázók egyikének
h)
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk esetén
i) Kivételesen kedvező feltételekkel történő árubeszerzés:
– az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szervezettől
–csődeljárás, felszámolási eljárás vagy hasonló eljárás során történő értékesítés
keretében
j)
A nyílt vagy meghívásos eljárás, vagy versenypárbeszéd keretében nem nyújtottak
be érvényes ajánlatokat. Csak azok az ajánlattevők vettek részt a tárgyaláson, akik
megfeleltek az alkalmassági követelményeknek.



EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa2, rue Mercier,
L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int
Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int
tájékoztató az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Erzsébet tér 7.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Címzett: Kapcsolattartási pont(ok): Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal. Címzett: Tárnok Ferenc
Telefon: 93/500-700
E-mail: tarnok.ferenc@nagykanizsa.hu
Fax: 93/500-735
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége vagy tevékenységei
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy
helyi szerveik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
xRegionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi szervezet
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb (nevezze meg):
xÁltalános közszolgáltatások
Védelem
Közrend és biztonság
Környezet
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb (nevezze meg):
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e lea közbeszerzési eljárást?
nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés 2009. évi magasépítési
tervezési feladatok



II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát
válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik a leginkább
megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
a)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
A teljesítés helye
NUTS-kód
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
Szolgáltatás x
Szolgáltatási kategória száma 12
Ha a szerződés a 17–27. szolgáltatási kategóriába (lásd a C. mellékletet) tartozik,
egyetért-e ennek a hirdetménynek a közzétételével?
A teljesítés helye Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
NUTS-kód HU-223
II.1.3) A hirdetmény a következőket tartalmazza (adott esetben)
Keretmegállapodás megkötése
Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződések
II.1.4)
A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége Tervezési szerződés
részfeladatonként, Nagykanizsa 2009. évi magasépítési tervezési feladatok 6
részfeladatra.
Nagykanizsa 2009. évi magasépítési tervezési feladatok 6 részben:
1.) Zsinagóga állagmegóvási felújítása
2.) Corvin u. Gondozóház kialakítása tervezés
3.) Péterfy Iskola kerítés építése
4.) Hevesi S. Általános Iskola műfüves pálya kialakítása
5.) Biomassza erőmű megvalósítási terve
6.) Zrínyi úti Idősek Klubja akadálymentesítés
II.1.5)
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7



További
tárgyak:
II.1.6)
A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? igen
II.2) A szerződés(ek) értéke
II.2.1) A szerződés(ek) értéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni, az
összes szerződést, részt és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó
információkkal kapcsolatban az V. Az eljárás eredménye szakaszt kérjük kitölteni)
Érték 7 313 000,-
Pénznem HUF
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val x
ÁFA (%) 25 ,
VAGY: a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fejtája
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos x
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalamzásának indoklása: a D. mellékletet
kérjük kitölteni
IV.2) bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat x
a következő részszempontok alapján

Szempont Súlyszám
1. Bruttó ajánlat ár (HUF) 90
2. Rövidebb tervszállítási határidő
(előteljesítés napokban, és dátummal
megadva, Ajánlattevő által megajánlott
időpont, a megadott napnak munkanapra
kell esnie.)
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IV.2.2) Sor került-e elektronikus árverésre? nem
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1)



Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre? igen
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes összesített tájékoztató
VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a HL-ben:
/S
-
(év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás x
VAGY Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)
A hirdetmény száma a HL-ben: 2009
/S 200
- 288202
2009/10/16 (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma a HL-ben:
/S
-
(év/hó/nap)
 
V. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 1
Megnevezése TERVEZÉSI SZERZŐDÉS
V.1)
A szerződéskötés dátuma: 2010/01/08 (év/hó/nap)
V.2)
A benyújtott ajánlatok száma : 2
V.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Pannoninsel 2000 Ingatlan-hasznosító Mérnöki és Építő Kft.
Postai cím: József Attila u. 11.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Telefon: 93/323-589
E-mail: pinsel@chello.hu
Fax: 93/323-589
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték 66 708 000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték 1 500 000



Pénznem HUF
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val x
ÁFA (%) 25 ,
VAGY: a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni: az évek számát
VAGY a hónapok számát
V.5 )
Valószínűsíthető –e alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevétele a
szerződés teljesítéséhez? nem
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek
igénybevételével történő teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül:
Pénznem:
Arány (rész): ,
(%)
Nem ismert
A szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő
teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány
használható) -------------------
V. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 2
Megnevezése TERVEZÉSI SZERZŐDÉS
V.1)
A szerződéskötés dátuma: 2010/01/08 (év/hó/nap)
V.2)
A benyújtott ajánlatok száma : 3
V.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Pannoninsel 2000 Ingatlan-hasznosító Mérnöki és Építő Kft.
Postai cím: József Attila u. 11.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Telefon: 93/323-589
E-mail: pinsel@chello.hu
Fax: 93/323-589
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték 66 708 000
Pénznem
ÁFA nélkül x



ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték 2 875 000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val x
ÁFA (%) 25 ,
VAGY: a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni: az évek számát
VAGY a hónapok számát
V.5 )
Valószínűsíthető –e alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevétele a
szerződés teljesítéséhez? nem
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek
igénybevételével történő teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül:
Pénznem:
Arány (rész): ,
(%)
Nem ismert
A szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő
teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány
használható) -------------------
V. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 3
Megnevezése TERVEZÉSI SZERZŐDÉS
V.1)
A szerződéskötés dátuma: 2010/01/08 (év/hó/nap)
V.2)
A benyújtott ajánlatok száma : 3
V.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Pannoninsel 2000 Ingatlan-hasznosító Mérnöki és Építő Kft.
Postai cím: József Attila u. 11.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Telefon: 93/323-589
E-mail: pinsel@chello.hu
Fax: 93/323-589
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)



Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték 66 708 000
Pénznem
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték 562 500
Pénznem HUF
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val x
ÁFA (%) 25 ,
VAGY: a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni: az évek számát
VAGY a hónapok számát
V.5 )
Valószínűsíthető –e alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevétele a
szerződés teljesítéséhez? nem
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek
igénybevételével történő teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül:
Pénznem:
Arány (rész): ,
(%)
Nem ismert
A szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő
teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány
használható) -------------------
V. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 4
Megnevezése TERVEZÉSI SZERZŐDÉS
V.1)
A szerződéskötés dátuma: 2010/01/08 (év/hó/nap)
V.2)
A benyújtott ajánlatok száma : 3
V.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Pannoninsel 2000 Ingatlan-hasznosító Mérnöki és Építő Kft.
Postai cím: József Attila u. 11.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Telefon: 93/323-589



E-mail: pinsel@chello.hu
Fax: 93/323-589
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték 66 708 000
Pénznem
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték 750 500
Pénznem HUF
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val x
ÁFA (%) 25 ,
VAGY: a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni: az évek számát
VAGY a hónapok számát
V.5 )
Valószínűsíthető –e alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevétele a
szerződés teljesítéséhez? nem
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek
igénybevételével történő teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül:
Pénznem:
Arány (rész): ,
(%)
Nem ismert
A szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő
teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány
használható) -------------------
V. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 5
Megnevezése TERVEZÉSI SZERZŐDÉS
V.1)
A szerződéskötés dátuma: 2010/01/08 (év/hó/nap)
V.2)
A benyújtott ajánlatok száma : 3
V.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Eu - Plan Kft.
Postai cím: Deák tér 10.



Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Telefon: 93/536-888
E-mail: fuller.attila@t-online.hu
Fax: 93/536-889
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték 66 708 000
Pénznem
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték 562 500
Pénznem HUF
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val x
ÁFA (%) 25 ,
VAGY: a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni: az évek számát
VAGY a hónapok számát
V.5 )
Valószínűsíthető –e alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevétele a
szerződés teljesítéséhez? nem
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek
igénybevételével történő teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül:
Pénznem:
Arány (rész): ,
(%)
Nem ismert
A szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő
teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány
használható) -------------------
VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1) A szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy nem programmal
kapcsolatos-e?
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb hivatkozási adatot:
VI.2)



További információk (adott esetben)
VI.3) Jogorvoslati eljárás
VI.3.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Margit krt 85
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Telefon: +36-1-336-7776
E-mail: dontobizottsag@chello.hu
Fax: +36-1-336-7778
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.3.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.3.2. rovatot VAGY
szükség esetén a VI.3.3. rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
VI.3.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő
szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Margit krt 85
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Telefon: +36-1-336-7776
E-mail: dontobizottsag@chello.hu
Fax: +36-1-336-7778
Internetcím (URL):
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/01/13 (év/hó/nap)
C. MELLÉKLET
A II. SZAKASZBAN (A SZERZŐDÉS TÁRGYA) EMLÍTETT SZOLGÁLTATÁSI
KATEGÓRIÁK
Kategória száma1
Tárgy
1
Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szolgáltatások2, beleértve a páncélozott járművel végzett
szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását



3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai
küldemények szállítását
4
Szárazföldi3 és légi postai küldemények szállítása
5
Távközlési szolgáltatások
6
Pénzügyi szolgáltatások: a) Biztosítási szolgáltatások, b) Banki és befektetési
szolgáltatások4
7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
8
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások5
9
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
10
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
11
Vezetési tanácsadó szolgáltatások6 és az ezzel összefüggő szolgáltatások
12
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési
szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel
összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati
és elemző szolgáltatások
13
Reklámszolgáltatások
14
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
15
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
16
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló
szolgáltatások
Kategória száma 7
Tárgy
17
Szállodai és éttermi szolgáltatások
18
Vasúti szállítási szolgáltatások
19
Vízi szállítási szolgáltatások
20
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
21
Jogi szolgáltatások
22
Személyzet-elhelyezési és -ellátási szolgáltatások8



23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett
szolgáltatásokat
24
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások9
27
Egyéb szolgáltatások8 9
1 A 2004/18/EK irányelv 1. cikke (2) bekezdésének d) pontjában említett, az irányelv
IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával,
vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki
tevékenységet (szolgáltatást).
Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő építmény vagy egyéb ingatlan vétele,
illetve az ingatlanra vonatkozó egyéb jognak bármilyen pénzügyi feltételek mellett
történő megszerzése; az adásvételi vagy bérleti szerződés előtt, után vagy azzal egy
időben, bármely formában nyújtott pénzügyi szolgáltatások azonban ezen irányelv
hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha
annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az
ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.
6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési tevékenységet.
7 A 2004/18/EK irányelv 1. cikke (2) bekezdésének d) pontjában említett, az irányelv
IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
8 Kivéve a munkaszerződéseket.
9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével,
fejlesztésével, saját vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos illetve a
műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket.
D. MELLÉKLET
tájékoztató az eljárás eredményéről
hirdetmény NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS alkalmazásának INDOKLÁSA
A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazása indokának összhangban kell
állnia az irányelv vonatkozó cikkeivel.
(Jelölje meg a megfelelő rovato(ka)t)
a) Érvénytelen vagy elfogadhatatlan ajánlatok érkeztek:
– Nyílt eljárásra
– Meghívásos eljárásra
b)
Az érintett dolgot kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célból
állítják elő, az irányelvben meghatározott feltételek szerint (csak árubeszerzés
esetén)
c) Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatás kizárólag egy
meghatározott ajánlattevő képes teljesíteni, a következő okok miatt



– műszaki-technikai,
– művészeti vagy
–kizárólagos jogok védelme.
d)
Az ajánlatkérő által előre nem látható okból előállt rendkívüli sürgősség, az
irányelvben meghatározott szigorú feltételekkel összhangban
e)
Kiegészítő építési beruházás / árubeszerzés / szolgáltatás-megrendelés, az
irányelvben meghatározott szigorú feltételekkel összhangban
f)
Korábbi építési beruházás / szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás
/ szolgáltatás- megrendelés, az irányelvben meghatározott szigorú feltételekkel
összhangban
g)
Szolgáltatás megrendelése tervpályázati eljárás alapján a nyertes pályázótól vagy a
nyertes pályázók egyikének
h)
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk esetén
i) Kivételesen kedvező feltételekkel történő árubeszerzés:
– az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szervezettől
–csődeljárás, felszámolási eljárás vagy hasonló eljárás során történő értékesítés
keretében
j)
A nyílt vagy meghívásos eljárás, vagy versenypárbeszéd keretében nem nyújtottak
be érvényes ajánlatokat. Csak azok az ajánlattevők vettek részt a tárgyaláson, akik
megfeleltek az alkalmassági követelményeknek.



1 . 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
tájékoztató
az eljárás eredményéről
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
KÉ nyilvántartási szám_________________________________
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Erzsébet tér 7.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal,
Városfejlesztési Osztály
Címzett: Tárnok Ferenc
Telefon: 93/ 500-700
E-mail: tarnok.ferenc@nagykanizsa.hu
Fax: 93/ 500-735
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bekezdés, 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3 .) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. IV. fejezete/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. V. fejezete/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
2009. évi magasépítési tervezési feladatok
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát
válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik a leginkább
megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) 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 száma 12
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7.
NUTS-kód HU-223
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikével kapcsolatos (adott esetben)
Keretmegállapodás megkötése
Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződések
II.1.4) Keretmegállapodás megkötése esetén az eljárás
Nyílt
Meghívásos
Tárgyalásos
II.1.5) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége
Tervezési szerződés részfeladatonként, Nagykanizsa 2009.évi magasépítési
tervezési feladatok 6 részfeladatra.
Nagykanizsa 2009. évi magasépítési tervezési feladatok 6 részben:
1.) Zsinagóga állagmegóvási felújítása
2.) Corvin u. Gondozóház kialakítása tervezés
3.) Péterfy Iskola kerítés építése
4.) Hevesi S. Általános Iskola műfüves pálya kialakítása
5.) Biomassza erőmű megvalósítási terve
6.) Zrínyi úti Idősek Klubja akadálymentesítés
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
További
tárgyak:
II.2) A szerződés(ek) értéke
II.2.1) A szerződés(ek) értéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni, az
összes szerződést, részt és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó
információkkal kapcsolatban az V. Az eljárás eredménye szakaszt kérjük kitölteni)
Érték (arab számmal) 7.313.000,-
Pénznem HUF
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val x
ÁFA (%) 25 ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1.) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben
ideértve a Kbt. 251. § (3) bek., szerinti eljárást]
Nyílt



Meghívásos
xGyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos
III.1.1.2.) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos
III.1.1.3)
A közbeszerzési törvény IV. vagy V. fejezete szerinti eljárás választására a Kbt. 21. §
(3) bek., illetve 161. § (5) bek. alapján került-e sor
III.1.1.4) A közbeszerzési törvény harmadik része (VI. fejezet) szerinti eljárás esetén
(egyszerű eljárás)
Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos
Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
III.1.1.5) A közbeszerzési törvény harmadik része (VII. fejezet) szerinti eljárás esetén
(egyszerű eljárás)
Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos
Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
III.1.1.6)
A Kbt. harmadik része (VI. fejezet vagy VII. fejezet) szerinti eljárásfajta választására
a Kbt. 21/A. §, illetve 161/A. §-a alapján került-e sor? nem
III.1.1.7.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, a hirdetmény közzétételével
induló tárgyalásos, illetve a gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása (adott
esetben) :
III.1.1.8.) A hirdetmény fajtája
Ajánlati/részvételi felhívás/ajánlattételi felhívás x
Időszakos előzetes összesített tájékoztató
Előminősítési hirdetmény
III.2) bírálati szempontok
III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján



Szempont Súlyszám
1.) Ajánlati ár (bruttó); Adható pontszám
alsó és felső határa: 1-10

90

2.)Rövidebb tervszállítási határidő
(előteljesítés napokban, és dátummal
megadva, ajánlattevő által megajánlott
időpont, a megadott napnak munkanapra
kell esnie.); Adható pontszám alsó és
felső határa: 1-10

10

III.2.2)
Sor került-e elektronikus árlejtésre?
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a HL-ben?
igen
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes összesített tájékoztató
VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás x
VAGY Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)
A hirdetmény száma a HL-ben: 2009 /S 200 - 288202
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2009/10/16 (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a KÉ-ben?
igen
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes összesített tájékoztató
VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás xVAGY
Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 21593 / 2009 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2009/10/19 (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: I. Megnevezése TERVEZÉSI SZERZŐDÉS
IV.1)



A szerződéskötés tervezett időpontja: 2010/01/08 (év/hó/nap)
IV.2)
A benyújtott ajánlatok száma : 132
IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Pannoninsel 2000 Ingatlan-hasznosító Mérnöki és Építő Kft.
Postai cím: József Attila u. 11.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Telefon: 93/323-589
E-mail: pinsel@chello.hu
Fax: 93/323-589
Internetcím (URL):
IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték (arab számmal) 66 708 000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték (arab számmal) 1 500 000,-
Pénznem HUF
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val x
ÁFA (%) 25 ,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) /
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal)
Pénznem HUF
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni:
az évek számát
VAGY a hónapok számát
A szerződés határozatlan időtartamra szól? nem
IV.5 )
Valószínűsíthető –e alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez? nem
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók igénybevételével történő
teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül: (arab számmal)
Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
A szerződés alvállalkozók, illetve erőforrást nyújtó szervezetek igénybevételével
történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)
IV.6)



A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett?
nem
IV.7)
Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan
alacsony volt? nem
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 2. Megnevezése TERVEZÉSI SZERZŐDÉS
IV.1)
A szerződéskötés tervezett időpontja: 2009/01/08 (év/hó/nap)
IV.2)
A benyújtott ajánlatok száma : 132
IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Pannoninsel 2000 Ingatlan-hasznosító Mérnöki és Építő Kft.
Postai cím: József Attila u. 11.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Telefon: 93/323-589
E-mail: pinsel@chello.hu
Fax: 93/323-589
Internetcím (URL):
IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték (arab számmal) 66 708 000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték (arab számmal) 2 875 000,-
Pénznem HUF
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val x
ÁFA (%) 25 ,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) /
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal)
Pénznem HUF
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni:
az évek számát
VAGY a hónapok számát
A szerződés határozatlan időtartamra szól? nem
IV.5 )
Valószínűsíthető –e alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez? nem
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók igénybevételével történő
teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):



Érték ÁFA nélkül: (arab számmal)
Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
A szerződés alvállalkozók, illetve erőforrást nyújtó szervezetek igénybevételével
történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)
IV.6)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett?
nem
IV.7)
Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan
alacsony volt? nem
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 3. Megnevezése TERVEZÉSI SZERZŐDÉS
IV.1)
A szerződéskötés tervezett időpontja: 2010/01/08 (év/hó/nap)
IV.2)
A benyújtott ajánlatok száma : 132
IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Pannoninsel 2000 Ingatlan-hasznosító Mérnöki és Építő Kft.
Postai cím: József Attila u. 11.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Telefon: 93/323-589
E-mail: pinsel@chello.hu
Fax: 93/323-589
Internetcím (URL):
IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték (arab számmal) 66 708 000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték (arab számmal) 562 500,-
Pénznem HUF
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val x
ÁFA (%) 25 ,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) /
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal)
Pénznem HUF
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni:



az évek számát
VAGY a hónapok számát
A szerződés határozatlan időtartamra szól? nem
IV.5 )
Valószínűsíthető –e alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez? nem
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók igénybevételével történő
teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül: (arab számmal)
Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
A szerződés alvállalkozók, illetve erőforrást nyújtó szervezetek igénybevételével
történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)
IV.6)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett?
nem
IV.7)
Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan
alacsony volt? nem
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 4. Megnevezése TERVEZÉSI SZERZŐDÉS
IV.1)
A szerződéskötés tervezett időpontja: 2010/01/08 (év/hó/nap)
IV.2)
A benyújtott ajánlatok száma : 132
IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Pannoninsel 2000 Ingatlan-hasznosító Mérnöki és Építő Kft.
Postai cím: József Attila u. 11.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Telefon: 93/323-589
E-mail: pinsel@chello.hu
Fax: 93/323-589
Internetcím (URL):
IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték (arab számmal) 66 708 000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték (arab számmal) 750 500,-
Pénznem HUF
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val x
ÁFA (%) 25 ,



a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) /
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal)
Pénznem HUF
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni:
az évek számát
VAGY a hónapok számát
A szerződés határozatlan időtartamra szól? nem
IV.5 )
Valószínűsíthető –e alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez? nem
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók igénybevételével történő
teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül: (arab számmal)
Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
A szerződés alvállalkozók, illetve erőforrást nyújtó szervezetek igénybevételével
történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)
IV.6)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett?
nem
IV.7)
Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan
alacsony volt? nem
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 5. Megnevezése TERVEZÉSI SZERZŐDÉS
IV.1)
A szerződéskötés tervezett időpontja: 2010/01/08 (év/hó/nap)
IV.2)
A benyújtott ajánlatok száma : 132
IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Eu - Plan Kft.
Postai cím: Deák tér 10.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Telefon: 93/536-888
E-mail: fuller.attila@t-online.hu
Fax: 93/536-889
Internetcím (URL):
IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték (arab számmal) 66 708 000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val



ÁFA (%) ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték (arab számmal) 562 500,-
Pénznem HUF
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val x
ÁFA (%) 25 ,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) /
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal)
Pénznem HUF
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni:
az évek számát
VAGY a hónapok számát
A szerződés határozatlan időtartamra szól? nem
IV.5 )
Valószínűsíthető –e alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez? nem
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók igénybevételével történő
teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül: (arab számmal)
Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
A szerződés alvállalkozók, illetve erőforrást nyújtó szervezetek igénybevételével
történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)
IV.6)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett?
nem
IV.7)
Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan
alacsony volt? nem
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány
használható) -------------------
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)
A szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos-e? nem
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb hivatkozási adatot:
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Az eredményhirdetés időpontja (adott esetben)
Dátum: 2009/12/19 (év/hó/nap)
V.2.2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem kerül sor, ennek
indoka
V.2.3) A nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési törvény 70. §-ának (2) bekezdése
szerinti minősítése



 
mikro vállalkozás x
kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
-------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel, illetve közös
ajánlattétel miatt több nyertes ajánlattevő volt, ajánlattevőnként több használandó)
-----------------
V.2.4) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint
az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
 
Név:
1. rész: MG Építész Kft.
Cím:
1125 Budapest, Szarvas Gábor út 42/a.
Ellenszolgáltatás összege:
Érték (arab számmal) 1 900 000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val x
ÁFA (%) 25 ,
Név:
2. rész: Eu-Plan Kft.
Cím:
8800 Nagykanizsa, Deák tér 10.
Ellenszolgáltatás összege:
Érték (arab számmal) 3 125 000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val x
ÁFA (%) 25 ,
Név:
3. rész: Eu-Plan Kft.
Cím:
8800 Nagykanizsa, Deák tér 10.
Ellenszolgáltatás összege:
Érték (arab számmal) 625 000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val x
ÁFA (%) 25 ,
Név:
4.rész: Eu-Plan Kft.
Cím:
8800 Nagykanizsa, Deák tér 10.
Ellenszolgáltatás összege:
Érték (arab számmal) 1 125 000
Pénznem HUF



ÁFA nélkül
ÁFÁ-val x
ÁFA (%) 25 ,
Név:
5. rész: Pannoninsel Kft.
Cím:
8800 Nagykanizsa, József Attila u. 11.
Ellenszolgáltatás összege:
Érték (arab számmal) 1 812 500
Pénznem HUF
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val x
ÁFA (%) 25 ,
-------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel miatt több
nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlat volt, ajánlatonként több használandó)
-----------------
V.2.5) Az ajánlattevők neve és címe (ország is), részajánlattétel lehetősége esetén a
benyújtott részajánlatok száma
Ajánlattevők neve, címe, a benyújtott részajánlatok száma (adott esetben)
 
1. MG Építész Kft. (név)
1125 Budapest, Szarvis Gábor út 42/a. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
6 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
2. Eu-Plan Kft. (név)
8800 Nagykanizsa, Deák tér 10. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
5 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
3. Pannoninsel 2000 Kft. (név)
8800 Nagykanizsa, József Attila u. 11. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
6 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
-------------------------------- (E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó) -------------------------------
Részajánlattétel lehetősége esetén az összes benyújtott részajánlat száma: (arab
számmal)
V.2.6) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a Közbeszerzési
Döntőbizottság
tájékoztatásának napja
Dátum: (év/hó/nap)
V.2.7) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/01/13 (év/hó/nap)



5. 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
Tájékoztató a szerződés módosításáról
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma_______
KÉ nyilvántartási szám______________
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Erzsébet tér 7.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal,
Városfejlesztési Osztály
Címzett: Tárnok Ferenc
Telefon: 93/ 500-700
E-mail: tarnok.ferenc@nagykanizsa.hu
Fax: 93/ 500-735
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány
használható) -------------------
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: Prizma 1999 Mélyépítő Műszaki és Kereskedelmi Kft.
Postai cím: Ady u. 50.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Horváth László
Telefon: 93/ 310-281
E-mail: prizma.1999@chello.hu
Fax: 93/ 310-281
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (E szakaszból szükség esetén több példány használható)
-------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bek., 241. § b)–c) pont]



Közjogi szervezet
Egyéb
I.4.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.4.1) A Kbt. IV. fejezete/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.4.2) A Kbt. V. fejezete/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]
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Autóbuszmegállók korszerűsítése Nagykanizsán
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
Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén
NUTS-kód HU-223
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 szerződéskötés időpontja
Dátum: 2009/07/27 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Vállalkozási szerződés Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata részére
„Autóbuszmegállók korszerűsítése Nagykanizsán” projekt kivitelezésére
Bajcsy Zsilinszky u. - Varasdi u. csomópont
- Öböl térköves burkolatfelújítása
- Járdajavítás
- Akadálymentesítés
Hunyadi tér - Cigány u. csomópont
- Öböl térköves burkolatfelújítása
- Járdajavítás
- Akadálymentesítés
Kiskanizsai temető - buszforduló
- Öböl térköves burkolatfelújítása
- Buszforduló aszfaltos felújítása
- Járdajavítás
- Akadálymentesítés
Nagyrác u. - buszforduló
- Buszforduló aszfaltos felújítása
- Leszállósziget felújítása
- Akadálymentesítés
Bornemissza u. - végállomás
- Öböl térköves burkolatfelújítása
- Akadálymentesítés
Vár u. páros oldal



- Öböl térköves burkolatfelújítása
- Járdajavítás
- Akadálymentesítés
Vár u. páratlan oldal
- Öböl térköves burkolatfelújítása
- Járdajavítás
- Akadálymentesítés
Magyar u. 158.
- Öböl térköves burkolatfelújítása
- Járdajavítás
- Akadálymentesítés
Magyar u. - Lámpagyár u. csomópont
- Öböl térköves burkolatfelújítása
- Járdajavítás
- Akadálymentesítés
Magyar u. 66.
- Öböl térköves burkolatfelújítása
- Járdajavítás
- Akadálymentesítés
Csengery u. 86.
- Öböl térköves burkolatfelújítása
- Járdajavítás
- Akadálymentesítés
Ligetvárosi buszforduló
- Öböl térköves burkolatfelújítása
- Járdafelújítás
- Akadálymentesítés
- Buszforduló aszfaltos felújítása
Gárdonyi u. (Miklósfai buszforduló)
- Buszforduló aszfaltos felújítása
- Leszállósziget felújítása
- Akadálymentesítés
- Utasváró felépítmény felújítása
Nagyrác u. 37.
- Új térköves öbölkialakítás
- Járda és leszállósziget átépítése
- Akadálymentesítés
Tőzike u. - Szigeti u. csomópont
- Új térköves öbölkialakítás
- Leszállósziget építés
- Akadálymentesítés
Teleki út (Víztorony déli megálló)
- Öböl térköves burkolatfelújítása
- Leszállósziget felújítása
- Akadálymentesítés
- Új utasváró felépítmény
Kossuth tér (Kórház)
- Új utasváró felépítmény



Kaposvári út (Sánc, orvosi rendelő)
- Leszállósziget felújítása
- Akadálymentesítés
- Új utasváró felépítmény
74-es főút Korpavári bejárat
- Leszállósziget felújítása
- Akadálymentesítés
- Új utasváró felépítmény
Törökvári u. (Bajcsa központ)
- Öböl térköves burkolatfelújítása
- Járdafelújítás
- Akadálymentesítés
- Új utasváró felépítmény
Hevesi út (Munkás u. sarok)
- Új utasváró felépítmény
Rózsa u. 2.
- Új utasváró felépítmény
Dózsa Gy. u. (Spar)
- Új utasváró felépítmény
Valamint a közösségi pályázatokra vonatkozóan kommunikációs táblák kihelyezése.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221250-9
További
tárgyak:

45213315-4
45213316-1
45233293-9
45233200-1

II.2) A közbeszerzés értéke
Az ellenszolgáltatás összege
(A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és
opciót beleértve)
Érték (arab számmal) 42.012.235
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
II.3) A szerződés időtartama
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
befejezés (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a)
a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: 2009/12/15
(év/hó/nap)
b)
ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)



A szerződés határozatlan időtartamra szól? nem
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben
ideértve a Kbt. 251. § (3) bek. szerinti eljárást]
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos eljárás
III.1.1.2) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos
III.1.1.3) A közbeszerzési törvény harmadik része szerinti eljárás esetén (egyszerű
eljárás)
xHirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos
III.2) Bírálati szempontok
III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat
a következő részszempontok alapján

Szempont Súlyszám
1. Vállalási díj, nettó (Ft) 50
2. Más módon értékelhető
tényezők (Műszaki tartalom
kidolgozottsága; minőség, műszaki
érték, környezetvédelmi tulajdonságok,
gazdaságosság-költséghatékonyság)

35

Organizációs terv 17
Projekt ütemterv 18
3. Szerződéses feltételek 15



Többlet garanciavállalás, a kötelezőn
felül vállalt, években

5

Késedelmi kötbér véghatáridőre, %/nap 5
Meghiúsulási kötbér, %-ban 5
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi
közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre
A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
ÉS / VAGY
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2009/06/12 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 10336 / 2009 (KÉ-szám/évszám)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó
hirdetményre
A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
ÉS / VAGY
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2009/11/02 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 15785 / 2009 (KÉ-szám/évszám)
IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1)
A szerződés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerződéses feltételt? igen
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses
feltételt is):
1.) A Szerződés 2.1. pontja:
A Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés 1. pontjában meghatározott létesítményeket
a meghatározott műszaki tartalommal, minőségben és a vállalt határidőre
Nem engedélyköteles tevékenység:
Nettó vállalkozói díj: 42.012.235 Ft
25 % ÁFA: 10.503.059 Ft
Bruttó vállalkozói díj: 52.515.294 Ft
Engedélyköteles tevékenység (fordított ÁFA elszámolású):
Nettó vállalkozói díj: 12.412.270 Ft
azaz Hatvannégymillió kilencszázhuszonhétezer ötszázhatvannégy forint áron
elvégzi.
Az ÁFA megfizetése és számítása a mindenkor érvényben lévő jogszabályok szerint
történik.
A Szerződés 2.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
Nem engedélyköteles tevékenység:
Nettó vállalkozói díj: 41.219.335 Ft
25 % ÁFA: 10.304.834 Ft
Bruttó vállalkozói díj: 51.524.169 Ft
Engedélyköteles tevékenység (fordított ÁFA elszámolású):
Nettó vállalkozói díj: 13.205.170



2.) A Szerződés 5.1. pontja: Teljesítési véghatáridő: 2009. december 15.
A Szerződés 5.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
Teljesítési véghatáridő: 2010. január 31.
IV.1.3) A módosítás indoka:
1.) az eredeti szerződésben tévesen, felcserélve szerepelt a Nagyrác u. 37. és
a Nagyrác buszforduló engedélykötelességének a ténye, amely a fordított ÁFA
elszámolás miatt befolyásolja a kifizetendő bruttó összeget.
2.) a kivitelezés során felmerült pótmunkák kiegészítő beruházásként történő
vállalkozásba adása és kivitelezése az eredeti határidőig nem bonyolítható le.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2009/12/14 (év/hó/nap)
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
-
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A szerződésmódosítással és azok indokaival egyetért.
V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/12/18 (év/hó/nap)



1 . 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
tájékoztató
az eljárás eredményéről
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
KÉ nyilvántartási szám_________________________________
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Erzsébet tér 7.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal,
Városfejlesztési Osztály
Címzett: Tárnok Ferenc
Telefon: 93/500-700
E-mail: tarnok.ferenc@nagykanizsa.hu
Fax: 93/500-735
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bekezdés, 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3 .) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. IV. fejezete/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. V. fejezete/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
Autóbuszmegállók korszerűsítése Nagykanizsán, kiegészítő építési beruházás
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát
válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik a leginkább
megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
a)
xÉpítési beruházás
xKivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye
Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén
NUTS-kód HU-223
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód



c)
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória száma
(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 valamelyikével kapcsolatos (adott esetben)
Keretmegállapodás megkötése
Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződések
II.1.4) Keretmegállapodás megkötése esetén az eljárás
Nyílt
Meghívásos
Tárgyalásos
II.1.5) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége
Kiegészítő építési beruházás megrendelése [Kbt. 252. § (1) bekezdés e) pontja
alapján a Kbt. 125. §, (2) bekezdés b) és (3) bekezdés a) pontja szerint] a
Vállalkozási Szerződés III. számú Szerződésmódosítása keretében.
Helyszín; Pótmunka; Mennyiség
1. Nagyrác utcai buszforduló; Leszállósziget alapozása; 31 m2
2. Tőzike utca; Aszfalt beépítés a süllyesztett szegély mellett; 19 m2
3. Hunyadi tér; Leszállósziget és az öböl egy szakaszának alapozása; 112 m2
4. Nagyrác utca 37.; Út alap építés; 106 m2
; Áteresz cseréje; 19 m
; Állagvédő járda építése; 6 m2
; Aszfalt beépítés a süllyesztett szegély mellett; 18 m2
; Tolózár akna süllyesztése; 1 db
; Csapadékvíznyelő akna beépítése; 1 db
; Híd előfej beépítése; 1 db
5. Kiskanizsai temető; Aszfalt beépítés a süllyesztett szegély mellett; 13 m2
; Többlet aszfaltozás; 20 m2
6. Bornemissza utca; Út alap építés; 80 m2
; Utasváró szétszerelése, áthelyezése; 1 db
7. Magyar utca 66.; Út alap építés; 68,5 m2
; Aszfalt beépítés a süllyesztett szegély mellett; 33 m2
; Víznyelő cseréje; 1 db
8. Magyar utca - Lámpagyári u.; Járda szintjének lesüllyesztése; 48,5 m2
; Aszfalt beépítés a süllyesztett szegély mellett; 78 m2
; Többlet segítőkőépítés; 13 m
9. Magyar utca 158.; Többlet szegélyépítés; 2,5 m
; Aszfalt beépítés a süllyesztett szegély mellett; 17 m2
; Víznyelők tisztítása, szintre emelése; 2 db
; Többlet szegély- és segítőkőépítés; 25 m
10. Ligetvárosi buszforduló; Út alap építés; 166 m2
; Akna fedlapok szintre emelése; 6 db
; Csapadékvízelvezetés megoldása
; Többlet szegélyépítés; 30 m
; Aszfalt beépítés a süllyesztett szegély mellett; 25 m2



11. Csengery utca 86.; Út alap építés; 44,5 m2
12. Bajcsa, Törökvári utca; Aszfalt beépítés a süllyesztett szegély mellett; 64,5 m2
; Utasváró elbontása; 1 db
13. Teleki u.; Támfal építés; 16 m
14. Gárdonyi u.; Többlet szegélyépítés; 10 m
15. Vár u. páros oldal; Járda alapozása; 192 m2
; Út alap építés; 34 m2
; Aszfalt beépítés a süllyesztett szegély mellett; 39 m2
; Közmű műtárgyak áthelyezése; 4 db
16. Vár u. páratlan oldal; Út alap építés; 95 m2
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221250-9
További
tárgyak:

45213315-4
45213316-1
45233293-9
45233200-1

II.2) A szerződés(ek) értéke
II.2.1) A szerződés(ek) értéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni, az
összes szerződést, részt és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó
információkkal kapcsolatban az V. Az eljárás eredménye szakaszt kérjük kitölteni)
Érték (arab számmal) 10 626 250
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1.) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben
ideértve a Kbt. 251. § (3) bek., szerinti eljárást]
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos
III.1.1.2.) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos



Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos
III.1.1.3)
A közbeszerzési törvény IV. vagy V. fejezete szerinti eljárás választására a Kbt. 21. §
(3) bek., illetve 161. § (5) bek. alapján került-e sor
III.1.1.4) A közbeszerzési törvény harmadik része (VI. fejezet) szerinti eljárás esetén
(egyszerű eljárás)
Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos x
Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
III.1.1.5) A közbeszerzési törvény harmadik része (VII. fejezet) szerinti eljárás esetén
(egyszerű eljárás)
Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos
Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
III.1.1.6)
A Kbt. harmadik része (VI. fejezet vagy VII. fejezet) szerinti eljárásfajta választására
a Kbt. 21/A. §, illetve 161/A. §-a alapján került-e sor? nem
III.1.1.7.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, a hirdetmény közzétételével
induló tárgyalásos, illetve a gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása (adott
esetben) :
A Kbt. 252. § (1) bekezdés e pontja szerint a Kbt. 125. § (2) bekezdés b) és
a (3) bekezdés a) pontjainak fennállása miatt a kiegészítő építési beruházás
vállalkozásba adását hirdetmény közzététele tárgyalásos eljárásban szükséges
lefolytatni.
Indokolás: a Kbt. 125. § (2) bekezdés b) pont szerinti fennálló műszaki-technikai
sajátosságok miatt csak egy meghatározott szervezet képes teljesíteni - a beruházás
generálkivitelezője a Prizma 1999 Mélyépítő Műszaki és Kereskedelmi Kft (8800
Nagykanizsa, Ady u. 50.) a kivitelezésében végzett munkákért jótállási szavatossági
kötelezettségek terhelik, de ennek csak abban az esetben felel meg, ha a kiegészítő
építési beruházás munkáit azonos kivitelező végzi. Ellenkező esetben a fennálló
szavatossági és jótállási jogok nem érvényesíthetők.
III.1.1.8.) A hirdetmény fajtája
Ajánlati/részvételi felhívás/ajánlattételi felhívás
Időszakos előzetes összesített tájékoztató
Előminősítési hirdetmény
III.2) bírálati szempontok
III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat xa következő részszempontok alapján

Szempont Súlyszám
1. Vállalási díj, nettó (…Ft) 60
2. Teljesítési határidő (nap/hónap/év) 20



3. Minőség (Minőségellenőrzési terv) 20
III.2.2)
Sor került-e elektronikus árlejtésre?
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a HL-ben?
nem
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes összesített tájékoztató
VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás
VAGY Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a KÉ-ben?
igen
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes összesített tájékoztató
VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás xVAGY
Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 10336 / 2009 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2009/06/12 (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 1 Megnevezése Vállalkozási szerződés
IV.1)
A szerződéskötés tervezett időpontja: 2010/01/27 (év/hó/nap)
IV.2)
A benyújtott ajánlatok száma : 1
IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Prizma 1999 Mélyépítő Műszaki és Kereskedelmi Kft
Postai cím: Ady u. 50.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország



Telefon: 93/ 310-281
E-mail: prizma.1999@chello.hu
Fax: 93/ 310-281
Internetcím (URL):
IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték (arab számmal) 11 000 000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték (arab számmal) 10 626 250
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) /
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal)
Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni:
az évek számát
VAGY a hónapok számát
A szerződés határozatlan időtartamra szól? nem
IV.5 )
Valószínűsíthető –e alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez? nem
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók igénybevételével történő
teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül: (arab számmal)
Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
A szerződés alvállalkozók, illetve erőforrást nyújtó szervezetek igénybevételével
történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)
IV.6)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett?
nem
IV.7)
Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan
alacsony volt? nem
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány
használható) -------------------
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)



A szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos-e? igen
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb hivatkozási adatot:
Nyugat- dunántúli Operatív Program keretén belül Közösségi közlekedési
infrastrukturális fejlesztések tárgyú pályázattal támogatott.
Azonosító szám: NYDOP-3.2.1/B-2008-0019
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Az eredményhirdetés időpontja (adott esetben)
Dátum: 2010/01/18 (év/hó/nap)
V.2.2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem kerül sor, ennek
indoka
V.2.3) A nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési törvény 70. §-ának (2) bekezdése
szerinti minősítése
 
mikro vállalkozás
kisvállalkozás x
középvállalkozás
egyéb
-------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel, illetve közös
ajánlattétel miatt több nyertes ajánlattevő volt, ajánlattevőnként több használandó)
-----------------
V.2.4) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint
az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
 
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege:
Érték (arab számmal)
Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
-------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel miatt több
nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlat volt, ajánlatonként több használandó)
-----------------
V.2.5) Az ajánlattevők neve és címe (ország is), részajánlattétel lehetősége esetén a
benyújtott részajánlatok száma
Ajánlattevők neve, címe, a benyújtott részajánlatok száma (adott esetben)
 
Prizma 1999 Mélyépítő Műszaki és Kereskedelmi Kft, (név)
8800 Nagykanizsa, Ady. u. 50. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
1 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
-------------------------------- (E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó) -------------------------------
Részajánlattétel lehetősége esetén az összes benyújtott részajánlat száma: (arab
számmal)



V.2.6) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a Közbeszerzési
Döntőbizottság
tájékoztatásának napja
Dátum: 2010/01/05 (év/hó/nap)
V.2.7) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/04/29 (év/hó/nap)



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: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Erzsébet tér 7.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Címzett: Bodzai Tiborné dr. projektmenedzser
Telefon: 93/500-700
E-mail: bodzai.tiborne@nagykanizsa.hu
Fax: 93/500-735
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
Vállalkozási szerződés az ÁROP-1-A-2/B pályázatban meghatározott feladatok
elvégzésére
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát
válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább
megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a)
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 27
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7.
NUTS-kód HU-223
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 keretében az ajánlatkérő által az Államreform Operatív
Program keretében „A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése” felhívás
alapján az ÁROP-1.A.2/B „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
szervezetfejlesztése” címen elnyert támogatásból megvalósuló projekt keretében
a Polgármesteri Hivatal, az önkormányzati intézmények irányításának és az
önkormányzati testület munkájának korszerűsítése, költségvetés tervezése és
végrehajtása, új módszerek bevezetése, az ügyfélközpontúság és a helyi partnerség
erősítése, a szervezetfejlesztéshez kapcsolódó felkészítő képzések szervezése és
lebonyolítása
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék



Fő tárgy: 75112100-5
További
tárgyak:

75121000-0
79411000-8
80400000-8

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 x
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)
Az Államreform Operatív Program keretében „A polgármesteri hivatalok
szervezetfejlesztése” felhívás alapján az ÁROP-1.A.2/B „Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése” című pályázat alapján projektet
kíván végrehajtani (a továbbiakban: „Projekt”)
1. rész: A polgármesteri hivatal, az önkormányzati intézmények irányításának és az
önkormányzati testületi munkájának korszerűsítése.
2. rész: Költségvetés tervezése és végrehajtása, új módszerek bevezetése.
3. rész: Az ügyfélközpontúság és a helyi partnerség erősítése.
4. rész: A jelenlegi POLISZ-2000 Integrált Önkormányzati informatikai rendszer
szoftverfejlesztése.
5. rész: A meglévő Q-MATIC ügyfélhívó rendszer szoftverfejlesztése.
6. rész: A helyi webportálhoz kapcsolódó fejlesztés.
A dokumentációban részletezettek szerint.
A beszerzés teljes becsült értéke részenként nettó:
1. rész 8.695.200,- HUF
2. rész 4.720.800,- HUF
3. rész 12.056.000,- HUF
4. rész 11.302.000,- HUF
5. rész 1.806.400,- HUF
6. rész 911.400,- HUF
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 2010/12/31 (év/hó/nap)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
Az ajánlatkérő előleget nem biztosít. Részenként 2 db részszámla és 1 db
végszámla nyújtható be, a szerződés tervezetében meghatározott módon,
eredményorientált teljesítés mérföldkövek alapján.
A számla kifizetésére a Kbt. 305.§ (3) bekezdése és a szerződésben foglaltaknak
megfelelően van mód. A számla benyújtásával kapcsolatban Ajánlatkérő felhívja
a T. Ajánlattevők figyelmét az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A
szakaszában foglaltakra.
Ajánlatkérő a szolgáltatások fedezetét részben saját költségvetése terhére, részben
az ÁROP-1.A.2/B pályázati program keretében elnyert támogatásból biztosítja.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
Ajánlatkérő nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását a nyertes közös
ajánlattevőktől, de együttes ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös
ajánlatot benyújtó ajánlattevők mindegyike által cégszerűen aláírt erre vonatkozó
konzorciumi megállapodást, melyben meg kell határozni a vezető céget és a közös
ajánlattevőknek egyetemleges kötelezettséget és felelősséget kell vállalniuk.
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, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, valamint erőforrást nyújtó szervezet az,
akivel szemben a Kbt. 60.§ (1) bekezdés a)-h) pontjaiban meghatározott kizáró okok
valamelyike fennáll
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, valamint erőforrást nyújtó szervezet az,
akivel szemben a Kbt. 61.§ (1) bekezdés a)-e) pontjaiban meghatározott kizáró okok
valamelyike fennáll
- Az eljárásban nem lehet alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 60.§ (1) bekezdés
a)-i) pontjai, a Kbt. 61.§ (1) bekezdés d)-e) pontjaiban felsorolt kizáró okok
valamelyike fenn áll.
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, valamint erőforrást nyújtó szervezet az,
akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdés a)-b) pontjai szerinti kizáró okok fennállnak.



A megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő a közbeszerzés értékének 10% -át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozónak és az erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 249.§ (3)
bekezdés szerinti nyilatkozattal kell igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 60.§ (1) bek
a)-h) pontok, valamint a Kbt. 61.§ (1) bek. a)-e) pontok hatálya alá. A Kbt. 20. § (3)
bekezdés alapján Ajánlatkérő elfogadja az igazolások egyszerű másolatban történő
benyújtását.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlatnak tartalmaznia kell mind az ajánlattevőre, mind a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójára
vonatkozóan pénzügyi és gazdasági alkalmasságukat igazoló alábbi dokumentumok
eredeti vagy egyszerű másolati példányát:
G1. Mind a hat rész esetében a Kbt. 66.§ (1) bekezdés b) pontban meghatározottak
szerint 2006. - 2008. évekre vonatkozóan a számviteli jogszabályok szerinti
beszámolóból a beszámoló borítólapja, eszköz-, forrás-, eredmény-kimutatás
oldalainak benyújtása.
G2.Mind a hat rész esetében a Kbt. 66.§ (1) bekezdés c) pontja szerint cégszerűen
aláírt nyilatkozat a teljes-, illetve a közbeszerzés tárgya szerinti forgalomról
2007-2009 években.
A Kbt. 65. § (4) bekezdés, a Kbt. 4. § 3/E pontjában rögzítettekre figyelemmel
alkalmazandó az igénybe venni kívánt erőforrást nyújtó szervezet és az ajánlattevő
közötti többségi befolyásnak kell fennállni és az erőforrást nyújtó szervezet
kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozata csatolandó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő vagy a közbeszerzésnek értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó ha:
G1. Mind a hat rész esetében a 2006. - 2008. évi mérlegek szerinti eredményeiből
egy évnél több évben negatív. (Mind a közös ajánlattevőknek, mind az
ajánlattevőnek, valamint a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozóknak ezen alkalmassági követelménynek
külön-külön kell megfelelniük).
G2. Mind a hat rész esetében
- együttes éves nettó árbevételének a 2007-2009 évekre vonatkozó éves (számtani)
átlaga nem éri el a 30.000.000 HUF-t,
- az együttes, közbeszerzés tárgya szerinti forgalma a 2007-2009 években
összességében nem éri el a nettó
1. rész 10.000.000 HUF-t
2. rész 5.000.000 HUF-t
3. rész 15.000.000 HUF-t
4. rész: 15.000.000 HUF-t
5. rész 3.000.000 HUF-t
6. rész 2.000.000.HUF-t
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
1-3. rész:
M1. Az ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozója által az ajánlat beadásának időpontjától



visszaszámított három évben végzett, lezárult, a közbeszerzés tárgyához
kapcsolódó szolgáltatások ismertetése a Kbt. 68.§ (1) bekezdése szerint, melyet a
másik szerződő fél állított ki:
- teljesítés helye, ideje
- a szállítás tárgya
- a szolgáltatás mennyiségére utaló adatok
- teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Sz1. A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezése, azok
végzettségének, szakmai gyakorlatának bemutatása az alkalmassági
minimumkövetelmények fennállásának egyértelmű megállapítására alkalmas
önéletrajz és a végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű
másolatának csatolásával.
4. rész:
Ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó tekintetében:
a) Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pontja szerinti, az ajánlattételi határidőt
megelőző 3 év (2007-2009) legjelentősebb, költségvetési intézmény részére
végzett, pénzügyi-számviteli rendszer fejlesztésére, bevezetésére vonatkozó
szolgáltatásainak ismertetése, összesen legalább 2 db - sikeres átadás-átvétellel
lezárult -, összesen legalább 100 felhasználóra bevezetett, költségvetési
intézmény részére végzett, pénzügyi-számviteli rendszer bevezetésére
vonatkozó, az előírásoknak megfelelő és szerződésszerű teljesítésre vonatkozó
nyilatkozatot magában foglaló a Kbt. 68. § (1) bekezdésben meghatározott tartalmú
referencia-igazolás csatolása eredetiben vagy hiteles másolatban.
b) A Kbt. 67. § (3) bekezdés d) pont szerint azoknak a szakembereknek a
megnevezése, képzettségük ismertetése, végzettségük igazolása, akiket be kíván
vonni a teljesítésbe. A szakmai önéletrajzokat eredetiben, a végzettséget igazoló
dokumentumokat egyszerű másolatban kell benyújtani.
5.-6. rész:
Ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó tekintetében:
a) Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pontja szerinti, az ajánlattételi határidőt megelőző 3 év
(2007-2009) legjelentősebb, közigazgatási szerv részére végzett rendszerfejlesztés
szolgáltatásainak ismertetése.
A műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (3) bekezdése
szerinti szervezet erőforrásai is igénybe vehetők a Kbt. 4. § 3/E. pontjával
összhangban. Ebben az esetben az alkalmasság igazolása mellett a rendelkezésre
állás a Kbt. 65. § (4) bekezdése szerint megfelelően igazolandó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
1.rész:
- M1. az ajánlat beadásának időpontjától visszaszámított három évben,
az évek összességében legalább kettő darab szervezetfejelsztésre vagy
hatékonyságjavításra vonatkozó referenciával, amelyek közül legalább egyet
polgármesteri hivatal részére teljesítettek.
Együttesen rendelkeznek az alábbi összetételű szakembergárdával:
1. legalább egy fő felsőfokú végzettségű tanácsadó, akik minimum 3 év
szervezetfejlesztési vagy hatékonyságjavítási tanácsadói tapasztalattal
rendelkeznek.



2. legalább egy fő felsőfokú végzettségű szakmai projektvezető, aki minimum
3 év szervezetfejlesztési vagy hatékonyságjavítási tanácsadói - ezen belül
projektmenedzseri - tapasztalattal rendelkezik.
3. legalább egy fő jogász végzettségű szakember, aki legalább 2 év közigazgatási
és/vagy államigazgatási vezetői gyakorlattal és közigazgatási felsőfokú
végzettséggel vagy közigazgatási szakvizsgával rendelkezik.
4. legalább egy felsőfokú végzettségű szakember, aki menedzsment szakterületen
legalább 3 éves képzési és/vagy tréneri tapasztalattal rendelkezik, közbeszerzési
referensképzési jogosultság.
2. rész:
- M1. az ajánlat beadásának időpontjától visszaszámított három évben,
az évek összességében legalább kettő darab szervezetfejlesztésre vagy
hatékonyságjavításra vonatkozó referenciával, amelyek közül legalább egyet városi
polgármesteri hivatal részére teljesítettek.
Együttesen rendelkeznek az alábbi összetételű szakembergárdával:
1. legalább egy fő felsőfokú végzettségű tanácsadó, akik minimum 3 év
szervezetfejlesztési vagy hatékonyságjavítási tanácsadói tapasztalattal
rendelkeznek.
2. legalább egy fő felsőfokú végzettségű szakmai projektvezető, aki minimum
3 év szervezetfejlesztési vagy hatékonyságjavítási tanácsadói - ezen belül
projektmenedzseri - tapasztalattal rendelkezik.
3. legalább egy felsőfokú közgazdasági végzettségű szakértő, aki költségvetési
tervezésben, stratégiaalkotásban és/vagy önkormányzati gazdálkodásban szerzett
tapasztalattal rendelkezik.
3. rész:
- M1. az ajánlat beadásának időpontjától visszaszámított három évben,
az évek összességében legalább kettő darab szervezetfejlesztésre vagy
hatékonyságjavításra vonatkozó referenciával, amelyek közül legalább egyet városi
polgármesteri hivatal részére teljesítettek.
Együttesen rendelkeznek az alábbi összetételű szakembergárdával:
1. legalább egy fő felsőfokú végzettségű tanácsadó, akik minimum 3 év
szervezetfejlesztési vagy hatékonyságjavítási tanácsadói tapasztalattal
rendelkeznek.
2. legalább egy fő felsőfokú végzettségű szakmai projektvezető, aki minimum
3 év szervezetfejlesztési hvagy hatékonyságjavítási tanácsadói - ezen belül
projektmenedzseri - tapasztalattal rendelkezik.
3. legalább egy felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember, aki kommunikációs
stratégiaalkotásban tapasztalattal rendelkezik, jeltolmácsi képzési jogosultság,
Roma /lovári/ nyelvoktatási jogosultság.
4.rész:
Ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó tekintetében:
a) Az ajánlattételi határidőt megelőző 3 évben (2007-2009) rendelkeznie
kell összesen legalább 2 db - sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult -,
legalább 80 felhasználóra bevezetett, költségvetési intézmény részére végzett,
pénzügyi-számviteli rendszer fejlesztésére, bevezetésére vonatkozó, az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelő teljesítést igazoló referenciával (együttes
megfelelés).



b) A teljesítésbe bevont felsőfokú végzettségű szakemberek között szerepelni kell
legalább 1 fő szoftver-, 1 fő bevezetést irányító projektvezetőnek, valamint legalább
1 fő felsőfokú közgazdasági végzettségű szakembernek, akik a teljesítés során
mindvégig közreműködnek (együttes megfelelés).
5.-6. rész:
Ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó tekintetében:
a) Az ajánlattételi határidőt megelőző 3 évben (2007-2009) rendelkeznie kell
összesen legalább 2 db - sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult, közigazgatási
szerv részére végzett rendszerfejlesztési, az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelő teljesítést igazoló referenciával (együttes megfelelés).
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?
nem
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás típusa
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli x
Tárgyalásos
IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x
xAz alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat
súlyozással kell megadni)

Szempont Súlyszám
1-6. részajánlatok tekintetében
1. nettó ajánlati ár (Ft) 20
2. más módon értékelhető tényezők
(szakmai tartalom kidolgozottsága,
színvonala a dokumentációban
részletezettek szerint)

50

3. késedelmi kötbér mértéke (%-ban) 20
4. fizetési határidő (napokban) 10
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: 2010/04/14 (év/hó/nap )
Időpont: 11:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 100 000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció árát a KANIZSABER Kft pénztárába kell befizetni, vagy a
KANIZSABER Kft OTP Bank Rt-nél vezetett 11749015-24789200 számú számlájára
kell átutalni, vagy ugyanazon számlára befizetni. A dokumentáció árának átutalással
történő megfizetését a dokumentáció kiváltásakor a banki terhelési értesítő
bemutatásával igazolni kell. A készpénz-átutalási igazoláson a következőt meg kell
jelölni: „Nagykanizsa Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztés”.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/04/14 (év/hó/nap) Időpont: 11:00
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/04/14 (év/hó/nap)
Időpont: 11:00
Helyszín : Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. szám, I. emeleti tárgyaló
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
Kbt. 80.§ (2) bekezdése szerint
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:
Államreform Operatív Program, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése,
ÁROP-1.A.2/B A projekt címe: Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése. Támogatási szerződés száma:
ÁROP-1.A.2./B-2008-0021
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2010. április 22. Időpont: 11.00 óra
Helyszín: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. szám, I. emeleti tárgyaló
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2010. május 13.
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 rendelkezésre bocsátásának módja: A KANIZSABER Kft.
irodájában (8800 Nagykanizsa, Ady u. 50.) személyesen munkanapokon 9.00 és
12.00 óra között - az ajánlattételi határidő utolsó napján 9.00 és 11.00 óra között -
vehető át a befizetést igazoló dokumentum bemutatása és egy arról készült másolat
átadását követően.
V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati
szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek
értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
1-10
V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati
szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő
megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Az értékelést az összes részszempont esetében arányosítás elvével végzi az
ajánlatkérő.
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 hiánypótlásra a Kbt. 83. § szerint biztosít lehetőséget. A
hiánypótlás körét a Kbt. 83. § (2) bekezdése szerint teljeskörűen határozza meg.
2. Az ajánlattételi dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele.
A dokumentáció másra át nem ruházható.
3. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 70.§ (2) bekezdésének megfelelően
a felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére, és a kért ellenszolgáltatás
összegére vonatkozóan, valamint arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról,



fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak
minősül-e.
4. Ajánlattevőnek a kbt. 72 §.-a szerint nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattétel
során figyelembe vette-e a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre,
valamint az akadálymentesítésre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos
kötelezettségeket.
5. Az ajánlatban meg kell jelölni a Kbt. 71. § (1) bekezdés a), b), c) pontjaiban
foglaltakat.
6. Amennyiben az ajánlatkérő eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek
minősített ajánlattevőt is meghatározza, az eljárás nyertesének visszalépése esetén
vele köt szerződést.
7. Ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem
régebbi hiteles cégkivonatot, az ajánlatot aláírók eredeti vagy másolati aláírási
címpéldányát.
8. Az ajánlatot zárt csomagolásban, három példányban (1eredeti és 2 másolati)
kell benyújtani. Minden példányon fel kell tüntetni az „eredeti”, vagy „másolat”
megjelölést, azzal a kitétellel, hogy minden esetben az eredeti példány tartalma az
irányadó.
9. A csomagoláson fel kell tüntetni az alábbiakat: „Nagykanizsa Polgármesteri
Hivatal Szervezetfejlesztés” feliratot, valamint a „Az ajánlattételi határidő lejártáig
nem bontható fel” feliratot jól látható, egyértelmű módon.
10. Az ajánlatok minden írott lapját folyamatos sorszámozással és az ajánlattevő
cégjegyzésre jogosult, vagy általa meghatalmazott (meghatalmazás eredeti
példányát csatolva) személy kézjegyével, valamint számozott tartalomjegyzékkel
kell ellátni, és sérülésmentesen, a lapokat egymástól elválaszthatatlan formában
(bekötve, lefűzve, vagy bármely egyéb módon) kell leadni.
11. A postai úton feladott ajánlatokat az ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül
benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor került
az A. Melléklet III. pontban meghatározott címen. Az ajánlat, ill. az azzal kapcsolatos
postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. A postán
feladott ajánlati példányokat tartalmazó csomagoláson fel kell tüntetni: „Iktatóban
nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó” feliratot.
12. Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának a cégkivonatával, vállalkozói igazolványával
kell igazolni a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenység végzésére való
jogosultságát. Amennyiben megállapítható, hogy az ajánlattevő nem jogosult a jelen
közbeszerzés tárgya szerinti tevékenység végzésére, úgy ajánlata érvénytelen.
13. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes
költség az ajánlattevőt terheli.
14. Minden egyéb információt az ajánlati dokumentáció és annak műszaki leírásai
tartalmaznak.
15. Ajánlatadó köteles szándéknyilatkozatot becsatolni, hogy nyertessége esetén
a projekt nagyságrendjével megegyező nagyságú, a közbeszerzés tárgyával
megegyező felelősségbiztosítással fog rendelkezni.
16. Az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott
kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény
előírásai szerint kell eljárni.



17. Az ajánlattevő köteles csatolni a cégjegyzésre jogosultak aláírási címpéldányát.
Ajánlatkérő a Kbt. 20. §. (3) bekezdése alapján előírja az igazolások hiteles
másolatban történő benyújtását.
18. Ajánlatkérő az Államreform Operatív Program keretében meghirdetett „A
polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése” című, ÁROP-1.A.2 kódszámú
pályázaton nyert támogatási összegből és saját költségvetésből finanszírozza a
megvalósítást.
19. Ajánlatkérő a Kbt. 48.§ (3)-(4) bekezdésére tekintettel folytatja le a
közbeszerzési eljárást.
20. Becsült érték, a II.2.1) pont szerint, ettől pozitív irányba nem, negatív irányba
maximum 10%-ban lehet eltérni, mivel a közbeszerzés fedezete pályázaton elnyert
összeg és önerő, ezért a cél a tartalom minőségi bővítése. Nagyobb mérvű eltérés
az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
21. A Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének üzemeltetője a VIA Kanizsa
Zrt (8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 35.). Az üzemeltetővel az együttműködést
biztosítani kell.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/03/19 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: KANIZSABER Kft.
Postai cím: Ady u. 50.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Gerócs László
Telefon: 93/ 314-123
E-mail: kanizsaber@chello.hu
Fax: 93/ 314-123
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név: KANIZSABER Kft.
Postai cím: Ady u. 50.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Gerócs László
Telefon: 93/ 314-123
E-mail: kanizsaber@chello.hu
Fax: 93/ 314-123
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal,
Postai cím: Erzsébet tér 7. II. emelet 12-es ajtó
Város/Község: Nagykanizsa



Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon: 36-93/500-700
E-mail:
Fax: 36-93/500-735
Internetcím (URL):
 
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1.
meghatározás SZERVEZETFEJLESZTÉS
1) A rész meghatározása
1. rész: A polgármesteri hivatal, az önkormányzati intézmények irányításának és az
önkormányzat testületi munkájának korszerűsítése:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 75112100-5
További
tárgyak:

75121000-0
79411000-8
80400000-8

3) Mennyiség vagy érték
Általános döntési kompetenciák, eljárások korszerűsítése, a stratégiai menedzsment
erősítése érdekében, Rendeletalkotási és/vagy egyéb szabályozási folyamatok
egyszerűsítése, átalakítása, A hivatal belső szervezeti egységei közötti
együttműködés javítása, A hivatalon belüli koordinációs funkció színvonalának
növelése, Szervezeti szintű teljesítménymérési és értékelési eszközök bevezetése,
Projektszemlélet megerősítése, Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás
szabályozása, Közbeszerzési eljárások lebonyolítása, Környezetbarát közbeszerzési
gyakorlat bevezetése
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 2010/12/31 (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 2.
meghatározás SZERVEZETFEJLESZTÉS
1) A rész meghatározása
2. rész: Költségvetés tervezése és végrehajtása, új módszerek bevezetése
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)



Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 75112100-5
További
tárgyak:

75121000-0
79411000-8
80400000-8

3) Mennyiség vagy érték
A költségvetés készítésének és elfogadásának folyamata, Új költségvetés tervezési
és végrehajtási technikák alkalmazása, A közintézmények költséghatékonyabb
és/vagy eredményesebb működésére irányuló szervezet átalakítási programok
kidolgozása, Pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenőrzés javítása, Az
önkormányzat által felügyelt intézményekkel való rendszeres információáramlás
folyamatának korszerűsítése, illetve az intézményektől érkező visszacsatolás
beépítése a hivatal működésébe
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 2010/12/31 (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 3.
meghatározás SZERVEZETFEJLESZTÉS
1) A rész meghatározása
3. rész: Az ügyfélközpontúság és a helyi partnerség erősítése
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 75112100-5
További
tárgyak:

75121000-0
79411000-8
80400000-8

3) Mennyiség vagy érték
Szervezeti megoldások bevezetése a lakosság naprakész és folyamatos
tájékoztatásának javítására, a döntések nyilvánossá tételére, A civil és a vállalkozói
szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa, Partnerek
intézményesített bevonása a döntéshozatalba, A hivatal szervezetének átalakítása
az ügyintézési idő csökkentése, vagy más, az ügyintézés eredményességét segítő
mutató javítása érdekében, Ügyfélszolgálati tevékenységek ellátásának javítása
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 2010/12/31 (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 4.
meghatározás SZOFTVERFEJLESZTÉS
1) A rész meghatározása
4. rész: A jelenlegi POLISZ- Integrált Önkormányzati informatikai rendszer
szoftverfejlesztése
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72212421-6
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
Intézményi információs és kapcsolati rendszer, Költségvetés tervezése és
elfogadása elektronikus felület fejlesztése, Utalványozás korszerűsítése
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 2010/12/31 (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 5.
meghatározás SZOFTVERFEJLESZTÉS
1) A rész meghatározása
5. rész: A meglévő Q-MATIC ügyfélhívó rendszer szoftverfejlesztése
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72212421-6
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
Ügyfélszolgálat kialakításának fejlesztése, internetes időpont - foglalási rendszer
kialakításával
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 2010/12/31 (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 6.
meghatározás SZOFTVERFEJLESZTÉS
1) A rész meghatározása
6. rész: Helyi webportálhoz kapcsolódó fejlesztés
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72212421-6
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
Helyi rendeletek, testületi döntések webportálon történő naprakész publikálását
elősegítő megoldások
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 2010/12/31 (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------



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 x
Szolgáltatás
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Erzsébet tér 7.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal,
Városfejlesztési Osztály
Címzett: Tárnok Ferenc
Telefon: 93/500-700
E-mail: tarnok.ferenc@nagykanizsa.hu
Fax: 93/500-735
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
Kiskanizsai Egészségház eszközbeszerzése
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)
xÁrubeszerzés
xAdásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
Nagykanizsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 38/A.
NUTS-kód HU-223
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
Szállítási szerződés Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata részére
„Kiskanizsai Egészségház eszközbeszerzése” vállalkozásba adása.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
További
tárgyak:

33140000-3
32300000-6

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 x
II.1.8.)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
1. rész: Egészségügyi berendezések, műszerek
Megnevezés/Mennyiség (db)
Személymérleg: 1; csúszásmentes felület, osztás 100 g, mérőképesség 150 kg
Magasságmérő: 1; falra szerelhető, mérőszalagos, magasságmérés 2 m-ig
Látásélesség vizsgáló tábla: 1; falra szerelhető, belső megvilágítású, betűs-számos
Színlátás vizsgáló könyv: 1
Csipesz (kullancs, szálka): 2
Olló kötszervágó: 1
Sebészeti: 2
Hűtőszekrény (veszélyes hulladék): 1
Méregszekrény fali: 2; 50×30×70 cm, két oldalon fém és fémajtós
Műszer-és kötszerszekrény: 1; 1-1 ajtós műszerszekrény, felül üveg - alul fém
53×45×180 cm
Vizsgálóasztal: 1; 190×60×75 cm, fejrész több fokozatban állítható
Műszerasztal két polccal (fém): 2; acélvázas, 2 polccal, 60×40×80 cm
Mérlegasztal: 1
Zárható íróasztal
Számítógép tartóval: 4; egyik oldalon szekrény, másik oldalon fiókos, fém lábakkal,
130×65×77 cm
Fektető pamlag: 2; acélvázas, fejtámla fokozatmentesen állítható, 190×80×50 cm
Orvosi forgószék: 2; magas háttámlás, görgős, gázrugós, fehér műbőr
Várótermi pad 4 üléses: 6; fehér műanyag ülőkével
Számítógépaszal: 4
Kartonszekrény 10 fiókos: 3; fa szerkezet, görgősínes fiókok, 70×60×131 cm
Zsámoly 2 lépcsős: 1; 46×52×44 (mag.) cm
Csecsemő hosszmérő: 1
Csecsemőmérleg tolósúlyos: 2
Vizsgálólámpa: 1; állványos, nagyítós, fénytörő üveggel
Körömcsipesz: 1
Ujjvédő fém 3 részes: 1
Gombos szonda: 1
Fülcsipesz: 1
Horgas csipesz: 1
Anatómiás csipesz: 1
Kartonszekrény 5 fiókos: 1; fa szerkezet, görgősínes fiókok, 35×60×131 cm
2. rész: Híradástechnikai eszközök
Megnevezés/Mennyiség (db)
LCD televízió, 32” (82cm) képátló, 16:9 képarány 500cd/m2 fényerő, 5000:1
kontraszt, 178°/178° látószög 1366×768 felbontás, érintőgombos vezérlés
csatlakozások: 2× HDMI, 1× SCART, 1× komponens, 1×PC 1× S-Videó: 1
DVD lejátszó, DVD-, DVDsR-/RW, DivX-, SVCD-, CD-, CD-R-/RW-, MP3-, WMA-,
JPEG,- HDMI- kimenet USB csatlakozás: 1



Projektor, fényerő 2200 ANSI Lumen, felbontás SVGA, (800×600), Kontrasztarány
300:1, technológia LCD: 1
Notebook 15,4” kijelzővel, Inter Core Duo T2080, 1024 MB RAM: 1
Vetítővászon 145×145 cm, felület matt fehér: 1
19’ LCD monitor, 1440×900, 2ms, 7000:1: 1
3. rész Személyi adóberendezés
Személyi adóberendezés beszerzése, telepítéssel: 20
A dokumentációban részletezettek szerint.
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 2010/06/30 (év/hó/nap)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Késedelmi kötbér 150.000,- Ft/nap, meghiúsulási kötbér a Kbt. 53.§ (6) bekezdése
b) pontja alapján 1.500.000,- Ft.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
- A finanszírozás saját forrásból, és tervezetten a Nyugat-Dunántúli Regionális
Operatív Program keretén belül meghirdetett NYDOP-2007-5.2.1. jogcímű
támogatásból valósul meg.
- Az Ajánlatkérő részenként végszámlát fogad be.
- A számlák a Kbt. 305.§ (1) bekezdésének megfelelő teljesítésigazolását követően
nyújthatók be és 30 napon belül az ellenszolgáltatás teljesül a Kbt. 305. § (3)
bekezdése szerint.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
Gazdasági társaság létrehozását Ajánlatkérő nem követeli meg, de közös
ajánlatadáskor meg kell nevezni a kötelezettségvállalásra jogosult és kötelezett
céget.
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 vehet részt, és ezért kizárásra kerül az az ajánlattevő,
alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet akivel szemben a Kbt. 60. § (1)
bekezdésben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
- Az eljárásban nem vehet részt, és ezért kizárásra kerül az az ajánlattevő, a
közbeszerzés értékének 10 % -át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, - illetőleg a d) pont tekintetében
alvállalkozó,- akivel szemben a 61. § (1) bekezdés a)- d) pontjaiban meghatározott
kizáró okok fennállnak.
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, vagy alvállalkozó, valamint erőforrást nyújtó
szervezet, akivel szemben a 61. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok
fennállnak.
- Az eljárásból kizárásra kerül az az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, illetve erőforrást nyújtó
szervezet akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok
valamelyike fennáll.
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt
igazolási mód:
Az Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának, valamint erőforrást nyújtó szervezetnek
az ajánlatban a Kbt. 249.§ (3) bekezdése szerint kell nyilatkoznia, hogy nem
tartozik a Kbt. 60.§ (1) bekezdés a)-h) pontjaiban, a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-d)
pontjaiban, valamint a Kbt. 61. § (2) meghatározott kizáró okok hatálya alá. Az
ajánlattevő a szerződés telesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében
más szervezet(ek) erőforrására is támaszkodhat. Ebben az esetben a Kbt. 65. §
(4) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés időtartama alatt.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P 1. Banki információ valamennyi számlavezető pénzintézettől, arra vonatkozóan,
hogy a beadástól visszaszámított, elmúlt 2 évben számláján 30 napot meghaladó
sorban állás előfordult-e). [Kbt. 66.§ (1) bekezdés a) pont]
P 2,3. A 2006. 2007. 2008. évre vonatkozóan számviteli törvény szerinti éves
beszámoló becsatolása, a Kbt. 66.§ (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak
megfelelően, eredeti vagy hiteles másolati példányban.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10 %- át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója,
P 1. ha a számlavezető pénzintézeteinek nyilatkozatai alapján folyószámlájukon a
beadástól visszaszámított, elmúlt 2 évben 30 napot meghaladó sorban állás volt.
P 2. ha az előző 3 üzleti évben együttes éves árbevétele (2006-2008) átlagában
(számtani) nem éri el a nettó 5 millió Ft-ot
P 3. ha adózás előtti eredménye - az éves beszámolói alapján - 2006. 2007. 2008.
évekből egy évnél többször negatív volt.



Ajánlattevő, - közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő - illetve 10 % feletti
alvállalkozója a Kbt. 66. §. (1) a)-b) pontja szerinti követelményeknek önállóan, az
egyéb pénzügyi alkalmassági feltételeknek együttesen is megfelelhet.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek - és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozóknak - az alábbi dokumentumokat kell az
alkalmasság igazolására becsatolni:
1) a Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pontja szerinti tartalmú nyilatkozat az előző három
év (2007., 2008., 2009.) legjelentősebb szállításairól; figyelemmel a Kbt. 68. § (1)
bekezdésre.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az ajánlattevőt, és a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót:
1) alkalmatlan az ajánlattevő, és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha az előző három évben nem
rendelkezik részenként minden évben legalább évi bruttó ötszázezer forint értékű, a
beszerzés tárgyára (I., II., III. rész) vonatkozó referenciával
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
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x
xAz alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat
súlyozással kell megadni)

Szempont Súlyszám
1. Vállalási díj, nettó (Ft) 60
2. Határidő (előteljesítés napokban) 25



3. Szerződéses feltételek (Többlet
garanciavállalás, a kötelezőn felül vállalt,
években)

15

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: 2010/04/07 (év/hó/nap )
Időpont: 10:00 óra
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 40 000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció árát a KANIZSABER Kft pénztárába kell befizetni, vagy a
KANIZSABER Kft OTP Bank Rt-nél vezetett 11749015-24789200 számú számlájára
kell átutalni, vagy ugyanazon számlára befizetni. A dokumentáció árának átutalással
történő megfizetését a dokumentáció kiváltásakor a banki terhelési értesítő
bemutatásával igazolni kell. A készpénz-átutalási igazoláson a következőt meg kell
jelölni: „Kiskanizsa egészségház eszközbeszerzés”.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/04/07 (év/hó/nap) Időpont: 10:00 óra
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/04/07 (év/hó/nap)
Időpont: 10:00 óra
Helyszín : Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. szám, I. emeleti tárgyaló
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek



igen
A Kbt. 80.§ (2) bekezdés szerinti személyek jogosultak a jelenlétre
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
-
V.2)
A szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos?
nem
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb hivatkozási alapot:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
Dátum: 2010/04/16 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00 óra
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
Dátum: 2010/05/07 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00 óra
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 rendelkezésre bocsátásának módja: Személyesen vagy
meghatalmazott által munkanapokon 9.00 és 12.00 óra között - az ajánlati határidő
utolsó napján 9.00 és 10.00 óra között - vehető át a befizetést igazoló dokumentum
bemutatása és egy arról készült másolat átadását követően.
V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati
szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek
értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
1-10 pont
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:
Az összes bírálati szempont esetében az arányosítás módszere kerül alkalmazásra.
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 hiánypótlásra a Kbt. 83. § szerint biztosít lehetőséget. A
hiánypótlás körét a a Kbt. 83. § (2) bekezdése szerint teljeskörűen határozza meg.
2. Az ajánlattételi dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele.
A dokumentáció másra át nem ruházható.
3. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 70.§ (2) bekezdésének megfelelően
a felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére, és a kért ellenszolgáltatás
összegére vonatkozóan, valamint arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról,



fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak
minősül-e.
4. Az ajánlatban meg kell jelölni a Kbt. 71. § (1) bekezdés a), b), c) pontjaiban
foglaltakat.
5. Amennyiben az ajánlatkérő eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek
minősített ajánlattevőt is meghatározza, az eljárás nyertesének visszalépése esetén
vele köt szerződést.
6. Ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál
nem régebbi cégkivonatot, az ajánlatot aláírók eredeti vagy másolati aláírási
címpéldányát.
7. Az ajánlatot zárt csomagolásban, három példányban (1eredeti és 2 másolati)
kell benyújtani. Minden példányon fel kell tüntetni az „eredeti”, vagy „másolat”
megjelölést, azzal a kitétellel, hogy minden esetben az eredeti példány tartalma az
irányadó.
8. A csomagoláson fel kell tüntetni az alábbiakat: „Kiskanizsa Egészségház
eszközbeszerzés” feliratot, valamint a „Az ajánlattételi határidő lejártáig nem
bontható fel” feliratot jól látható, egyértelmű módon.
9. Az ajánlatok minden írott lapját folyamatos sorszámozással és az ajánlattevő
cégjegyzésre jogosult, vagy általa meghatalmazott (meghatalmazás eredeti
példányát csatolva) személy kézjegyével, valamint számozott tartalomjegyzékkel
kell ellátni, és sérülésmentesen, a lapokat egymástól elválaszthatatlan formában
(bekötve, lefűzve, vagy bármely egyéb módon) kell leadni.
10. A postai úton feladott ajánlatokat az ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül
benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor került
az A. Melléklet III. pontban meghatározott címen. Az ajánlat, ill. az azzal kapcsolatos
postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. A postán
feladott ajánlati példányokat tartalmazó csomagoláson fel kell tüntetni: „Iktatóban
nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó” feliratot.
11. Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának a cégkivonatával, vállalkozói igazolványával
kell igazolni a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenység végzésére való
jogosultságát. Amennyiben megállapítható, hogy az ajánlattevő nem jogosult a jelen
közbeszerzés tárgya szerinti tevékenység végzésére, úgy ajánlata érvénytelen.
12. A gazdasági társaság létrehozását Ajánlatkérő nem követeli meg, de közös
ajánlatadáskor a kötelezettségvállalásra jogosult és kötelezett céget meg kell
nevezni.
13. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes
költség az ajánlattevőt terheli.
14. Minden egyéb információt az ajánlati dokumentáció és annak műszaki leírásai
tartalmaznak.
15. Ajánlatadó köteles szándéknyilatkozatot becsatolni, hogy nyertessége esetén
a projekt nagyságrendjével megegyező nagyságú, a közbeszerzés tárgyával
megegyező felelősségbiztosítással fog rendelkezni.
16. Az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott
kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény
előírásai szerint kell eljárni.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/03/12 (év/hó/nap)



A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: KANIZSABER Kft
Postai cím: Ady u. 50.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Gerócs László
Telefon: 36-93/314-123
E-mail: kanizsaber@chello.hu
Fax: 36-93/314-123
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név: KANIZSABER Kft
Postai cím: Ady u. 50.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon: 36-93/314-123
E-mail: kanizsaber@chello.hu
Fax: 36-93/314-123
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal,
Városfejlesztési Osztály titkársága
Postai cím: Erzsébet tér 7. II. emelet 15-ös ajtó
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon: 36-93/500-700
E-mail:
Fax: 36-93/500-735
Internetcím (URL):
 
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1
meghatározás Szállítási szerződés Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata részére
1) A rész meghatározása
EGÉSZSÉGÜGYI BERENDEZÉSEK, MŰSZEREK
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)



Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
1. rész: Egészségügyi berendezések, műszerek beszerzése
Megnevezés/Mennyiség (db)
Személymérleg: 1; csúszásmentes felület, osztás 100 g, mérőképesség 150 kg
Magasságmérő: 1; falra szerelhető, mérőszalagos, magasságmérés 2 m-ig
Látásélesség vizsgáló tábla: 1; falra szerelhető, belső megvilágítású, betűs-számos
Színlátás vizsgáló könyv: 1
Csipesz (kullancs, szálka): 2
Olló kötszervágó: 1
Sebészeti: 2
Hűtőszekrény (veszélyes hulladék): 1
Méregszekrény fali: 2; 50×30×70 cm, két oldalon fém és fémajtós
Műszer-és kötszerszekrény: 1; 1-1 ajtós műszerszekrény, felül üveg - alul fém
53×45×180 cm
Vizsgálóasztal: 1; 190×60×75 cm, fejrész több fokozatban állítható
Műszerasztal két polccal (fém): 2; acélvázas, 2 polccal, 60×40×80 cm
Mérlegasztal: 1
Zárható íróasztal
Számítógép tartóval: 4; egyik oldalon szekrény, másik oldalon fiókos, fém lábakkal,
130×65×77 cm
Fektető pamlag: 2; acélvázas, fejtámla fokozatmentesen állítható, 190×80×50 cm
Orvosi forgószék: 2; magas háttámlás, görgős, gázrugós, fehér műbőr
Várótermi pad 4 üléses: 6; fehér műanyag ülőkével
Számítógépasztal: 4
Kartonszekrény 10 fiókos: 3; fa szerkezet, görgősínes fiókok, 70×60×131 cm
Zsámoly 2 lépcsős: 1; 46×52×44 (mag.) cm
Csecsemő hosszmérő: 1
Csecsemőmérleg tolósúlyos: 2
Vizsgálólámpa: 1; állványos, nagyítós, fénytörő üveggel
Körömcsipesz: 1
Ujjvédő fém 3 részes: 1
Gombos szonda: 1
Fülcsipesz: 1
Horgas csipesz: 1
Anatómiás csipesz: 1
Kartonszekrény 5 fiókos: 1; fa szerkezet, görgősínes fiókok, 35×60×131 cm
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 2010/06/30 (év/hó/nap)
5) További információ a részekről



----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 2
meghatározás Szállítási szerződés Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata részére
1) A rész meghatározása
Híradástechnikai eszközök beszerzése
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32300000-6
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
2. rész: Híradástechnikai eszközök
Megnevezés/Mennyiség (db)
LCD televízió, 32” (82cm) képátló, 16:9 képarány 500cd/m2 fényerő, 5000:1
kontraszt, 178°/178° látószög 1366×768 felbontás, érintőgombos vezérlés
csatlakozások: 2× HDMI, 1× SCART, 1× komponens, 1×PC 1× S-Videó: 1
DVD lejátszó, DVD-, DVDsR-/RW, DivX-, SVCD-, CD-, CD-R-/RW-, MP3-, WMA-,
JPEG,- HDMI- kimenet USB csatlakozás: 1
Projektor, fényerő 2200 ANSI Lumen, felbontás SVGA, (800×600), Kontrasztarány
300:1, technológia LCD: 1
Notebook 15,4” kijelzővel, Inter Core Duo T2080, 1024 MB RAM: 1
Vetítővászon 145×145 cm, felület matt fehér: 1
19’ LCD monitor, 1440×900, 2ms, 7000:1: 1
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 2010/06/30 (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 3
meghatározás Szállítási szerződés Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata részére
1) A rész meghatározása
Személyi adóberendezés beszerzése, telepítése
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32300000-6



További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
3. rész Személyi adóberendezés beszerzése, telepítéssel: 20 db
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 2010/06/30 (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------



1 . 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
tájékoztató
az eljárás eredményéről
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
KÉ nyilvántartási szám_________________________________
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Erzsébet tér 7.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal,
Városfejlesztési Osztály
Címzett: Tárnok Ferenc
Telefon: 93/ 500-700
E-mail: tarnok.ferenc@nagykanizsa.hu
Fax: 93/ 500-735
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bekezdés, 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3 .) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. IV. fejezete/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. V. fejezete/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
Burkolatfelújítás
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát
válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik a leginkább
megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
a)
xÉpítési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye
Nagykanizsa, Megyei Jogú Város Közigazgatási területén
NUTS-kód HU-223
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód



c)
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória száma
(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 valamelyikével kapcsolatos (adott esetben)
Keretmegállapodás megkötése
Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződések
II.1.4) Keretmegállapodás megkötése esetén az eljárás
Nyílt
Meghívásos
Tárgyalásos
II.1.5) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége
Vállalkozási szerződés Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata részére
„Burkolatfelújítás” vállalkozásba adása két részben:
1. rész: Maort utca és Gyulai köz burkolatfelújítása
2. rész: Papp Simon sétány - Olaj utca északi részének burkolatfelújítása
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221250-9
További
tárgyak:

45233142-6
45233200-1

II.2) A szerződés(ek) értéke
II.2.1) A szerződés(ek) értéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni, az
összes szerződést, részt és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó
információkkal kapcsolatban az V. Az eljárás eredménye szakaszt kérjük kitölteni)
Érték (arab számmal) 23.174.930,-
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1.) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben
ideértve a Kbt. 251. § (3) bek., szerinti eljárást]
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos



Keretmegállapodásos
III.1.1.2.) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos
III.1.1.3)
A közbeszerzési törvény IV. vagy V. fejezete szerinti eljárás választására a Kbt. 21. §
(3) bek., illetve 161. § (5) bek. alapján került-e sor
III.1.1.4) A közbeszerzési törvény harmadik része (VI. fejezet) szerinti eljárás esetén
(egyszerű eljárás)
Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli x
Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos
Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
III.1.1.5) A közbeszerzési törvény harmadik része (VII. fejezet) szerinti eljárás esetén
(egyszerű eljárás)
Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos
Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
III.1.1.6)
A Kbt. harmadik része (VI. fejezet vagy VII. fejezet) szerinti eljárásfajta választására
a Kbt. 21/A. §, illetve 161/A. §-a alapján került-e sor? nem
III.1.1.7.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, a hirdetmény közzétételével
induló tárgyalásos, illetve a gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása (adott
esetben) :
III.1.1.8.) A hirdetmény fajtája
Ajánlati/részvételi felhívás/ajánlattételi felhívás x
Időszakos előzetes összesített tájékoztató
Előminősítési hirdetmény
III.2) bírálati szempontok
III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat xa következő részszempontok alapján

Szempont Súlyszám
1. Vállalási díj, nettó (Ft) 70
2. Más módon értékelhető tényezők: 15
Minőség (Minőségellenőrzési terv,
Projekt ütemterv)

10

Környezetvédelmi, klímavédelmi
tulajdonságok (Organizációs terv)

5



3. Határidő (előteljesítés napokban) 10
4. Szerződéses feltételek (Többlet
garanciavállalás, a kötelezőn felül vállalt,
években)

5

III.2.2)
Sor került-e elektronikus árlejtésre?
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a HL-ben?
nem
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes összesített tájékoztató
VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás
VAGY Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a KÉ-ben?
igen
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes összesített tájékoztató
VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás xVAGY
Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 28529 / 2009 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2010/01/04 (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 1 Megnevezése MAORT UTCA ÉS GYULAI KÖZ
BURKOLATFELÚJÍTÁSA
IV.1)
A szerződéskötés tervezett időpontja: 2010/02/24 (év/hó/nap)
IV.2)
A benyújtott ajánlatok száma : 2
IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe



Hivatalos név: UTPLAN '95 Építőipari és Szolgáltató Kft.
Postai cím: Árpád u. 19.
Város/Község: Zalaegerszeg
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Telefon: 06-92/ 598-050
E-mail: utplan100@utplan.t-online.hu
Fax: 06-92/ 598-050
Internetcím (URL):
IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték (arab számmal) 35 000 000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték (arab számmal) 14.757.430
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) 14.757.430 /
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal) 14.948.100
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni:
az évek számát
VAGY a hónapok számát
A szerződés határozatlan időtartamra szól? nem
IV.5 )
Valószínűsíthető –e alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez? nem
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók igénybevételével történő
teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül: (arab számmal)
Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
A szerződés alvállalkozók, illetve erőforrást nyújtó szervezetek igénybevételével
történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)
IV.6)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett?
nem
IV.7)
Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan
alacsony volt? nem



IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 2. Megnevezése PAPP SIMON SÉTÁNY-OLAJ UTCA ÉSZAKI
RÉSZÉNEK BURKOLATFELÚJÍTÁSA
IV.1)
A szerződéskötés tervezett időpontja: 2010/02/24 (év/hó/nap)
IV.2)
A benyújtott ajánlatok száma : 2
IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: UTPLAN '95 Építőipari és Szolgáltató Kft.
Postai cím: Árpád u. 19.
Város/Község: Zalaegerszeg
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Telefon: 06-92/ 598-050
E-mail: utplan100@utplan.t-online.hu
Fax: 06-92/ 598-050
Internetcím (URL):
IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték (arab számmal) 35 000 000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték (arab számmal) 8.417.500
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) 8.417.500 /
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal) 8.692.600
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni:
az évek számát
VAGY a hónapok számát
A szerződés határozatlan időtartamra szól? nem
IV.5 )
Valószínűsíthető –e alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez? nem
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók igénybevételével történő
teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül: (arab számmal)
Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert



A szerződés alvállalkozók, illetve erőforrást nyújtó szervezetek igénybevételével
történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)
IV.6)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett?
nem
IV.7)
Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan
alacsony volt? nem
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány
használható) -------------------
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)
A szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos-e? igen
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb hivatkozási adatot:
A beruházás a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács határozata alapján
a 2009. évi decentralizált Települési önkormányzati belterületi közutak felújítása,
korszerűsítése tárgyú pályázattal támogatott. A Támogatási szerződés megkötésre
került.
Regisztrációs számok: 2000030/09TEUT, 2000032/09TEUT
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Az eredményhirdetés időpontja (adott esetben)
Dátum: 2010/02/15 (év/hó/nap)
V.2.2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem kerül sor, ennek
indoka
V.2.3) A nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési törvény 70. §-ának (2) bekezdése
szerinti minősítése
 
mikro vállalkozás
kisvállalkozás x
középvállalkozás
egyéb
-------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel, illetve közös
ajánlattétel miatt több nyertes ajánlattevő volt, ajánlattevőnként több használandó)
-----------------
V.2.4) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint
az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
 
Név:
I. rész:
Ryno Út-, Híd-, Épületkarbantartó és Építő Kft
Cím:
8800 Nagykanizsa, Téglagyári u. 20.
Ellenszolgáltatás összege:
Érték (arab számmal) 14 948 100
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x



ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Név:
II. rész:
Ryno Út-, Híd-, Épületkarbantartó és Építő Kft
Cím:
8800 Nagykanizsa, Téglagyári u. 20.
Ellenszolgáltatás összege:
Érték (arab számmal) 8 692 600
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
-------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel miatt több
nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlat volt, ajánlatonként több használandó)
-----------------
V.2.5) Az ajánlattevők neve és címe (ország is), részajánlattétel lehetősége esetén a
benyújtott részajánlatok száma
Ajánlattevők neve, címe, a benyújtott részajánlatok száma (adott esetben)
 
1. UTPLAN '95 Építőipari és Szolgáltató Kft (név)
8900 Zalaegerszeg, Árpád u. 19. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
2 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
2. Ryno Út-, Híd-, Épületkarbantartó és Építő Kft (név)
8800 Nagykanizsa, Téglagyári u. 20. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
2 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
-------------------------------- (E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó) -------------------------------
Részajánlattétel lehetősége esetén az összes benyújtott részajánlat száma: (arab
számmal)
V.2.6) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a Közbeszerzési
Döntőbizottság
tájékoztatásának napja
Dátum: (év/hó/nap)
V.2.7) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/02/18 (év/hó/nap)



1 . 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
tájékoztató
az eljárás eredményéről
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
KÉ nyilvántartási szám_________________________________
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Erzsébet tér 7.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal,
Városfejlesztési Osztály
Címzett: Tárnok Ferenc
Telefon: 93/500-700
E-mail: tarnok.ferenc@nagykanizsa.hu
Fax: 93/500-735
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bekezdés, 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3 .) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. IV. fejezete/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. V. fejezete/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
Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs központ létrehozása
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát
válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik a leginkább
megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
a)
xÉpítési beruházás
Kivitelezés
xTervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye
Nagykanizsa, 649/111, 649/110 Hrsz
NUTS-kód HU-223
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód



c)
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória száma
(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 valamelyikével kapcsolatos (adott esetben)
Keretmegállapodás megkötése
Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződések
II.1.4) Keretmegállapodás megkötése esetén az eljárás
Nyílt
Meghívásos
Tárgyalásos
II.1.5) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége
A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, ajánlatkérő részére „A
Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs központ létrehozása” járulékaival,
kapcsolódó árubeszerzéssel együtt építési beruházás Vállalkozási szerződés
keretében, a felmerülő tervezési munkával együtt.
Nagykanizsa MJV Önkormányzatának szándéka szerint Inkubátorház és innovációs
központ felépítése I. ütem, 2499 m2 épület felújítás és járulékai a 649/111 és
649/110 helyrajzi számokon.
Volt laktanya területen, ma Ipari park, az 5. számú és 51. számú használaton kívüli,
volt legénységi épület részleges bontást követő átépítéssel, kapcsolódó járulékokkal,
park-, út-, járda-, parkoló építéssel, teljes felszereléssel. Fsz. + három emelet.
Földszint: 618,86 m2
I. emelet: 631,92 m2
II. emelet: 629,69 m2
III. emelet: 721,71 m2
Összesen: 2.499,21 m2
A kialakítás, a változatos funkcionális elvárások kielégítése mellett az
épületszerkezeti, gépészeti-villamos rendszerében, működtetésében is megfelel
az „innovatív” ház elvárásnak; kiemelten jó hőszigetelés, nagyfokú légtömörség,
mechanikus v. gépi szellőztetés, hulladék hő hasznosítás, maradék hőigény
megújuló energiával való kielégítése.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213150-9
További
tárgyak:

45000000-7

II.2) A szerződés(ek) értéke
II.2.1) A szerződés(ek) értéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni, az
összes szerződést, részt és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó
információkkal kapcsolatban az V. Az eljárás eredménye szakaszt kérjük kitölteni)
Érték (arab számmal) 399 500 000,-
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x



ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1.) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben
ideértve a Kbt. 251. § (3) bek., szerinti eljárást]
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos
III.1.1.2.) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos
III.1.1.3)
A közbeszerzési törvény IV. vagy V. fejezete szerinti eljárás választására a Kbt. 21. §
(3) bek., illetve 161. § (5) bek. alapján került-e sor
III.1.1.4) A közbeszerzési törvény harmadik része (VI. fejezet) szerinti eljárás esetén
(egyszerű eljárás)
Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos x
Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
III.1.1.5) A közbeszerzési törvény harmadik része (VII. fejezet) szerinti eljárás esetén
(egyszerű eljárás)
Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos
Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
III.1.1.6)
A Kbt. harmadik része (VI. fejezet vagy VII. fejezet) szerinti eljárásfajta választására
a Kbt. 21/A. §, illetve 161/A. §-a alapján került-e sor? nem
III.1.1.7.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, a hirdetmény közzétételével
induló tárgyalásos, illetve a gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása (adott
esetben) :
A Kbt. 252.§ (1) bekezdés b) pontja alapján
III.1.1.8.) A hirdetmény fajtája



Ajánlati/részvételi felhívás/ajánlattételi felhívás x
Időszakos előzetes összesített tájékoztató
Előminősítési hirdetmény
III.2) bírálati szempontok
III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat xa következő részszempontok alapján

Szempont Súlyszám
1. Ajánlati ár (nettó) 50
2. Más módon értékelhető
tényezők (Műszaki tartalom
kidolgozottsá-ga; minőség, műszaki
érték, környezetvédelmi tulajdonságok,
gaz-daságosság-költséghatékonyság)
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Projekt ütemterv 12
Minőségellenőrzési terv 10
Organizációs terv 6
3. Előteljesítés (napokban) 8
4. Többlet garancia vállalás hossza (+
hónapokban)

8

5. Késedelmi kötbér mértéke (%-ban) 6
III.2.2)
Sor került-e elektronikus árlejtésre? nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a HL-ben?
nem
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes összesített tájékoztató
VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás
VAGY Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a KÉ-ben?
nem
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):



Előzetes összesített tájékoztató
VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás VAGY
Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 1 Megnevezése NAGYKANIZSAI INKUBÁTORHÁZ ÉS
INNOVÁCIÓS KÖZPONT LÉTREHOZÁSA JÁRULÉKAIVAL, KAPCSOLÓDÓ
ÁRUBESZERZÉSSEL EGYÜTT ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS VÁLLALKOZÁSI
SZERZŐDÉS KERETÉBEN, A FELMERÜLŐ TERVEZÉSI MUNKÁVAL EGYÜTT
IV.1)
A szerződéskötés tervezett időpontja: 2010/03/21 (év/hó/nap)
IV.2)
A benyújtott ajánlatok száma : 1
IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Zalai Általános Építési Vállalkozó Zrt.
Postai cím: Kossuth L. u. 9-11.
Város/Község: Zalaegerszeg
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Telefon: 92/504-195
E-mail: dormanjozsef@zaev hu
Fax: 92/504-195
Internetcím (URL):
IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték (arab számmal) 384 410 000,-
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték (arab számmal) 399 500 000,-
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) /
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal)
Pénznem
ÁFA nélkül



ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni:
az évek számát
VAGY a hónapok számát
A szerződés határozatlan időtartamra szól? nem
IV.5 )
Valószínűsíthető –e alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez? nem
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók igénybevételével történő
teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül: (arab számmal)
Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
A szerződés alvállalkozók, illetve erőforrást nyújtó szervezetek igénybevételével
történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)
IV.6)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett?
nem
IV.7)
Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan
alacsony volt? nem
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány
használható) -------------------
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)
A szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos-e? igen
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb hivatkozási adatot:
Projektszám: NyDOP-1.3.1/2007-0001
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Az eredményhirdetés időpontja (adott esetben)
Dátum: 2010/02/26 (év/hó/nap)
V.2.2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem kerül sor, ennek
indoka
V.2.3) A nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési törvény 70. §-ának (2) bekezdése
szerinti minősítése
 
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb x
-------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel, illetve közös
ajánlattétel miatt több nyertes ajánlattevő volt, ajánlattevőnként több használandó)
-----------------
V.2.4) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint
az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)



 
-------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel miatt több
nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlat volt, ajánlatonként több használandó)
-----------------
V.2.5) Az ajánlattevők neve és címe (ország is), részajánlattétel lehetősége esetén a
benyújtott részajánlatok száma
Ajánlattevők neve, címe, a benyújtott részajánlatok száma (adott esetben)
 
Zalai Általános Építési Vállalkozó Zrt. (név)
8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 9-11. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
(benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
-------------------------------- (E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó) -------------------------------
Részajánlattétel lehetősége esetén az összes benyújtott részajánlat száma: (arab
számmal)
V.2.6) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a Közbeszerzési
Döntőbizottság
tájékoztatásának napja
Dátum: 2010/01/20 (év/hó/nap)
V.2.7) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/03/05 (év/hó/nap)



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 x
Szolgáltatás
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Erzsébet tér 7.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal,
Városfejlesztési Osztály
Címzett: Tárnok Ferenc
Telefon: 93/500-700
E-mail: tarnok.ferenc@nagykanizsa.hu
Fax: 93/500-735
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
HPV elleni oltóanyag beszerzése
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)
xÁrubeszerzés
xAdásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén, az ajánlati
dokumentációban foglaltak szerint
NUTS-kód HU-223
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
Szállítási szerződés Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata részére
„méhnyakrák és a nemi szervi szemölcsök kialakulásáért felelős HPV védőoltás
beszerzése” vállalkozásba adása.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33651600-4
További
tárgyak:
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)
Oltóanyag megnevezése: Humán Papilloma vakcina 6, 11, 16, 18 típus adszorbeált
injekció előretöltött fecskendőben rekombináns.
ATC kód: J07BM01
Ajánlatkérő a Kbt. 58.§ (7) bekezdése alapján egyenértékű terméket is elfogad. Az
egyenértékűséget ajánlattevőnek ajánlatába igazolni kell.
A beszerzésre kerülő védőoltás mennyisége: 2010. év 170 sorozat, opció 70
sorozat
2011. év 150 sorozat, opció 58 sorozat
2012. év 150 sorozat, opció 60 sorozat
2013. év 150 sorozat, opció 61 sorozat
2014. év 150 sorozat, opció 62 sorozat
A dokumentációban részletezettek szerint.
II.2.2)
Vételi jog (opció) (adott esetben) igen
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ajánlatkérő a vételi jogát - a tényleges igények függvényében - az opcionálisan
megjelölt mennyiség egészére vagy annak egy részére a szerződés hatálya alatt az
ajánlattevőhöz intézett egyoldalú jognyilatkozattal gyakorolhatja. A jognyilatkozatnak
tartalmaznia kell a mennyiséget, a teljesítés helyét és a szállítási határidőt. A
vételi jog alapján történő szállításokra egyebekben az alapmennyiség szállítására
vonatkozó szerződéses feltételrendszer alkalmazandó.
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban: 60
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: 60
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés (év/hó/nap)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)



Késedelmi kötbér: a késedelem minden napja után a késedelemmel érintett
termékek nettó szerződéses értékére vetítve 0,5%, maximum a késedelemmel
érintett termékek teljes nettó szerződéses ellenértékének 20%-a.
Hibás teljesítési kötbér: a hibás teljesítéssel érintett termékek kicserélésének
időpontjáig a késedelmi kötbérrel azonos vetítési alapú és mértékű.
Meghiúsulási kötbér: a szerződés meghiúsulása esetére a teljes szerződéses
értékre vetítve 20%.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérő rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító pénzügyi fedezettel.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Ajánlatkérő a termékek ellenértékét a Kbt. 305.§
(3) bekezdése alapján a tárgyi lehívásban szereplő mennyiség szerződésszerű
leszállítását követően 30 napon belül, banki átutalással egyenlíti ki.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
Gazdasági társaság létrehozását Ajánlatkérő nem követeli meg, de közös
ajánlatadáskor meg kell nevezni a kötelezettségvállalásra jogosult és kötelezett
céget.
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 vehet részt, és ezért kizárásra kerül az az ajánlattevő,
alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet akivel szemben a Kbt. 60. § (1)
bekezdésben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
- Az eljárásban nem vehet részt, és ezért kizárásra kerül az az ajánlattevő, a
közbeszerzés értékének 10 % -át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, - illetőleg a d) pont tekintetében
alvállalkozó,- akivel szemben a 61. § (1) bekezdés a)- d) pontjaiban meghatározott
kizáró okok fennállnak.
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, vagy alvállalkozó, valamint erőforrást nyújtó
szervezet, akivel szemben a 61. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok
fennállnak.
- Az eljárásból kizárásra kerül az az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, illetve erőforrást nyújtó
szervezet akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok
valamelyike fennáll. Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:
Az Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának, valamint erőforrást nyújtó szervezetnek
az ajánlatban a Kbt. 249.§ (3) bekezdése szerint kell nyilatkoznia, hogy nem
tartozik a Kbt. 60.§ (1) bekezdés a)-h) pontjaiban, a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-d)
pontjaiban, valamint a Kbt. 61. § (2) meghatározott kizáró okok hatálya alá. Az
ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében
más szervezet(ek) erőforrására is támaszkodhat. Ebben az esetben a Kbt. 65. §



(4) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés időtartama alatt.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P 1. Banki információ valamennyi számlavezető pénzintézettől, arra vonatkozóan,
hogy a beadástól visszaszámított, elmúlt 2 évben számláján 30 napot meghaladó
sorban állás előfordult-e). [Kbt. 66.§ (1) bekezdés a) pont]
P 2. Az ajánlattevőnek és a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak
a számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolója egyszerű másolatban az elmúlt
két lezárt üzleti évre (2007., 2008.) vonatkozóan.
P 3. Ajánlattevő és a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó
nyilatkozata az előző három üzleti év (2007., 2008., 2009.) teljes forgalmáról és a
közbeszerzés tárgya szerinti forgalmáról
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10 %- át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója,
P 1. ha a számlavezető pénzintézeteinek nyilatkozatai alapján folyószámlájukon a
beadástól visszaszámított, elmúlt 2 évben 30 napot meghaladó sorban állás volt.
P 2. az elmúlt két lezárt üzleti év (2007., 2008.) bármelyikében a mérleg szerinti
eredménye negatív.
P 3. Az Ajánlattevő és a Kbt. 71.§ (1) b) pontja szerinti alvállalkozó együttes teljes
forgalma (nettó árbevétel) az elmúlt három évben (2007., 2008., 2009.) átlagosan
nem érte el az évi nettó 30 millió Ft-ot, valamint ezen belül az ajánlattevő és a Kbt.
71.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó együttes, közbeszerzés tárgya
szerinti forgalma az elmúlt három évben (2007., 2008., 2009.) átlagosan nem érte el
az évi nettó 25 millió Ft-ot.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek - és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozóknak - az alábbi dokumentumokat kell az
alkalmasság igazolására becsatolni:
M 1. A Kbt. 67.§ (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi felhívás
megjelenését megelőző 3 évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyát képező
termékek legjelentősebb szállításainak ismertetése - az ellenszolgáltatás összege,
vagy korábbi szállítás mennyiségére utaló más adat, a teljesítés ideje és helye
megjelölésével, valamint a szerződést kötő másik fél megnevezésével - a Kbt. 68.§
(1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően igazolva.
M 2. A Kbt. 67.§ (1) bekezdés e) pontja alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell
az Országos Gyógyszerészeti Intézet, mint illetékes hatóságnak a megajánlott
gyógyszerre (oltóanyagra) vonatkozó, gyógyszertörzskönyvbe bejegyző és annak
forgalomba hozatalát engedélyező határozatát, illetve törzskönyvi regisztrálásról
szóló határozatát, vagy a 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
alapján kiadott, vagy az EGT-megállapodásában részes állam által kiadott
forgalomba- hozatali engedélyének a magyar nyelvű fordítását.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az ajánlattevőt, és a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót:



M 1. Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha nem rendelkeznek együttesen az
ajánlattételi felhívás megjelenését megelőző 3 évben összességében minimum 500
db vagy legalább nettó 30 millió Ft összegű HPV elleni védőoltás sorozat szállítására
vonatkozó referenciával.
M 2. Nem rendelkezik az Országos Gyógyszerészeti Intézet, mint
illetékes hatóságnak a megajánlott gyógyszerre (oltóanyagra) vonatkozó,
gyógyszertörzskönyvbe bejegyző és annak forgalomba hozatalát engedélyező
határozatával, illetve a törzskönyvi regisztrálásról szóló határozatával, vagy a
726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján kiadott, vagy az
EGT-megállapodásban részes állam által kiadott forgalomba-hozatali engedéllyel.
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? 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: 2010/05/04 (év/hó/nap )
Időpont: 10:00 óra
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 50 000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció árát a KANIZSABER Kft pénztárába kell befizetni, vagy a
KANIZSABER Kft OTP Bank Rt-nél vezetett 11749015-24789200 számú számlájára
kell átutalni, vagy ugyanazon számlára befizetni. A dokumentáció árának átutalással
történő megfizetését a dokumentáció kiváltásakor a banki terhelési értesítő
bemutatásával igazolni kell. A készpénz-átutalási igazoláson a következőt
meg kell jelölni: „HPV oltóanyag beszerzése Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata részére”.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/05/04 (év/hó/nap) Időpont: 10:00 óra
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/05/04 (év/hó/nap)
Időpont: 10:00 óra
Helyszín : Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. szám, I. emeleti tárgyaló
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80.§ (2) bekezdés szerinti személyek jogosultak a jelenlétre
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
-
V.2)
A szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos?
nem
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb hivatkozási alapot:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
Dátum: 2010/05/12 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00 óra
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:



Dátum: 2010/06/02 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00 óra
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 rendelkezésre bocsátásának módja: Személyesen vagy
meghatalmazott által munkanapokon 9.00 és 12.00 óra között - az ajánlati határidő
utolsó napján 9.00 és 10.00 óra között - vehető át a befizetést igazoló dokumentum
bemutatása és egy arról készült másolat átadását követően.
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 hiánypótlásra a Kbt. 83. § szerint biztosít lehetőséget. A
hiánypótlás körét a a Kbt. 83. § (2) bekezdése szerint teljeskörűen határozza meg.
2. Az ajánlattételi dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele.
A dokumentáció másra át nem ruházható.
3. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 70.§ (2) bekezdésének megfelelően
a felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére, és a kért ellenszolgáltatás
összegére vonatkozóan, valamint arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról,
fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak
minősül-e.
4. Az ajánlatban meg kell jelölni a Kbt. 71. § (1) bekezdés a), b), c) pontjaiban
foglaltakat.
5. Amennyiben az ajánlatkérő eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek
minősített ajánlattevőt is meghatározza, az eljárás nyertesének visszalépése esetén
vele köt szerződést.
6. Ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál
nem régebbi cégkivonatot, az ajánlatot aláírók eredeti vagy másolati aláírási
címpéldányát.
7. Az ajánlatot zárt csomagolásban, három példányban (1eredeti és 2 másolati)
kell benyújtani. Minden példányon fel kell tüntetni az „eredeti”, vagy „másolat”
megjelölést, azzal a kitétellel, hogy minden esetben az eredeti példány tartalma az
irányadó.
8. A csomagoláson fel kell tüntetni az alábbiakat: „HPV oltóanyag beszerzése”
feliratot, valamint a „Az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel” feliratot jól
látható, egyértelmű módon.



9. Az ajánlatok minden írott lapját folyamatos sorszámozással és az ajánlattevő
cégjegyzésre jogosult, vagy általa meghatalmazott (meghatalmazás eredeti
példányát csatolva) személy kézjegyével, valamint számozott tartalomjegyzékkel
kell ellátni, és sérülésmentesen, a lapokat egymástól elválaszthatatlan formában
(bekötve, lefűzve, vagy bármely egyéb módon) kell leadni.
10. A postai úton feladott ajánlatokat az ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül
benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor került
az A. Melléklet III. pontban meghatározott címen. Az ajánlat, ill. az azzal kapcsolatos
postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. A postán
feladott ajánlati példányokat tartalmazó csomagoláson fel kell tüntetni: „Iktatóban
nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó” feliratot.
11. Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának a cégkivonatával, vállalkozói igazolványával
kell igazolni a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenység végzésére való
jogosultságát. Amennyiben megállapítható, hogy az ajánlattevő nem jogosult a jelen
közbeszerzés tárgya szerinti tevékenység végzésére, úgy ajánlata érvénytelen.
12. A gazdasági társaság létrehozását Ajánlatkérő nem követeli meg, de közös
ajánlatadáskor a kötelezettségvállalásra jogosult és kötelezett céget meg kell
nevezni.
13. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes
költség az ajánlattevőt terheli.
14. Minden egyéb információt az ajánlati dokumentáció és annak műszaki leírásai
tartalmaznak.
15. Az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott
kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény
előírásai szerint kell eljárni.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/04/09 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: KANIZSABER Kft
Postai cím: Ady u. 50.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Gerócs László
Telefon: 36-93/314-123
E-mail: kanizsaber@chello.hu
Fax: 36-93/314-123
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név: KANIZSABER Kft
Postai cím: Ady u. 50.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország



Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon: 36-93/314-123
E-mail: kanizsaber@chello.hu
Fax: 36-93/314-123
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal,
Városfejlesztési Osztály titkársága
Postai cím: Erzsébet tér 7. II. emelet 15-ös ajtó
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon: 36-93/500-700
E-mail:
Fax: 36-93/500-735
Internetcím (URL):
 



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: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Erzsébet tér 7.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal,
Városfejlesztési Osztály
Címzett: Tárnok Ferenc
Telefon: 93/500-700
E-mail: tarnok.ferenc@nagykanizsa.hu
Fax: 93/500-735
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
Bolyai János Általános Iskola átalakítása I. ütem
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
Kivitelezés
xTervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió



A teljesítés helye
Nagykanizsa, Erzsébet tér 9. (Hrsz.: 2.)
NUTS-kód HU-223
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
A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, ajánlatkérő részére
„Infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztése a nagykanizsai Bolyai János Általános
Iskolában” építési beruházás Vállalkozási szerződés keretében, a felmerülő
tervezési munkával együtt.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212314-0
További
tárgyak:

45214200-2
45000000-7
45200000-9

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)
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése döntése szerint a nagykanizsai Bolyai
János Általános Iskola 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 9. (Hrsz.: 2., Műemléki
törzsszám: 6285), I. ütemű megvalósítása:
A./ Pince, földszint felújítása, I. ütem (Támogatott műszaki tartalom):
A felújítandó épületrész (főépület) telepítése nem változik, csak belső átalakítások
tervezettek. Az infrastrukturális tevékenységek hangsúlyozottan a főépület
földszintjére irányulnak, de a földszinti, érdemi beavatkozásoknak elengedhetetlen
feltétele a főépület pinceszintjének állagjavítása, felújítása.
A rekonstrukcióval, felújítással érintett épületrész alapterülete: 1.569,84 m2.
A főépület földszint (895,53 m2) műszaki adatai:
Oktatási helyiségek: 381,93 m2
Oktatást kiegészítő helyiségek: 220,31 m2
Közlekedő helyiségek: 265,95 m2
Tárolók, raktárak: 27,33 m2
Összesen: 895,53 m2
Földszinti átalakítások leírása: A rekonstrukciót követően a földszinten a
továbbiakban is jellemzően oktatási helyiségek kerülnek kialakításra. 8 db.
tanterem, valamint kismértékű épületszerkezeti átalakításokkal megoldható az iskola
módszertani munkájának szükségleteként a nagyobb közösségi terek kialakítása.
Az épület főbejárati funkciója visszaállításra kerül (akadálymentesen), a k-i és d-i
szárnyak földszinti része, valamint az udvar is akadálymentesen megközelíthetőek
lesznek.
A rekonstrukciót érintő főbb építési fázisok:
- új épületszerkezetek építése,
- új padlóburkolati rétegrend készítése,
- nyílászárók cseréje, újak beépítése,
- vakolatok felújítása, javítása, új „lélegző WTA vakolat” készítése
- teljes festés, mázolás (vonatkozó akadálymentesítési előírásoknak megfelelően)
- vizesblokkok teljes felújítása, kialakítása,
- funkcióhoz igazodó épületgépészeti rendszerek,
- erős és gyengeáramú hálózatok kiépítése, IKT eszközök fogadására alkalmas
környezet (CAT6)
Pinceszint műszaki adatai:
Oktatást kiegészítő helyiségek: 411,51 m2
Közlekedő helyiségek: 156,43 m2
Tárolók, raktárak: 106,37 m2
Összesen: 674,31 m2
Pinceszinti átalakítások leírása:



Az épület pinceszintjén egységesen olyan építési és állagmegóvási munkákat kell
elvégezni, hogy a földszinti épületrészt az új igényeknek megfelelően fel tudjuk
újítani. Az d-i épületszárnyában 1 db akadálymentes vizesblokk - öltöző kerül
kialakításra.
Főbb építési munkafázisok:
- a meglévő falak utólagos szigetelése a lábazati részen, padlók szigetelése
- új épületszerkezetek építése,
- új vakolatok készítése
- felületi bevonatok és új padozati, burkolati rétegrendek elkészítése.
Ezeken túlmenően a helyiségek fokozott mesterséges szellőzését, erős és
gyengeáramú rendszerek kialakítását is meg kell oldani.
B./ Homlokzat részleges felújítása, I. ütem (Saját forrású műszaki tartalom):
Bolyai János Általános Iskola főépület utcai homlokzat felújítása az intézmény
főépületének Erzsébet téri, Vásár utcai és udvari homlokzat részét érinti.
Az épület utcai homlokzati felületei egységesen javítandók, vakolandók, a
meglazult, sérült vakolati részek leverésével majd az eredeti felülettel megegyező
módon javítandó sima és tagolt felületen egységesen. A homlokzati felületek
színezését színezési terv szerint kell kialakítani kiegészítő tervlapok szerint.
Homlokzat felülete utcai homlokzaton: 860,00 m2, udvari homlokzaton 620,00 m2.
C./ Homlokzat teljes felújítása (+Támogatásra benyújtandó műszaki tartalom):
Az épület utcai homlokzat a B./ pontban meghatározott munkáit egészíti ki, „teljes”
értékű homlokzat felújítását tartalmaz, opcionális jelleggel, az utcai oldalon (emeleti
nyílászárók cseréje nélkül) és az udvari homlokzaton (emeleti nyílászárók cseréje
nélkül és az emeleti homlokzat foltszerű javításával)
Homlokzat felülete utcai homlokzaton: 860,00 m2, udvari homlokzaton 620,00 m2.
A./ Pince, földszint felújítása, I. ütem (Támogatott műszaki tartalom):
A felújítandó épületrész (főépület) telepítése nem változik, csak belső átalakítások
tervezettek. Az infrastrukturális tevékenységek hangsúlyozottan a főépület
földszintjére irányulnak, de a földszinti, érdemi beavatkozásoknak elengedhetetlen
feltétele a főépület pinceszintjének állagjavítása, felújítása.
A rekonstrukcióval, felújítással érintett épületrész alapterülete: 1.597,06 m2.
A főépület földszint (936,47 m2) műszaki adatai:
Oktatási helyiségek: 398,15 m2
Oktatást kiegészítő helyiségek: 209,33 m2
Közlekedő helyiségek: 300,32 m2
Tárolók, raktárak: 28,67 m2
Összesen: 936,47 m2
Földszinti átalakítások leírása: A rekonstrukciót követően a földszinten a
továbbiakban is jellemzően oktatási helyiségek kerülnek kialakításra. 8 db.
tanterem, valamint kismértékű épületszerkezeti átalakításokkal megoldható az iskola
módszertani munkájának szükségleteként a nagyobb közösségi terek kialakítása.
Az épület főbejárati funkciója visszaállításra kerül (akadálymentesen), a ny-i és é-i
szárnyak földszinti része, valamint az udvar is akadálymentesen megközelíthetőek
lesznek. Az é-i épületszárnyában 1 db. akadálymentes vizesblokk kerül kialakításra,
s ezzel együtt 30 db lesz az akadálymentesített helyiségek száma.
A rekonstrukciót érintő főbb építési fázisok:
- új épületszerkezetek építése, bővítése,
- új padlóburkolati rétegrend készítése,



- nyílászárók javítása, cseréje, újak beépítése,
- teljes festés, mázolás (vonatkozó akadálymentesítési előírásoknak megfelelően)
- vizesblokkok teljes felújítása, kialakítása,
- funkcióhoz igazodó épületgépészeti rendszerek,
- erős és gyengeáramú hálózatok kiépítése, IKT eszközök fogadására alkalmas
környezet (CAT6)
Pinceszint műszaki adatai:
Oktatást kiegészítő helyiségek: 210,33 m2
Közlekedő helyiségek: 120,24 m2
Tárolók, raktárak: 330,02m2
Összesen: 660,59 m2
Pinceszinti átalakítások leírása:
Az épület pinceszintjén egységesen olyan építési és állagmegóvási munkákat kell
elvégezni, hogy a földszinti épületrészt az új igényeknek megfelelően fel tudjuk
újítani.
Főbb építési munkafázisok:
- a meglévő falak és padló utólagos szigetelése,
- új épületszerkezetek építése,
- vakolatok felújítása, javítása, új „lélegző vakolat”,
- felületi bevonatok és új padozati, burkolati rétegrendek elkészítése.
Ezeken túlmenően a helyiségek fokozott mesterséges szellőzését, erős és
gyengeáramú rendszerek kialakítását is meg kell oldani.
B./ Homlokzat részleges felújítása, I. ütem (Saját forrású műszaki tartalom):
Bolyai János Általános Iskola főépület utcai homlokzat felújítása az intézmény
főépületének Erzsébet téri, Vásár utcai és udvari homlokzatát érinti.
Az épület utcai homlokzati felületei egységesen javítandók a meglazult, sérült
vakolati részek leverésével majd az eredeti felülettel megegyező módon javítandó
sima és tagolt felületen egységesen. A homlokzati felületek színezését színezési terv
szerint kell kialakítani.
C./ Homlokzat teljes felújítása (+Támogatásra benyújtandó műszaki tartalom):
Az épület utcai homlokzat a B./ pontban meghatározott munkáit egészíti ki, teljes
értékű homlokzat felújítását tartalmaz, opcionális jelleggel:
Részletezve a műszaki dokumentációban.
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 2010/10/15 (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)
Vállalt mértékű késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér, teljesítési biztosíték. A
biztosíték teljesíthető a Kbt. 53.§ (6) bekezdése a) pontja alapján.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
A munka finanszírozása a NYDOP-5.3.1/2/2F-2008-0022 számú, támogatott
pályázat alapján az Európai Unió, a magyar állami költségvetés és az Ajánlatkérő
saját forrásából történik, valamint a Nemzeti Kulturális alaphoz benyújtott pályázat
feltételei szerint.
Az ajánlattevő köteles számláit szerződésszerűen és a jogszabályoknak
megfelelően a megrendelőhöz benyújtani. Ajánlatkérő előleget nem-, a teljesítés
folyamán részszámlázási lehetőséget biztosít.
A 2010. évi rendelkezésre álló forrás mértéke: bruttó 130 millió Ft (a fennmaradó
összeg 2011. évi halasztott fizetésű).
A kivitelezési munkák ellenértékét ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően 60
napon belül banki átutalással egyenlíti ki.
Az ellenszolgáltatás kiegyenlítése igazolt teljesítést követően benyújtható
részszámla és végszámla alapján, átutalással történik a Kbt. 305. § (3)
bekezdésében foglaltak szerint.
Ajánlattevő a számlázásra vonatkozóan pénzügyi-műszaki ütemtervet köteles
összeállítani, és ajánlatához csatolni a dokumentációban meghatározott feltételek
szerint.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
Az ajánlatkérő gazdasági társaság létrehozását nem köti ki.
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:
Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, illetve erőforrás szervezet:
- akivel, vagy amellyel szemben a Kbt. 60.§ (1) bekezdése, a Kbt. 61.§ (1) bekezdés
d) pontja szerinti kizáró okok bármelyike fenn áll.
Nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó, illetve erőforrás szervezet:
- akivel, vagy amellyel szemben a Kbt. 61.§ (1) bekezdés a)-c) pontja, illetve a Kbt.
62.§ (1) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fenn áll.
A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőknek, a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az
ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek
nyilatkoznia kell a Kbt. 249.§ (3) harmadik bekezdésének megfelelően.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság



Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőre, valamint a Kbt. 71 §. (1) bekezdés b.) pontja szerinti alvállalkozó által
becsatolandó iratok.
- Valamennyi számlavezető pénzintézetének eredeti, vagy hitelesített másolatban
becsatolt, a részvételi jelentkezési határidőt megelőzően 30 napnál nem régebbi
nyilatkozata az alábbi tartalommal:
- mióta vezeti ajánlattevő, Kbt. 71. §. (1) bekezdés b.) pontja szerinti alvállalkozó
bankszámláját,
- gazdálkodószervezet fizetési kötelezettségének pontosan eleget tesz-e,
- számláján van-e, illetve az elmúlt 3 évben (2007., 2008. és 2009.) volt-e sorban
állás, ha igen, akkor milyen összegű és milyen időtartamú,
- ajánlattevő pénzügyi helyzetére, hitel- és fizetőképességére vonatkozó banki
minősítés.
- az utolsó 3 év (2006., 2007. és 2008.) évi beszámolójának, eredmény
kimutatásának becsatolása kiegészítő mellékletek nélkül.
- nyilatkozat ajánlattevő elmúlt 3 évi (2007., 2008. és 2009.) forgalmáról és
ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyának (Építési beruházás) kivitelezés
forgalmáról,
- Ajánlattevő, 10 % feletti alvállalkozó csatoljon az ajánlattételi határidő napját
megelőző 30 napnál nem régebbi pénzintézettől származó vagy egyéb hitelt érdemlő
módon történő igazolása, hogy az anyagköltsége és munkadíj forrása az ajánlattevő
rendelkezésére áll, vagy rendelkezésére fog állni.
Erőforrás szervezetek igazolásait csak a Kbt. 4.§ 3/E. pontja alapján fogadja el az
ajánlatkérő. Az erőforrás szervezet igazolásait a Kbt. 65.§ (3)-(4) bekezdése alapján
kell benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmas az Ajánlattevő, valamint a Kbt. 71 §. (1) bekezdés b.) pontja szerinti
alvállalkozó:
- Pénzügyi, gazdasági alkalmasság az utolsó 3 év (2006. 2007. és 2008.) mérlege,
eredmény kimutatása és a pénzintézeti nyilatkozat(ok) alapján:
- az elmúlt 3 évben (2007., 2008. és 2009.) - pénzintézeti igazolás(ok) alapján 30
napot meghaladó sorba állás nem volt a bankszámláján.
- Ajánlattevő pénzügyi helyzetére, hitel és fizetőképességére vonatkozó banki
minősítése megfelelő.
- Ajánlattevő mérleg szerinti eredménye az utolsó 3 évben (2006., 2007. és 2008.)
egynél többször nem negatív.
- a belföldi értékesítés nettó árbevétele az utolsó 3 évben (2007., 2008. és 2009.)
legalább 400 millió Ft, közbeszerzés tárgyának (építési beruházás) nettó árbevétele
legalább 300 millió Ft
- Alkalmatlan az ajánlattevő, 10 % feletti alvállalkozó, ha az ajánlattételi határidő
napját megelőző 30 napnál nem régebbi pénzintézettől származó saját nyilatkozatán
kívül egyéb hitelt érdemlő módon történő igazolása alapján az anyagköltség és
munkadíj forrása min. 50 000 000 HUF értékben nem áll rendelkezésére, vagy nem
fog rendelkezésére állni.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának



M1. Az elmúlt 5 év (2005., 2006., 2007., 2008. és 2009. év) építés-szerelési
referencia munkák ismertetése (a szerződött fél, a szerződéses összeg,
teljesítés időtartama, a szerződés tárgya, a referenciát igazoló személy nevének,
telefonszámának megadásával), a megbízótól (vele szerződő féltől) származó
referencia levél mellékelésével.
M2.A teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg
felszereltség leírása a rendelkezési jogosultságot igazoló okirat(ok) (számla, eszköz
nyilvántartólap, bérleti- lízing előszerződés, keretszerződés, kötelező érvényű
szándéknyilatkozat) egyszerű másolatának csatolásával, különös tekintettel a
műszaki alkalmasság minimum követelményeinél felsorolt gépekre.
Ha a működtetés, forgalomban való részvétel forgalmi engedélyhez kötött, az
érvényes forgalmi engedély egyszerű másolatának becsatolása is szükséges.
M3.Az Ajánlattevőnek meg kell neveznie a teljesítésbe bevonni kívánt
szakembereket, továbbá ismertetnie kell a teljesítésbe bevonni kívánt vezető
szakemberek képzettségét, végzettségét, jogosultságát és csatolnia kell az ezt
igazoló okiratok egyszerű másolatát a Kbt. 62. §. (2) bekezdés e.) pontja alapján.
Továbbá kérjük megadni a kivitelezésnél számításba vett fizikai létszámát.
M4.Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozója mutassa be az elmúlt 3 év átlagos statisztikai és
vezető tisztségviselőinek létszámát.
Erőforrás szervezetek igazolásait csak a Kbt. 4.§ 3/E. pontja alapján fogadja el az
ajánlatkérő. Az erőforrás szervezet igazolásait a Kbt. 65.§ (3)-(4) bekezdése alapján
kell benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az elmúlt 5 évben (2005., 2006., 2007., 2008., és
2009.) nem rendelkezik legalább:
- 1 db műemléki, vagy helyi védettség alatt álló,
- 2 db oktatási, vagy középület építési/felújítási referenciával,
melyeknek kivitelezési összege eléri a nettó 200 millió MFt-ot.
M2. Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik az
ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok) és a közbeszerzés értékének 10
%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó együttesen az alábbi
műszaki-technikai felszereltséggel:
- 1 db minimum 15 to teherbírású autódaru,
- 2 db minimum 6 tonna teherbírású gépjármű,
- 1 db árokásásra alkalmas kotró, rakodó munkagép
- 860 m2 homlokzati állvánnyal,
- 2 db betonkeverő,
- 1 db vakológép,
- 1 db szintező műszer,
- 1 db fúró-véső kalapács,
- 1 db ütve-fúró,
- 1 db csempevágó.
M3. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel a
kivitelezés időszakában:
- 1 fő, alkalmazásában álló, legalább 5 éves gyakorlattal rendelkező felelős műszaki
vezetői névjegyzékbe bejegyzett felsőfokú végzettségű építész szakemberrel
(MV-Ép/A).



- 2 fő (felsőfokú végzettségű 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel,
akik felelős műszaki vezetői határozattal rendelkeznek) szakmánként a következő:
- 1 fő épületgépész mérnök (legalább „ÉG” kategóriás),
- 1 fő villamos mérnök (legalább „ÉV” kategóriás),
továbbá:
- 1 fő, alkalmazásban álló felsőfokú végzettségű minőségbiztosításért felelős
szakemberrel,
- 20 fő alkalmazásban álló szakmunkással
M4. Alkalmatlan az ajánlattevő, illetve a 10 % feletti alvállalkozója az előző 3 évi,
éves, átlagos statisztikai állományi létszáma évente nem éri el legalább a 25 főt.
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott igen
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
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x
xAz alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat
súlyozással kell megadni)

Szempont Súlyszám
1. Vállalási díj (nettó, Ft) 60
2. Más módon értékelhető tényezők,
minőség, környezetvédelmi,
klímavédelmi tulajdonságok

15

organizációs terv 5
projekt ütemterv 5
minőségellenőrzési terv 5
3. Szerződéses feltételek 15
vállalt teljesítési garancia mértéke
(%-ban)

8

késedelmi kötbér véghatáridőre (%-ban) 7



4. Teljesítési határidő (előteljesítés
napokban)

10

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: 2010/05/18 (év/hó/nap )
Időpont: 10.00 óra
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 150.000,- Ft
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció árát a KANIZSABER Kft pénztárába kell befizetni, vagy a
KANIZSABER Kft OTP Bank Rt-nél vezetett 11749015-24789200 számú számlájára
kell átutalni, vagy ugyanazon számlára befizetni. A dokumentáció árának átutalással
történő megfizetését a dokumentáció kiváltásakor a banki terhelési értesítő
bemutatásával igazolni kell. A készpénz-átutalási igazoláson a következőt meg kell
jelölni: „Bolyai Általános Iskola”.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/05/18 (év/hó/nap) Időpont: 10.00 óra
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/05/18 (év/hó/nap)
Időpont: 10.00 óra
Helyszín : Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. szám, I. emeleti tárgyaló
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
Kbt. 80.§ (2) bekezdése szerint



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:
A beruházás a Nyugat-Dunántúli Operatív Program Közoktatási infrastruktúra és
szolgáltatások fejlesztése pályázat keretében valósul meg.
Projektszám: NYDOP-5.3.1/2/2F-2008-0022
Valamint az Ajánlatkérő a Nemzeti Kulturális Alaphoz nyújtott be pályázatot „A
nagykanizsai Bolyai János Általános Iskola műemlékvédelem alatt álló épületének
homlokzatfelújítása” címen.
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2010. május 27. Időpont: 10.00 óra
Helyszín: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. szám, I. emeleti tárgyaló
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2010. június 17.
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 rendelkezésre bocsátásának módja: A KANIZSABER Kft.
irodájában (8800 Nagykanizsa, Ady u. 50.) személyesen munkanapokon 9.00
és 12.00 óra között - az ajánlattételi határidő lejártának napján 9.00 és 10.00 óra
között - vehető át a befizetést igazoló dokumentum bemutatása és egy arról készült
másolat átadását követően.
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:
Az ajánlatok értékelésénél a pontszámok 1-10-ig terjednek.
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:
Az értékelést az összes részszempont esetében arányosítás elvével végzi az
ajánlatkérő.
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 hiánypótlásra a Kbt. 83. § szerint biztosít lehetőséget. A
hiánypótlás körét a a Kbt. 83. § (2) bekezdése szerint teljeskörűen határozza meg.
2. Az ajánlattételi dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele.
A dokumentáció másra át nem ruházható.
3. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 70.§ (2) bekezdésének megfelelően
a felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére, és a kért ellenszolgáltatás
összegére vonatkozóan, valamint arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról,
fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak
minősül-e.
4. Ajánlattevőnek a kbt. 72 §.-a szerint nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattétel
során figyelembe vette-e a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre,
valamint az akadálymentesítésre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos
kötelezettségeket.
5. Az ajánlatban meg kell jelölni a Kbt. 71. § (1) bekezdés a), b), c) pontjaiban
foglaltakat.
6. Amennyiben az ajánlatkérő eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek
minősített ajánlattevőt is meghatározza, az eljárás nyertesének visszalépése esetén
vele köt szerződést.
7. Ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál
nem régebbi cégkivonatot, az ajánlatot aláírók eredeti vagy másolati aláírási
címpéldányát.
8. Az ajánlatot zárt csomagolásban, három példányban (1eredeti és 2 másolati)
kell benyújtani. Minden példányon fel kell tüntetni az „eredeti”, vagy „másolat”
megjelölést, azzal a kitétellel, hogy minden esetben az eredeti példány tartalma az
irányadó.
9. A csomagoláson fel kell tüntetni az alábbiakat: „Bolyai Általános Iskola” feliratot,
valamint a „Az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel” feliratot jól látható,
egyértelmű módon.
10. Az ajánlatok minden írott lapját folyamatos sorszámozással és az ajánlattevő
cégjegyzésre jogosult, vagy általa meghatalmazott (meghatalmazás eredeti
példányát csatolva) személy kézjegyével, valamint számozott tartalomjegyzékkel
kell ellátni, és sérülésmentesen, a lapokat egymástól elválaszthatatlan formában
(bekötve, lefűzve, vagy bármely egyéb módon) kell leadni.
11. A postai úton feladott ajánlatokat az ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül
benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor került
az A. Melléklet III. pontban meghatározott címen. Az ajánlat, ill. az azzal kapcsolatos
postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. A postán
feladott ajánlati példányokat tartalmazó csomagoláson fel kell tüntetni: „Iktatóban
nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó” feliratot.
12. Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának a cégkivonatával, vállalkozói igazolványával
kell igazolni a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenység végzésére való
jogosultságát. Amennyiben megállapítható, hogy az ajánlattevő nem jogosult a jelen
közbeszerzés tárgya szerinti tevékenység végzésére, úgy ajánlata érvénytelen.
13. A gazdasági társaság létrehozását Ajánlatkérő nem követeli meg, de közös
ajánlatadáskor a kötelezettségvállalásra jogosult és kötelezett céget meg kell
nevezni.



14. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes
költség az ajánlattevőt terheli.
15. Minden egyéb információt az ajánlati dokumentáció és annak műszaki leírásai
tartalmaznak.
16. Ajánlatadó köteles szándéknyilatkozatot becsatolni, hogy nyertessége esetén
a projekt nagyságrendjével megegyező nagyságú, a közbeszerzés tárgyával
megegyező felelősségbiztosítással fog rendelkezni.
17. Az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott
kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény
előírásai szerint kell eljárni.
18. Az ajánlattevő köteles csatolni a cégjegyzésre jogosultak aláírási címpéldányát.
Ajánlatkérő a Kbt. 20. §. (3) bekezdése alapján írja elő az igazolás egyszerű
másolatban történő benyújtását.
19. Alkalmatlan az ajánlattevő és a 10 % feletti alvállalkozója, ha nem rendelkezik
ISO 9001 Minőségirányítási Rendszerrel, ISO 14001 Környezetköz-pontú Irányítási
Rendszerrel és MSZ 28001:2008 szabvány követelményeit kielégítő Munkahelyi
Egészségvédelmi és Biztonságirányítási Rendszerrel, vagy a fentiekkel egyenértékű
akkreditált rendszerekkel.
20. Az Ajánlatkérő a Kbt. 48. § (3) pontjában előírtaknak megfelelően tájékoztatja
az ajánlattevőket, hogy jelen projektre vonatkozó támogatási igényét nyújt be. A
Vállalkozási szerződés a projekt támogatása a megkötött Támogatási szerződés és
a teljes homlokzatfelújításra benyújtott pályázat eredményességének figyelembe
vételével hatályosulhat.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/04/22 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: KANIZSABER Kft.
Postai cím: Ady u. 50.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Gerócs László
Telefon: 93/ 314-123
E-mail: kanizsaber@chello.hu
Fax: 93/ 314-123
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név: KANIZSABER Kft.
Postai cím: Ady u. 50.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Gerócs László
Telefon: 93/ 314-123



E-mail: kanizsaber@chello.hu
Fax: 93/ 314-123
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal,
Városfejlesztési Osztály titkársága
Postai cím: Erzsébet tér 7. II. emelet 15-ös ajtó
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon: 36-93/500-700
E-mail:
Fax: 36-93/500-735
Internetcím (URL):
 



2. 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
tájékoztató
az eljárás eredményéről
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________
KÉ nyilvántartási szám_________________
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Erzsébet tér 7.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Címzett: Tárnok Ferenc
Telefon: 93/500-700
E-mail: tarnok.ferenc@nagykanizsa.hu
Fax: 93/500-735
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bek., 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1.) A Kbt. IV. fejezete/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. 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
Városközpont rekonstrukció
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát
válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik a leginkább
megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
a)
xÉpítési beruházás
Kivitelezés
xTervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye
Nagykanizsa város közigazgatási területe
NUTS-kód HU232
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikével kapcsolatos
Keretmegállapodáson alapuló szerződés megkötése x
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége
Keretmegállapodás Nagykanizsa városközpont rekonstrukciójának megvalósítása
tárgyában
Nagykanizsa városközpont rekonstrukciója, a következő akcióterületeken:
- Erzsébet tér
- Magyar és Petőfi utcák összekötése
- Huszti György tér
- Eötvös tér, Széchenyi tér, Deák tér
- Zrínyi utca - Teleki utca összekötése
- egyéb, a mintaköltségvetésben szereplő feladatok végrehajtása
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7



További
tárgyak:

45110000-1
45211000-9
45212000-6
45223310-2
45300000-0
45400000-1

II.2) A szerződés(ek) értéke
II.2.1) A szerződés(ek) értéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni, az
összes szerződést, részt és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó
információkkal kapcsolatban az V. Az eljárás eredménye megnevezésű szakaszt
kérjük kitölteni)
Érték (arab számmal)
Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
III. SZAKASZ: AZ ELJÁRÁS
III.1.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat xa következő részszempontok alapján

Szempont Súlyszám
1. vállalási ár (nettó Ft) 4
2. jótállás időtartama (hónap) 1
3. késedelmi kötbér 1
III.1.2)
Sor került-e elektronikus árlejtésre? nem
III.1.3) A keretmegállapodás megkötésére milyen eljárás alkalmazásával került sor?
Nyílt x
Meghívásos
Tárgyalásos
III.2) Adminisztratív információk
III.2.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
III.2.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a HL-ben?
nem
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes összesített tájékoztató
VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás
VAGY Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -



A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.2.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a KÉ-ben?
igen
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes összesített tájékoztató
VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás x
VAGY Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 29180 / 2009 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2010/01/08 (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 1
Megnevezése: KERETMEGÁLLAPODÁS
IV.1)
A szerződéskötés dátuma: 2010/04/07 (év/hó/nap)
IV.2)
A benyújtott ajánlatok száma : 4
IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: NK-VR Konzorcium
Postai cím: Jegenye sor 3.
Város/Község: Zalakaros
Postai irányítószám: 8749
Ország: Magyarország
Telefon: 06-93-541-920
E-mail: szalaibb@t-online.hu
Fax: 06-93-541-925
Internetcím (URL):
IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték (arab számmal) 1.200.000.000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték (arab számmal)
Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal)



legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal)
Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni:
az évek számát
VAGY a hónapok számát
IV.5)
Valószínűsíthető –e alvállalkozók, illetve erőforrást nyújtó szervezetek igénybevétele
a szerződés teljesítéséhez? igen
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve erőforrást nyújtó
szervezetek igénybevételével történő teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak
számokkal):
Érték ÁFA nélkül: (arab számmal)
Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
A szerződés alvállalkozók, illetve erőforrást nyújtó szervezetek igénybevételével
történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)
IV.6)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett?
nem
IV.7)
Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan
alacsony volt? nem
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány
használható) -------------------
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)
A szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos-e? igen
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb hivatkozási adatot:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város funkcióbővítő fejlesztése
KIEPR-2008-003/NYDR
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Az eredményhirdetés időpontja (adott esetben)
Dátum: 2010/03/17 (év/hó/nap)
V.2.2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem kerül sor, ennek
indoka
-
V.2.3) A nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési törvény 70. §-ának (2) bekezdése
szerinti minősítése
 
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás x



egyéb
-------------------- (E részből szükség esetén több példány használandó) -----------------
V.2.4) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint
az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
 
Név:
Magyar Aszfalt Kft
Cím:
1135 Budapest, Szegedi u. 35-37.
Ellenszolgáltatás összege:
Érték (arab számmal)
Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
-------------------------------- (E pontból szükség esetén több példány használandó)
-------------------------------
V.2.5) Az ajánlattevők neve és címe (ország is)
Ajánlattevők neve, címe, a benyújtott ajánlatok száma (adott esetben)
 
TK Konzorcium (név)
9024 Győr, Baross Gábor út 43. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
1 (benyújtott ajánlatok száma, adott esetben)
SADE-Magyarország Mélyépítő Kft (név)
1117 Budapest, Budafoki út 72-74. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
1 (benyújtott ajánlatok száma, adott esetben)
NK-VR Konzorcium (név)
8749 Zalakaros, Jegenye sor 3. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
1 (benyújtott ajánlatok száma, adott esetben)
Magyar Aszfalt Kft (név)
1135 Budapest, Szegedi u. 35-37. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
1 (benyújtott ajánlatok száma, adott esetben)
V.2.6) Az Ajánlatkérő az összegzést egy alkalommal, 2010. március 26.-án
módosította. (név)
(cím)
(székhely szerinti ország)
(benyújtott ajánlatok száma, adott esetben)
-------------------------------- (E pontból szükség esetén több példány használandó)
-------------------------------
V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/03/31 (év/hó/nap)



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 x
Szolgáltatás
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Erzsébet tér 7.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal,
Városfejlesztési Osztály
Címzett: Tárnok Ferenc
Telefon: 93/500-700
E-mail: tarnok.ferenc@nagykanizsa.hu
Fax: 93/500-735
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
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal részére természetbeni
juttatás igénybevételére jogosító utalványok szállítása cafetéria rendszerben.
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)
xÁrubeszerzés
xAdásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, 8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7.
NUTS-kód HU-223
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
Szállítási szerződés Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
személyi állománya részére üdülési csekk, meleg valamint hideg étkezési utalvány,
iskolakezdési utalvány és ajándék utalvány beszerzése a dokumentációban
részletesen meghatározottak szerint.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 22420000-0
További
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 x
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)
179 fő részére, opcionálisan 20 fő részére melegétkezési utalvány beszerzése, az
ajánlatkérő által előírt névértékben, a dokumentációban meghatározott címletekben
tömbösítve, 1 fő részére hideg étkezési utalvány beszerzése az ajánlatkérő által
előírt névértékben, a dokumentációban meghatározott címletekben tömbösítve, 59
fő részére, opcionálisan 7 fő részére üdülési csekk beszerzése az ajánlatkérő által
előírt névértékben, a dokumentációban meghatározott címletekben tömbösítve,
32 fő részére, opcionálisan 4 fő részére iskolakezdési utalvány beszerzése az
ajánlatkérő által előírt névértékben, a dokumentációban meghatározott címletekben,
1 fő részére ajándékutalvány beszerzése az ajánlatkérő által előírt névértékben, a
dokumentációban meghatározott címeletekben.
A dokumentációban részletezettek szerint.
II.2.2)
Vételi jog (opció) (adott esetben) igen
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ajánlatkérő a vételi jogát - a tényleges igények függvényében - az opcionálisan
megjelölt mennyiség egészére vagy annak egy részére a szerződés hatálya alatt az
ajánlattevőhöz intézett egyoldalú jognyilatkozattal gyakorolhatja. A jognyilatkozatnak
tartalmaznia kell a mennyiséget, a teljesítés helyét és a szállítási határidőt. A
vételi jog alapján történő szállításokra egyebekben az alapmennyiség szállítására
vonatkozó szerződéses feltételrendszer alkalmazandó.
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban: 7
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 2010/12/31 (év/hó/nap)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)



Késedelmi kötbér: a késedelem minden napja után a késedelemmel érintett
termékek nettó szerződéses értékére vetítve 0,5
Meghiúsulási kötbér: a szerződés meghiúsulása esetére a teljes szerződéses
értékre vetítve 20%.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérő rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító pénzügyi fedezettel.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Ajánlatkérő a termékek ellenértékét a Kbt. 305.§
(3) bekezdése alapján a tárgyi lehívásban szereplő mennyiség szerződésszerű
leszállítását követően 30 napon belül, banki átutalással egyenlíti ki.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
Gazdasági társaság létrehozását Ajánlatkérő nem követeli meg, de közös
ajánlatadáskor meg kell nevezni a kötelezettségvállalásra jogosult és kötelezett
céget.
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,
aki a Kbt. 60. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy számára erőforrást nyújtó
szervezet, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt
áll.
Ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozónak, valamint az erőforrás nyújtó szervezetnek a Kbt. 249.
§ (3) bekezdésében foglaltak szerint nyilatkoznia kell a Kbt. 60. § (1) bekezdésében
foglalt kizáró okok fenn nem állásáról. A közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem
haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó tekintetében az ajánlattevőnek
nyilatkoznia kell a Kbt. 71. § (3) bekezdése szerint, hogy a szerződés teljesítéséhez
nem vesz igénybe kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Ajánlattevő jogosult a kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokat az ajánlatához
csatolni, míg nyertessége esetén köteles az eredményhirdetést követő 8 napon belül
a Kbt. 63. § (2)-(3) bekezdése szerint igazolásokat benyújtani.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P 1. Banki információ valamennyi számlavezető pénzintézettől, arra vonatkozóan,
hogy a beadástól visszaszámított, elmúlt 2 évben számláján 30 napot meghaladó
sorban állás előfordult-e). [Kbt. 66.§ (1) bekezdés a) pont]
P 2. Az ajánlattevőnek és a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak
a számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolója egyszerű másolatban az elmúlt
két lezárt üzleti évre (2007., 2008.) vonatkozóan.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):



Alkalmatlan az ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10 %- át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója,
P 1. ha a számlavezető pénzintézeteinek nyilatkozatai alapján folyószámlájukon a
beadástól visszaszámított, elmúlt 2 évben 30 napot meghaladó sorban állás volt.
P 2. az elmúlt két lezárt üzleti év (2007., 2008.) bármelyikében a mérleg szerinti
eredménye negatív.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevő az ajánlattételi határidőt
megelőző két évben (2008-2009) a rendelkezzen meleg étel utalványok beszerzése
tárgyában évente legalább egy, nettó 20 millió Ft értékű teljesítéssel, iskolakezdési
utalvány beszerzése tárgyában évente legalább egy, nettó 800 ezer Ft értékű
teljesítéssel, valamint üdülési csekk beszerzése tárgyában évente legalább egy
nettó 4 millió Ft értékű teljesítéssel, a teljesített legjelentősebb szállításainak
(szerződéseinek) ismertetése: teljesítés ideje, szerződést kötő másik fél, szállítás
tárgya, ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi szállítás mennyiségére utaló más
adat megjelölésével.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója a szerződés teljesítésére, ha az
ajánlattételi határidőt megelőző kettő évben (2008-2009) meleg étel utalványok
beszerzése tárgyában teljesített szállításai között nincs évente legalább egy, nettó
20 millió Ft értékű teljesítés, míg iskolakezdési utalvány beszerzése tárgyában
teljesített szállításai között nincs évente legalább egy, nettó 800 ezer Ft értékű
teljesítés, valamint üdülési csekk beszerzése tárgyában teljesített szállításai között
nincs évente legalább egy, 4 millió Ft értékű teljesítés.
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? 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: 2010/05/31 (év/hó/nap )
Időpont: 10:00 óra
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 60 000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció árát a KANIZSABER Kft pénztárába kell befizetni, vagy a
KANIZSABER Kft OTP Bank Rt-nél vezetett 11749015-24789200 számú számlájára
kell átutalni, vagy ugyanazon számlára befizetni. A dokumentáció árának átutalással
történő megfizetését a dokumentáció kiváltásakor a banki terhelési értesítő
bemutatásával igazolni kell. A készpénz-átutalási igazoláson a következőt meg
kell jelölni: „ Természetbeni juttatás igénybevételére jogosító utalványok szállítása
cafetéria rendszerben Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
részére”.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/05/31 (év/hó/nap) Időpont: 10:00 óra
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/05/31 (év/hó/nap)
Időpont: 10:00 óra



Helyszín : Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. szám, I. emeleti tárgyaló
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
igen
A Kbt. 80.§ (2) bekezdés szerinti személyek jogosultak a jelenlétre
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
-
V.2)
A szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos?
nem
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb hivatkozási alapot:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
Dátum: 2010/06/09 (év/hó/nap) Időpont: 10:00 óra
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
Dátum: 2010/06/30 (év/hó/nap) Időpont: 10:00 óra
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 rendelkezésre bocsátásának módja: Személyesen vagy
meghatalmazott által munkanapokon 9.00 és 12.00 óra között - az ajánlati határidő
utolsó napján 9.00 és 10.00 óra között - vehető át a befizetést igazoló dokumentum
bemutatása és egy arról készült másolat átadását követően.
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 hiánypótlásra a Kbt. 83. § szerint biztosít lehetőséget. A
hiánypótlás körét a a Kbt. 83. § (2) bekezdése szerint teljeskörűen határozza meg.
2. Az ajánlattételi dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele.
A dokumentáció másra át nem ruházható.



3. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 70.§ (2) bekezdésének megfelelően
a felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére, és a kért ellenszolgáltatás
összegére vonatkozóan, valamint arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról,
fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak
minősül-e.
4. Az ajánlatban meg jell jelölni a Kbt. 71. § (1) bekezdés a), b), c) pontjaiban
foglaltakat.
5. Amennyiben az ajánlatkérő eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek
minősített ajánlattevőt is meghatározza, az eljárás nyertesének visszalépése esetén
vele köt szerződést.
6. Ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál
nem régebbi cégkivonatot, az ajánlatot aláírók eredeti vagy másolati aláírási
címpéldányát.
7. Az ajánlatot zárt csomagolásban, három példányban (1eredeti és 2 másolati)
kell benyújtani. Minden példányon fel kell tüntetni az „eredeti”, vagy „másolat”
megjelölést, azzal a kitétellel, hogy minden esetben az eredeti példány tartalma az
irányadó.
8. A csomagoláson fel kell tüntetni az alábbiakat: „Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal részére természetbeni juttatás igénybevételére jogosító
utalványok szállítása cafetéria rendszerben” feliratot, valamint a „Az ajánlattételi
határidő lejártáig nem bontható fel” feliratot jól látható, egyértelmű módon.
9. Az ajánlatok minden írott lapját folyamatos sorszámozással és az ajánlattevő
cégjegyzésre jogosult, vagy általa meghatalmazott (meghatalmazás eredeti
példányát csatolva) személy kézjegyzével, valamint számozott tartalomjegyzékkel
kell ellátni, és sérülésmentesen, a lapokat egymástól elválaszthatatlan formában
(bekötve, lefűzve, vagy bármely egyéb módon) kell leadni.
10. A postai úton feladott ajánlatokat az ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül
benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor került
az A. Melléklet III. pontban meghatározott címen. Az ajánlat, ill. az azzal kapcsolatos
postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. A postán
feladott ajánlati példányokat tartalmazó csomagoláson fel kell tüntetni: „Iktatóban
nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó” feliratot.
11. Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának a cégkivonatával, vállalkozói igazolványával
kell igazolni a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenység végzésére való
jogosultságát. Amennyiben megállapítható, hogy az ajánlattevő nem jogosult a jelen
közbeszerzés tárgya szerinti tevékenység végzésére, úgy ajánlata érvénytelen.
12. A gazdasági társaság létrehozását Ajánlatkérő nem követeli meg, de közös
ajánlatadáskor a kötelezettségvállalásra jogosult és kötelezett céget meg kell
nevezni.
13. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes
költség az ajánlattevőt terheli.
14. Minden egyéb információt az ajánlati dokumentáció és annak műszaki leírásai
tartalmaznak.
15. Az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott
kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény
előírásai szerint kell eljárni.
V.8)



E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/05/05 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: KANIZSABER Kft
Postai cím: Ady u. 50.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Gerócs László
Telefon: 36-93/314-123
E-mail: kanizsaber@chello.hu
Fax: 36-93/314-123
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név: KANIZSABER Kft
Postai cím: Ady u. 50.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon: 36-93/314-123
E-mail: kanizsaber@chello.hu
Fax: 36-93/314-123
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal,
Városfejlesztési Osztály titkársága
Postai cím: Erzsébet tér 7. II. emelet 15-ös ajtó
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon: 36-93/500-700
E-mail:
Fax: 36-93/500-735
Internetcím (URL):
 
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1
meghatározás Szállítási szerződés Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata részére
1) A rész meghatározása
MELEG VALAMINT HIDEG ÉTKEZÉSI UTALVÁNY BESZERZÉSE



2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 22420000-0
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
179 fő részére, opcionálisan 20 fő részére melegétkezési utalvány beszerzése, az
ajánlatkérő által előírt névértékben, a dokumentációban meghatározott címletekben
tömbösítve, 1 fő részére hideg étkezési utalvány beszerzése az ajánlatkérő által
előírt névértékben, a dokumentációban meghatározott címletekben tömbösítve.
A dokumentációban meghatározottak szerint.
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 2010/12/31 (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 2
meghatározás Szállítási szerződés Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata részére
1) A rész meghatározása
ÜDÜLÉSI CSEKK BESZERZÉSE
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 22420000-0
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
59 fő részére, opcionálisan 7 fő részére üdülési csekk beszerzése az ajánlatkérő
által előírt névértékben, a dokumentációban meghatározott címletekben tömbösítve
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 2010/12/31 (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk



A rész száma 3
meghatározás Szállítási szerződés Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata részére
1) A rész meghatározása
ISKOLAKEZDÉSI UTALVÁNY, AJÁNDÉKUTALVÁNY BESZERZÉSE
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 22420000-0
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
32 fő részére, opcionálisan 4 fő részére iskolakezdési utalvány beszerzése az
ajánlatkérő által előírt névértékben, a dokumentációban meghatározott címletekben,
1 fő részére ajándékutalvány beszerzése az ajánlatkérő által előírt névértékben, a
dokumentációban meghatározott címletekben
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 2010/12/31 (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------



4 . 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
TÁJÉKOZTATÓ A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS
AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________
KÉ nyilvántartási szám_________________
I. szakasz: ajánlatkérő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) (a közzétett hirdetményben megadott
módon)
Hivatalos név: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Erzsébet tér 7.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal,
Városfejlesztési Osztály
Címzett: Tárnok Ferenc
Telefon: 93/ 500-700
E-mail: tarnok.ferenc@nagykanizsa.hu
Fax: 93/ 500-735
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal internetcíme (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
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) LEÍRÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés (a közzétett
hirdetményben megadott módon)
HPV elleni oltóanyag beszerzése
II.1.2) A szerződés meghatározása/tárgya (a közzétett hirdetményben megadott
módon)
Szállítási szerződés Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata részére
„méhnyakrák és a nemi szervi szemölcsök kialakulásáért felelős HPV védőoltás
beszerzése” vállalkozásba adása.
II.1.3) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) (a közzétett hirdetményben megadott
módon)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33651600-4
További
tárgyak:
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS



III.1) Adminisztratív információk
III.1.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
III.1.2) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett
hirdetményre vonatkozó információk (az adott szerződésre vonatkozó korábbi
közzététel)
III.1.2.1) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett
ajánlattételi felhívás:
Hirdetmény száma a KÉ-ben: 8272 / 2010 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény feladásának dátuma: 2010/04/09 (év/hó/nap )
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2010/04/14 (év/hó/nap )
A hirdetményben megjelölt ajánlattételi határidő: 2010/05/04 (év/hó/nap )
III.1.2.2) Egyéb korábbi közzététel: (adott esetben)
 
-------------------- (E pontból, amennyiben szükséges több használható)
--------------------
III.1.2.3)
Sor került-e az eljárásban a Kbt. 56. § (3) bek. szerinti ajánlattételi határidő
meghosszabbításra? nem
Igen válasz esetén a meghosszabbított ajánlattételi határidő:
(év/hó/nap )
Időpont:
IV. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
IV.1) A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSA (adott esetben)
IV.1.1) Tájékoztatás a visszavonásról
Az ajánlattételi felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
IV.1.2) A felhívás visszavonásának indokolása (kitöltése nem kötelező)
IV.2) TÁJÉKOZTATÁS A HIRDETMÉNY/DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL
(adott esetben)
IV.2.1) Dátumok módosítása
 
A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
IV.3.3)
A következő helyett
Dátum: 2010/05/04 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00
A következő időpont irányadó
Dátum: 2010/05/18 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00
A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
IV.3.4)
A következő helyett
Dátum: 2010/05/04 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00
A következő időpont irányadó
Dátum: 2010/05/18 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00
A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben



IV 3.7)
A következő helyett
Dátum: 2010/05/04 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00
A következő időpont irányadó
Dátum: 2010/05/18 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00
A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
V.3.1)
A következő helyett
Dátum: 2010/05/12 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00
A következő időpont irányadó
Dátum: 2010/05/27 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00
A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
V.3.2)
A következő helyett
Dátum: 2010/06/02 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00
A következő időpont irányadó
Dátum: 2010/06/17 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00
------------------------------- [A IV.2.1) szakaszból szükség szerint több példány
használható] --------------------------
IV.2.2.) További módosított információk (adott esetben)
 
A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben/kiadott
dokumentációban:
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
A következő helyett:
Oltóanyag megnevezése: Humán Papilloma vakcina 6, 11, 16, 18 típus adszorbeált
injekció előretöltött fecskendőben rekombináns.
ATC kód: J07BM01
Ajánlatkérő a Kbt. 58.§ (7) bekezdése alapján egyenértékű terméket is elfogad. Az
egyenértékűséget ajánlattevőnek ajánlatába igazolni kell.
A beszerzésre kerülő védőoltás mennyisége: 2010. év; 170 sorozat, opció 70
sorozat
2011. év; 150 sorozat, opció 58 sorozat
2012. év; 150 sorozat, opció 60 sorozat
2013. év; 150 sorozat, opció 61 sorozat
2014. év; 150 sorozat, opció 62 sorozat
A következő irányadó:
Oltóanyag megnevezése: Humán Papilloma vakcina 6, 11, 16, 18 típus adszorbeált
injekció előretöltött fecskendőben rekombináns.
ATC kód: J07BM01
Ajánlatkérő a Kbt. 58.§ (7) bekezdése alapján egyenértékű terméket is elfogad. Az
egyenértékűséget ajánlattevőnek ajánlatába igazolni kell.



A beszerzésre kerülő védőoltás mennyisége: 2010. év; 107 sorozat, opció 70
sorozat
2011. év; 150 sorozat, opció 58 sorozat
2012. év; 150 sorozat, opció 60 sorozat
és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):
------------------------------- [A IV.2.2) szakaszból szükség szerint több példány
használható] --------------------------
IV.3) TÁJÉKOZTATÁS AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ HOSSZABBÍTÁSÁRÓL
(adott esetben)
IV.3.1) Dátumok változása
 
A meghosszabbítással érintett dátum helye a közzétett hirdetményben
A következő helyett
Dátum: (év/hó/nap)
Időpont: :
A következő időpont irányadó
Dátum: (év/hó/nap)
Időpont: :
------------------------------- [A IV.3.1) szakaszból szükség szerint több példány
használható] --------------------------
IV.3.2) Az ajánlattételi határidő meghosszabbításának indoka
Ajánlatkérő a beszerzés tárgyának mennyiségét módosította
IV.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK (adott esetben)
IV.5) E hirdetmény feladásának dátuma
IV.5.1)
A feladás dátuma: 2010/04/22 (év/hó/nap)
A. melléklet
További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: KANUZSABER Kft.
Postai cím: Ady u. 50.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Gerócs László
Telefon: 93/ 314-123
E-mail: kanizsaber@chello.hu
Fax: 93/ 314-123
Internetcím (URL):



I. SZAKASZ
I.1) AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME ÉS A KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK
Hivatalos név: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
II.)
A MEGJELENT, HELYESBÍTENI KÉRT HIRDETMÉNY NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA
(KÉ-SZÁM): KÉ-11485/2010
III.)
A MEGJELENT, HELYESBÍTENI KÉRT HIRDETMÉNY KÖZBESZERZÉSI
ÉRTESÍTŐBEN TÖRTÉNT KÖZZÉTÉTELÉNEK NAPJA: 2010/04/26 (év/hó/nap)
IV.)
A MEGJELENT, HELYESBÍTENI KÉRT HIRDETMÉNYBEN MEGADOTT
AJÁNLATTÉTELI/RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ: (év/hó/nap)
V.)
A MEGJELENT HIRDETMÉNY HELYESBÍTENI KÉRT PONTJÁNAK
MEGJELÖLÉSE ÉS A HELYES SZÖVEG: A hirdetmény IV.2.2.) További módosított
információk pont, A következő irányadó fejezetének alábbi sora helyesen:
A beszerzésre kerülő védőoltás mennyisége: 2010. év; 170 sorozat, opció 70
sorozat.
VI.)
A HELYESBÍTÉSI KÉRELEM FELADÁSÁNAK NAPJA: 2010/04/27 (év/hó/nap)



1 . 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
tájékoztató
az eljárás eredményéről
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
KÉ nyilvántartási szám_________________________________
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Erzsébet tér 7.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal,
Városfejlesztési Osztály
Címzett: Tárnok Ferenc
Telefon: 93/ 500-700
E-mail: tarnok.ferenc@nagykanizsa.hu
Fax: 93/ 500-735
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bekezdés, 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3 .) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. IV. fejezete/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. V. fejezete/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
Kiskanizsai Egészségház eszközbeszerzése
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát
válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik a leginkább
megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) 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)
xÁrubeszerzés
xAdásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
Nagykanizsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 38/A.
NUTS-kód HU-223



c)
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória száma
(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 valamelyikével kapcsolatos (adott esetben)
Keretmegállapodás megkötése
Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződések
II.1.4) Keretmegállapodás megkötése esetén az eljárás
Nyílt
Meghívásos
Tárgyalásos
II.1.5) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége
Szállítási szerződés Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata részére
„Kiskanizsai Egészségház eszközbeszerzése” vállalkozásba adása.
1. rész: Egészségügyi berendezések, műszerek
Megnevezés; Mennyiség (db)
Személymérleg; 1; csúszásmentes felület, osztás 100 g, mérőképesség 150 kg
Magasságmérő; 1; falra szerelhető, mérőszalagos, magasságmérés 2 m-ig
Látásélesség vizsgáló tábla; 1; falra szerelhető, belső megvilágítású, betűs-számos
Színlátás vizsgáló könyv; 1
Csipesz (kullancs, szálka); 2
Olló kötszervágó; 1
Sebészeti; 2
Hűtőszekrény (veszélyes hulladék); 1
Méregszekrény fali; 2; 50×30×70 cm, két oldalon fém és fémajtós
Műszer-és kötszerszekrény; 1; 1-1 ajtós műszerszekrény, felül üveg - alul fém
53×45×180 cm
Vizsgálóasztal; 1; 190×60×75 cm, fejrész több fokozatban állítható
Műszerasztal két polccal (fém); 2; acélvázas, 2 polccal, 60×40×80 cm
Mérlegasztal; 1
Zárható íróasztal
Számítógép tartóval; 4; egyik oldalon szekrény, másik oldalon fiókos, fém lábakkal,
130×65×77 cm
Fektető pamlag; 2; acélvázas, fejtámla fokozatmentesen állítható, 190×80×50 cm
Orvosi forgószék; 2; magas háttámlás, görgős, gázrugós, fehér műbőr
Várótermi pad 4 üléses; 6; fehér műanyag ülőkével
Számítógépasztal; 4
Kartonszekrény 10 fiókos; 3; fa szerkezet, görgősínes fiókok, 70×60×131 cm
Zsámoly 2 lépcsős; 1; 46×52×44 (mag.) cm
Csecsemő hosszmérő; 1
Csecsemőmérleg tolósúlyos; 2
Vizsgálólámpa; 1; állványos, nagyítós, fénytörő üveggel
Körömcsipesz; 1
Ujjvédő fém 3 részes; 1
Gombos szonda; 1



Fülcsipesz; 1
Horgas csipesz; 1
Anatómiás csipesz; 1
Karonszekrény 5 fiókos; 1; fa szerkezet, görgősínes fiókok, 35×60×131cm
2. rész: Híradástechnikai eszközök
Megnevezés; Mennyiség (db)
LCD televízió, 32" (82cm) képátló, 16:9 képarány 500cd/m2 fényerő, 5000:1
kontraszt, 178°/178°látószög 1366×768 felbontás, érintőgombos vezérlés
csatlakozások: 2× HDMI, 1× SCART, 1× komponens, 1×PC 1× S-Videó; 1
DVD lejátszó, DVD-, DVDsR-/RW, DivX-, SVCD-, CD-, CD-R-/RW-, MP3-, WMA-,
JPEG,- HDMI- kimenet USB csatlakozás; 1
Projektor, fényerő 2200 ANSI Lumen, felbontás SVGA, (800×600), Kontrasztarány
300:1, technológia LCD; 1
Notebook 15,4" kijelzővel, Inter Core Duo T2080, 1024 MB RAM; 1
Vetítővászon 145×145 cm, felület matt fehér; 1
19' LCD monitor, 1440×900, 2ms, 7000:1; 1
3. rész Személyi adóberendezés
Személyi adóberendezés beszerzése, telepítéssel; 20
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
További
tárgyak:

33140000-3
32300000-6

II.2) A szerződés(ek) értéke
II.2.1) A szerződés(ek) értéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni, az
összes szerződést, részt és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó
információkkal kapcsolatban az V. Az eljárás eredménye szakaszt kérjük kitölteni)
Érték (arab számmal) 3 291 026,-
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1.) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben
ideértve a Kbt. 251. § (3) bek., szerinti eljárást]
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos



III.1.1.2.) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos
III.1.1.3)
A közbeszerzési törvény IV. vagy V. fejezete szerinti eljárás választására a Kbt. 21. §
(3) bek., illetve 161. § (5) bek. alapján került-e sor
III.1.1.4) A közbeszerzési törvény harmadik része (VI. fejezet) szerinti eljárás esetén
(egyszerű eljárás)
Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli x
Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos
Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
III.1.1.5) A közbeszerzési törvény harmadik része (VII. fejezet) szerinti eljárás esetén
(egyszerű eljárás)
Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos
Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
III.1.1.6)
A Kbt. harmadik része (VI. fejezet vagy VII. fejezet) szerinti eljárásfajta választására
a Kbt. 21/A. §, illetve 161/A. §-a alapján került-e sor? nem
III.1.1.7.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, a hirdetmény közzétételével
induló tárgyalásos, illetve a gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása (adott
esetben) :
III.1.1.8.) A hirdetmény fajtája
Ajánlati/részvételi felhívás/ajánlattételi felhívás x
Időszakos előzetes összesített tájékoztató
Előminősítési hirdetmény
III.2) bírálati szempontok
III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján

Szempont Súlyszám
1. Vállalási díj, nettó (Ft) 60
2. Határidő (előteljesítés napokban) 25
3. Szerződéses feltételek (Többlet
garanciavállalás, a kötelezőn felül vállalt,
években)

15

III.2.2)
Sor került-e elektronikus árlejtésre?
III.3) Adminisztratív információk



III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a HL-ben?
nem
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes összesített tájékoztató
VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás
VAGY Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a KÉ-ben?
igen
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes összesített tájékoztató
VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás xVAGY
Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 5973 / 2010 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2010/03/17 (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 1. Megnevezése EGÉSZSÉGÜGYI MŰSZEREK ÉS
BERENDEZÉSEK BESZERZÉSE SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS KERETÉN BELÜL
IV.1)
A szerződéskötés tervezett időpontja: 2010/05/11 (év/hó/nap)
IV.2)
A benyújtott ajánlatok száma : 2
IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: REXTRA Kft.
Postai cím: Emőd u. 24.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
Telefon: 06-1/ 242-2942
E-mail: director@rextra.hu
Fax: 06-1/ 242-1567



Internetcím (URL):
IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték (arab számmal) 2 000 000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték (arab számmal) 1 209 905
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) 1 209 905 /
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal) 1 515 470
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni:
az évek számát
VAGY a hónapok számát
A szerződés határozatlan időtartamra szól? nem
IV.5 )
Valószínűsíthető –e alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez? nem
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók igénybevételével történő
teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül: (arab számmal)
Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
A szerződés alvállalkozók, illetve erőforrást nyújtó szervezetek igénybevételével
történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)
IV.6)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett?
nem
IV.7)
Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan
alacsony volt? nem
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 2. Megnevezése HÍRADÁSTECHNIKAI ESZKÖZÖK
BESZERZÉSE SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS KERETÉN BELÜL
IV.1)
A szerződéskötés tervezett időpontja: 2010/05/11 (év/hó/nap)
IV.2)
A benyújtott ajánlatok száma : 1
IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe



Hivatalos név: WOLF Orvosi Műszereket Forgalmazó Kft.
Postai cím: Csörgőfasor 4.
Város/Község: Győr
Postai irányítószám: 9027
Ország: Magyarország
Telefon: 06-96/ 428-160
E-mail: sales@wolforvosimuszer.hu
Fax: 06-96/ 428-460
Internetcím (URL):
IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték (arab számmal) 600 000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték (arab számmal) 719 556
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) /
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal)
Pénznem HUF
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni:
az évek számát
VAGY a hónapok számát
A szerződés határozatlan időtartamra szól? nem
IV.5 )
Valószínűsíthető –e alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez? nem
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók igénybevételével történő
teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül: (arab számmal)
Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
A szerződés alvállalkozók, illetve erőforrást nyújtó szervezetek igénybevételével
történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)
IV.6)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett?
nem
IV.7)
Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan
alacsony volt? nem



IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 3. Megnevezése SZEMÉLYI ADÓBERENDEZÉS
BESZERZÉSE, TELEPÍTÉSSEL SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS KERETÉN BELÜL
IV.1)
A szerződéskötés tervezett időpontja: 2010/05/11 (év/hó/nap)
IV.2)
A benyújtott ajánlatok száma : 1
IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: WOLF Orvosi Műszereket Forgalmazó Kft.
Postai cím: Csörgőfasor 4.
Város/Község: Győr
Postai irányítószám: 9027
Ország: Magyarország
Telefon: 06-96/ 428-160
E-mail: sales@wolforvosimuszer.hu
Fax: 06-96/ 428-460
Internetcím (URL):
IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték (arab számmal) 1 400 000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték (arab számmal) 1 056 000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) /
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal)
Pénznem HUF
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni:
az évek számát
VAGY a hónapok számát
A szerződés határozatlan időtartamra szól? nem
IV.5 )
Valószínűsíthető –e alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez? nem
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók igénybevételével történő
teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül: (arab számmal)
Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert



A szerződés alvállalkozók, illetve erőforrást nyújtó szervezetek igénybevételével
történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)
IV.6)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett?
nem
IV.7)
Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan
alacsony volt? nem
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány
használható) -------------------
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)
A szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos-e? nem
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb hivatkozási adatot:
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Az eredményhirdetés időpontja (adott esetben)
Dátum: 2010/04/20 (év/hó/nap)
V.2.2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem kerül sor, ennek
indoka
V.2.3) A nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési törvény 70. §-ának (2) bekezdése
szerinti minősítése
 
mikro vállalkozás
kisvállalkozás x
középvállalkozás
egyéb
-------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel, illetve közös
ajánlattétel miatt több nyertes ajánlattevő volt, ajánlattevőnként több használandó)
-----------------
V.2.4) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint
az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
 
Név:
1. rész: Egészségügyi berendezések, műszerek beszerzése
WOLF Orvosi Műszereket Forgalmazó KFt.
Cím:
9027 Győr, Csörgőfasor 4.
Ellenszolgáltatás összege:
Érték (arab számmal) 1 515 470
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
-------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel miatt több
nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlat volt, ajánlatonként több használandó)
-----------------



V.2.5) Az ajánlattevők neve és címe (ország is), részajánlattétel lehetősége esetén a
benyújtott részajánlatok száma
Ajánlattevők neve, címe, a benyújtott részajánlatok száma (adott esetben)
 
1. WOLF Orvosi Műszereket Forgalmazó Kft. (név)
9027 Győr, Csörgőfasor 4. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
3 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
2. REXTRA Kft (név)
1031 Emőd u. 24. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
1 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
-------------------------------- (E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó) -------------------------------
Részajánlattétel lehetősége esetén az összes benyújtott részajánlat száma: (arab
számmal)
V.2.6) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a Közbeszerzési
Döntőbizottság
tájékoztatásának napja
Dátum: (év/hó/nap)
V.2.7) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/04/27 (év/hó/nap)



1 . 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
tájékoztató
az eljárás eredményéről
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
KÉ nyilvántartási szám_________________________________
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Erzsébet tér 7.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal,
Címzett: Bodzai Tiborné dr.
Telefon: 93/ 500-700
E-mail: bodzai.tiborné@nagykanizsa.hu
Fax: 93/ 500-735
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bekezdés, 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3 .) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. IV. fejezete/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. V. fejezete/VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]



Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek.d) pont]
I.4.)
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást?
nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Vállalkozási szerződés az ÁROP-1-A-2/B pályázatban meghatározott feladatok
elvégzésére
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát
válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik a leginkább
megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) 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
xAdásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)



xSzolgáltatás
Szolgáltatási kategória száma 27
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
NUTS-kód HU-223
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikével kapcsolatos (adott esetben)
Keretmegállapodás megkötése
Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződések
II.1.4) Keretmegállapodás megkötése esetén az eljárás
Nyílt
Meghívásos
Tárgyalásos
II.1.5) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége
Vállalkozási szerződés keretében az ajánlatkérő által az Államreform Operatív
Program keretében „A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése” felhívás
alapján az ÁROP-1.A.2/B „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
szervezetfejlesztése” címen elnyert támogatásból megvalósuló projekt keretében
a Polgármesteri Hivatal, az önkormányzati intézmények irányításának és az
önkormányzati testület munkájának korszerűsítése, költségvetés tervezése és
végrehajtása, új módszerek bevezetése, az ügyfélközpontúság és a helyi partnerség
erősítése, a szervezetfejlesztéshez kapcsolódó felkészítő képzések szervezése és
lebonyolítása
Az Államreform Operatív Program keretében „A polgármesteri hivatalok
szervezetfejlesztése” felhívás alapján az ÁROP-1.A.2/B „Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése” című pályázat alapján projektet
kíván végrehajtani.
1. rész: A polgármesteri hivatal, az önkormányzati intézmények irányításának és az
önkormányzat testületi munkájának korszerűsítése.
2. rész: Költségvetés tervezése és végrehajtása, új módszerek bevezetése.
3. rész: Az ügyfélközpontúság és a helyi partnerség erősítése.
4. rész: A jelenlegi POLISZ-2000 Integrált Önkormányzati informatikai rendszer
szoftverfejlesztése.
5. rész: A meglévő Q-MATIC ügyfélhívó rendszer szoftverfejlesztése.
6. rész: A helyi webportálhoz kapcsolódó fejlesztés.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 75112100-5
További
tárgyak:

75121000-0
79411000-8
80400000-8

II.2) A szerződés(ek) értéke
II.2.1) A szerződés(ek) értéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni, az
összes szerződést, részt és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó
információkkal kapcsolatban az V. Az eljárás eredménye szakaszt kérjük kitölteni)



Érték (arab számmal) 34 224 800,-
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1.) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben
ideértve a Kbt. 251. § (3) bek., szerinti eljárást]
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos
III.1.1.2.) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos
III.1.1.3)
A közbeszerzési törvény IV. vagy V. fejezete szerinti eljárás választására a Kbt. 21. §
(3) bek., illetve 161. § (5) bek. alapján került-e sor
III.1.1.4) A közbeszerzési törvény harmadik része (VI. fejezet) szerinti eljárás esetén
(egyszerű eljárás)
Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli x
Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos
Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
III.1.1.5) A közbeszerzési törvény harmadik része (VII. fejezet) szerinti eljárás esetén
(egyszerű eljárás)
Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos
Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
III.1.1.6)
A Kbt. harmadik része (VI. fejezet vagy VII. fejezet) szerinti eljárásfajta választására
a Kbt. 21/A. §, illetve 161/A. §-a alapján került-e sor? nem



III.1.1.7.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, a hirdetmény közzétételével
induló tárgyalásos, illetve a gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása (adott
esetben) :
III.1.1.8.) A hirdetmény fajtája
Ajánlati/részvételi felhívás/ajánlattételi felhívás x
Időszakos előzetes összesített tájékoztató
Előminősítési hirdetmény
III.2) bírálati szempontok
III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján

Szempont Súlyszám
1-6. részajánlatok tekintetében
1. nettó ajánlati ár (Ft) 20
2. más módon értékelhető tényezők
(szakmai tartalom kidolgozottság,
színvonala a dokumentációban
részletezettek szerint)

50

3. késedelmi kötbér mértéke (%-ban) 20
4. fizetési határidő (napokban) 10
III.2.2)
Sor került-e elektronikus árlejtésre?
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a HL-ben?
nem
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes összesített tájékoztató
VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás
VAGY Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a KÉ-ben?
igen
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes összesített tájékoztató
VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény



A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás xVAGY
Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 5972 / 2010 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2010/03/24 (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 1. Megnevezése A POLGÁRMESTERI HIVATAL, AZ
ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK IRÁNYÍTÁSÁNAK ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT
TESTÜLETI MUNKÁJÁNAK KORSZERŰSÍTÉSE
IV.1)
A szerződéskötés tervezett időpontja: 2010/05/20 (év/hó/nap)
IV.2)
A benyújtott ajánlatok száma : 2
IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Kató-Baker Tilly Konzorcium
Postai cím: Váci u. 110.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
Telefon: 06-1/ 239-9927
E-mail: iroda@kato.hu
Fax: 06-1/ 239-9927
Internetcím (URL):
IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték (arab számmal) 8 695 200
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték (arab számmal) 7 825 680
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) 7 825 680 /
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal) 7 825 780
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni:



az évek számát
VAGY a hónapok számát
A szerződés határozatlan időtartamra szól? nem
IV.5 )
Valószínűsíthető –e alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez? nem
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók igénybevételével történő
teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül: (arab számmal)
Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
A szerződés alvállalkozók, illetve erőforrást nyújtó szervezetek igénybevételével
történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)
IV.6)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett?
nem
IV.7)
Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan
alacsony volt? nem
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 2. Megnevezése KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSE ÉS
VÉGREHAJTÁSA, ÚJ MÓDSZEREK BEVEZETÉSE
IV.1)
A szerződéskötés tervezett időpontja: 2010/05/20 (év/hó/nap)
IV.2)
A benyújtott ajánlatok száma : 3
IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Kató-Baker Tilly Konzorcium
Postai cím: Váci u. 110.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
Telefon: 06-1/ 239-9927
E-mail: iroda@kato.hu
Fax: 06-1/ 239-9927
Internetcím (URL):
IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték (arab számmal) 4 720 800
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték (arab számmal) 4 248 720
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val



ÁFA (%) ,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) 4 248 720 /
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal) 4 720 000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni:
az évek számát
VAGY a hónapok számát
A szerződés határozatlan időtartamra szól? nem
IV.5 )
Valószínűsíthető –e alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez? nem
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók igénybevételével történő
teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül: (arab számmal)
Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
A szerződés alvállalkozók, illetve erőforrást nyújtó szervezetek igénybevételével
történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)
IV.6)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett?
nem
IV.7)
Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan
alacsony volt? nem
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 3. Megnevezése AZ ÜGYFÉLKÖZPONTÚSÁG ÉS A HELYI
PARTNERSÉG ERŐSÍTÉSE
IV.1)
A szerződéskötés tervezett időpontja: 2010/05/20 (év/hó/nap)
IV.2)
A benyújtott ajánlatok száma : 2
IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Kató-Baker Tilly Konzorcium
Postai cím: Váci u. 110.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
Telefon: 06-1/ 239-9927
E-mail: iroda@kato.hu
Fax: 06-1/ 239-9927
Internetcím (URL):
IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték (arab számmal) 12 056 000
Pénznem HUF



ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték (arab számmal) 10 850 400
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) 10 850 400 /
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal) 10 850 450
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni:
az évek számát
VAGY a hónapok számát
A szerződés határozatlan időtartamra szól? nem
IV.5 )
Valószínűsíthető –e alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez? nem
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók igénybevételével történő
teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül: (arab számmal)
Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
A szerződés alvállalkozók, illetve erőforrást nyújtó szervezetek igénybevételével
történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)
IV.6)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett?
nem
IV.7)
Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan
alacsony volt? nem
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 4. Megnevezése A JELENLEGI POLISZ- INTEGRÁLT
ÖNKORMÁNYZATI INFORMATIKAI RENSZER SZOFTVERFEJLESZTÉSE
IV.1)
A szerződéskötés tervezett időpontja: 2010/05/20 (év/hó/nap)
IV.2)
A benyújtott ajánlatok száma : 1
IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Magyar Közigazgatásfejlesztési Zrt.
Postai cím: Fillér u. 60.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1022
Ország: Magyarország



Telefon: 06-1/ 345-0019
E-mail: info@ecity.hu
Fax: 06-1/ 345-0020
Internetcím (URL):
IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték (arab számmal) 11 302 000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték (arab számmal) 11 300 000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) /
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal)
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni:
az évek számát
VAGY a hónapok számát
A szerződés határozatlan időtartamra szól? nem
IV.5 )
Valószínűsíthető –e alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez? nem
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók igénybevételével történő
teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül: (arab számmal)
Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
A szerződés alvállalkozók, illetve erőforrást nyújtó szervezetek igénybevételével
történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)
IV.6)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett?
nem
IV.7)
Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan
alacsony volt? nem
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány
használható) -------------------
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)



A szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos-e? igen
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb hivatkozási adatot:
Államreform Operatív Program, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése,
ÁROP-1.A.2/B A projekt címe: Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése. Támogatási szerződés száma:
ÁROP-1.A.2./B-2008-0021
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Az eredményhirdetés időpontja (adott esetben)
Dátum: 2010/04/29 (év/hó/nap)
V.2.2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem kerül sor, ennek
indoka
V.2.3) A nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési törvény 70. §-ának (2) bekezdése
szerinti minősítése
 
mikro vállalkozás x
kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
-------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel, illetve közös
ajánlattétel miatt több nyertes ajánlattevő volt, ajánlattevőnként több használandó)
-----------------
V.2.4) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint
az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
 
Név:
1. rész: A Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzati intézmények irányításának, és
az önkormányzat testületi munkájának korszerűsítése
GRID CEE Tanácsadó Zrt.
Cím:
1013 Budapest, Roham u. 3.
Ellenszolgáltatás összege:
Érték (arab számmal) 7 825 780
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Név:
2. rész: Költségvetés tervezése és végrehajtása, új módszerek bevezetése
GRID CEE Tanácsadó Zrt.
Cím:
1013 Budapest, Roham u. 3.
Ellenszolgáltatás összege:
Érték (arab számmal) 4 248 770
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val



ÁFA (%) ,
Név:
3. rész: Az ügyfélközpontúság és a helyi partnerség erősítése
GRID CEE Tanácsadó Zrt.
Cím:
1013 Budapest, Roham u. 3.
Ellenszolgáltatás összege:
Érték (arab számmal) 10 850 450
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
-------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel miatt több
nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlat volt, ajánlatonként több használandó)
-----------------
V.2.5) Az ajánlattevők neve és címe (ország is), részajánlattétel lehetősége esetén a
benyújtott részajánlatok száma
Ajánlattevők neve, címe, a benyújtott részajánlatok száma (adott esetben)
 
1. Magyar Közigazgatásfejlesztési Zrt. (név)
1022 Budapest, Fillér u. 60. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
2 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
2. Kató - Baker Tilly Konzorcium (név)
1133 Budapest, Váci út. 110. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
3 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
3. GRID CEE Tanácsadó Zrt. (név)
1013 Budapest, Roham u. 3. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
3 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
-------------------------------- (E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó) -------------------------------
Részajánlattétel lehetősége esetén az összes benyújtott részajánlat száma: (arab
számmal)
V.2.6) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a Közbeszerzési
Döntőbizottság
tájékoztatásának napja
Dátum: (év/hó/nap)
V.2.7) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/05/03 (év/hó/nap)



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: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Erzsébet tér 7.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal,
Városfejlesztési Osztály
Címzett: Tárnok Ferenc
Telefon: 93/500-700
E-mail: tarnok.ferenc@nagykanizsa.hu
Fax: 93/500-735
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
2010. évi Intézményi felújítások Nagykanizsán
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
Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén
NUTS-kód HU-223
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
A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata részére 2010. évi Intézményi
felújítások kivitelezési munkái, Vállalkozási Szerződés alapján
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További
tárgyak:

45214000-0
45214100-1
45215000-7
45212300-9

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 x
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)
Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén 2010. évben 25 oktatási-,
1 egészségügyi, 1 művelődési intézmény, és 2 szociális intézmény (részleges)
felújítása, 29 részben:
1. rész: Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola: homlokzati
lábazat felújítása, homlokzati nyílászárók javítása, homlokzatvakolat javítása-
festése
2. rész: Cserháti Sándor Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium: „A” épület
tetőhéjazat javítás, „A” épület homlokzatvakolat javítás, homlokzati nyílászárók
cseréje
3. rész: Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola: konyha
EPH rendszer kiépítése, tornatermi homlokzati nyílászárók cseréje
4. rész: Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola: Könnyűipari
tanműhely udvarának felújítása
5. rész: Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Miklósfa: tantermek villamos
felújítási munkái, tantermek festési munkái, tantermi pvc burkolatok cseréje
6. rész: Általános Iskola és Óvoda (Iskola) Nagykanizsa-Palin: udvari
játszóeszközök szabványosítása, érintésvédelmi hibák javítása, villámvédelmi
hálózat kialakítása
7. rész: Bolyai János Általános Iskola: tornatermi parkettaburkolat felújítása, ebédlő
épületének tetőfelújítása
8. rész: Hevesi Sándor Általános Iskola: udvari aszfaltburkolat részleges felújítása, I.
emelti D-i oldali leány WC felújítási munkái
9. rész: Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola: étterem padlóburkolatának cseréje,
udvari játszóeszközök szabványosítása
10. rész: Péterfy Sándor Általános Iskola: Javíthatatlan ajtók cseréje (lámpatestek
cseréje 1/A, 1/B, 4/A, 4/B.)
11. rész: Zrínyi Miklós Általános Iskola: üveges ajtók biztonsági fóliázása, bejárati
ajtó cseréje, műanyag lambéria falburkolat cseréje, udvari kapu felújítása, udvari
burkolatok, felületek javítása
12. rész: Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény:
homlokzati nyílászárók cseréje, udvar, mozgássérült rámpa és előlépcső felújítása
13. rész: Térségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat: homlokzati nyílászárók
cseréje, udvar, mozgássérült rámpa és előlépcső felújítása
14. rész: Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskola: utcai homlokzat
vakolatjavítása és festése
15. rész: Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda - Rózsa Óvoda: udvari
játszóeszközök szabványosítása
16. rész: Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda - Attila Óvoda: udvari játszóeszközök
szabványosítása, udvari burkolat javítása



17. rész: Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda - Hétszínvirág Óvoda: homlokzati
nyílászárók cseréje
18. rész: Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda-Hevesi Óvoda: udvari játszóeszközök
szabványosítása, üveges ajtók biztonsági fóliázása
19. rész: Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda-Kossuth Óvoda: homlokzati
nyílászárók cseréje
20. rész: Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda-Micimackó Óvoda: utcai homlokzat
felújítása, szélfogó javítása
21. rész: Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda -Vackor Óvoda. udvari
játszóeszközök szabványosítása
22. rész: Általános Iskola és Óvoda - Kiskanizsa: udvari játszóeszközök
szabványosítása
23. rész Általános Iskola és Óvoda (Csengery u. 117.): udvari játszóeszközök
szabványosítása, gázkészülékek javítása és cseréje
24. rész: Általános Iskola és Óvoda (Óvoda Palin): udvari játszóeszközök
szabványosítása
25. rész: Egyesített Bölcsőde - Rózsa Bölcsőde - Napraforgó Bölcsőde: napraforgó
bölcsőde - konyhai villamos hálózat cseréje, udvari burkolat felújítása, Rózsa
Bölcsőde - műanyag lambéria falburkolat cseréje
26. rész: Egyesített Szociális Intézmény - Idősek Klubja II.: bejárati ajtók cseréje,
udvari járda helyreállítása
27. rész: Egyesített Szociális Intézmény - Idősek Gondozóháza Idősek Otthona:
Elöregedett fák kivágása, pótlása
28. rész: Móricz Zsigmond Művelődési Ház: utcai homlokzati nyílászárók cseréje
(fsz., em.)
29. rész: 21. sz. Felnőtt HO Szolgálat: orvosi rendelő felújítási munkái, rendelőhöz
tartozó járdaszakasz felújítása
Részletezve a műszaki dokumentációban.
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: 30 (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)



Vállalt mértékű késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér a Kbt. 53.§ (6) bekezdése a)
pontja szerint.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
A finanszírozás saját forrásból valósul meg. Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Ajánlattevő a teljesítés folyamán részenként 1 részszámlát és 1 végszámlát nyújthat
be. A részszámla legalább 50 %-os készültség esetén nyújthatók be. A kivitelezési
munkák ellenértékét ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően 30 napon belül banki
átutalással egyenlíti ki.
Ajánlattevő a számlázásra vonatkozóan pénzügyi-műszaki ütemtervet köteles
összeállítani, és ajánlatához csatolni a dokumentációban meghatározott feltételek
szerint.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
Az ajánlatkérő gazdasági társaság létrehozását nem köti ki.
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:
Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, illetve erőforrás szervezet:
- akivel, vagy amellyel szemben a Kbt. 60.§ (1) bekezdése, a Kbt. 61.§ (1) bekezdés
d) pontja szerinti kizáró okok bármelyike fenn áll.
Nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó, illetve erőforrás szervezet:
- akivel, vagy amellyel szemben a Kbt. 61.§ (1) bekezdés a)-c) pontja, illetve a Kbt.
62.§ (1) bekezdés szerinti kizáró okok bármelyike fenn áll.
A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőknek, a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az
ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek
nyilatkoznia kell a Kbt. 249.§ (3) harmadik bekezdésének megfelelően.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának be kell nyújtania 2007., 2008., és 2009. évi
számviteli jogszabályok szerinti éves beszámoló egyszerű másolatát. [Kbt. 66.§ (1)
bekezdés b) pont]
Az ajánlattevőnek és/vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának nyilatkozatot kell benyújtania az elmúlt három
éves (2007-2009.) forgalmáról.
Erőforrás szervezetek igazolásait csak a Kbt. 4.§ 3/E. pontja alapján fogadja el az
ajánlatkérő. Az erőforrás szervezet igazolásait a Kbt. 65.§ (3)-(4) bekezdése alapján
kell benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha a mérleg



szerinti eredménye az elmúlt, lezárt három pénzügyi évben (2007, 2008, 2009) egy
évnél többször negatív volt. (külön-külön megfelelés)
Alkalmatlan az ajánlattevő, illetve a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti
alvállalkozó, amennyiben az elmúlt három pénzügyileg lezárt évben (2007-2009.)
saját tőkéje kisebb, mint a jegyzett tőke. (külön-külön megfelelés)
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az elmúlt három pénzügyileg lezárt évben
(2007-2009.) forgalma a három év (2007-2009) átlagában nem érte el a nettó 40
millió forintot.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának Kbt. 67.§ (2) bekezdés e) pontja alapján
rendelkezésre állási nyilatkozatot, részletes önéletrajzot és a végzettségről, illetve a
jogosítványról szóló dokumentumok másolatát kell becsatolnia.
Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának csatolni kell a szerződésszerű teljesítéshez
rendelkezésre álló munkagépek, berendezések adatait (darabszám, műszaki
paraméter megjelölésével) és a rendelkezési jogosultságot igazoló okirat(ok)
(számla, eszköz-nyilvántartó lap, bérleti-, lízing-, előszerződés, kötelező érvényű
szándéknyilatkozat, stb.) egyszerű másolatát.
Ha a működtetés, üzemeltetés, forgalomban való részvétel forgalmi engedélyhez
kötött, az érvényes forgalmi engedély egyszerű másolatának becsatolása is
szükséges.
Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának Kbt. 68.§ (2) bekezdése alapján igazolásokat
kell becsatolnia az előző három évben (2007, 2008, 2009) végzett legjelentősebb
építési beruházásairól. Az igazolásnak tartalmi és formai vonatkozásban meg
kell felelnie a Kbt. 68.§ (2) bekezdésének. A referenciának tartalmaznia kell az
alkalmassági feltétel vonatkozásában releváns információkat.
Erőforrás szervezetek igazolásait csak a Kbt. 4.§ 3/E. pontja alapján fogadja el az
ajánlatkérő. Az erőforrás szervezet igazolásait a Kbt. 65.§ (3)-(4) bekezdése alapján
kell benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha önmaga, vagy a közbeszerzés mértékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója nem rendelkezik legalább
1 fő magasépítő szakirányú végzettséggel és érvényes felelős műszaki vezető
jogosítvánnyal (FMV - épületek) rendelkező személy közreműködésével,
valamint legalább 8 fő fizikai dolgozóval.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha önmaga, vagy a közbeszerzés mértékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha (együttesen)
nem rendelkezik a teljesítéshez alkalmazni kívánt alábbi műszaki-technikai
felszereltséggel:
-1 db személyszállító és 1 db teherszállító járművel.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha önmaga, vagy a közbeszerzés mértékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója nem rendelkezik az elmúlt
három évben (2007, 2008, 2009) összesen legalább kettő darab, szerződésenként
legalább nettó 4 millió forint értékű jelen közbeszerzés tárgya szerinti „magasépítési”
beruházására vonatkozó referenciával.



III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott igen
III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges
feltételek
III.3.1)
A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás típusa
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli x
Tárgyalásos
IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x
xAz alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat
súlyozással kell megadni)

Szempont Súlyszám
1. Ajánlati ár (nettó): 40
2. Előteljesítés (napokban) 20
3. Többlet garancia vállalás hossza (+
hónapokban)

10

4. Késedelmi kötbér mértéke (%-ban): 10
5. Meghiúsulási kötbér mértéke (%-ban) 10
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: 2010/07/06 (év/hó/nap )
Időpont: 10.00 óra
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 80.000,- Ft
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció árát a KANIZSABER Kft pénztárába kell befizetni, vagy a
KANIZSABER Kft OTP Bank Rt-nél vezetett 11749015-24789200 számú számlájára
kell átutalni, vagy ugyanazon számlára befizetni. A dokumentáció árának átutalással
történő megfizetését a dokumentáció kiváltásakor a banki terhelési értesítő
bemutatásával igazolni kell. A készpénz-átutalási igazoláson a következőt meg kell
jelölni: „Intézményi felújítások - 2010”.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/07/06 (év/hó/nap) Időpont: 10.00 óra
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/07/06 (év/hó/nap)
Időpont: 10.00 óra
Helyszín : Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. szám, I. emeleti tárgyaló
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
Kbt. 80.§ (2) bekezdése szerint
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2)
A szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos?
nem
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb hivatkozási alapot:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2010. július 15. Időpont: 10.00 óra
Helyszín: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. szám, I. emeleti tárgyaló
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2010. augusztus 5.
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 rendelkezésre bocsátásának módja: A KANIZSABER Kft.
irodájában (8800 Nagykanizsa, Ady u. 50.) személyesen munkanapokon 9.00 és
12.00 óra között - az ajánlattételi határidő utolsó napján 9.00 és 10.00 óra között -
vehető át a befizetést igazoló dokumentum bemutatása és egy arról készült másolat
átadását követően.
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:
Az ajánlatok értékelésénél a pontszámok 1-10-ig terjednek.
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:
Az értékelést az összes részszempont esetében arányosítás elvével végzi az
ajánlatkérő.
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 hiánypótlásra a Kbt. 83. § szerint biztosít lehetőséget. A
hiánypótlás körét a a Kbt. 83. § (2) bekezdése szerint teljeskörűen határozza meg.
2. Az ajánlattételi dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele.
A dokumentáció másra át nem ruházható.
3. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 70.§ (2) bekezdésének megfelelően
a felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére, és a kért ellenszolgáltatás
összegére vonatkozóan, valamint arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról,
fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak
minősül-e.
4. Ajánlattevőnek a kbt. 72 §.-a szerint nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattétel
során figyelembe vette-e a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre,
valamint az akadálymentesítésre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos
kötelezettségeket.
5. Az ajánlatban meg kell jelölni a Kbt. 71. § (1) bekezdés a), b), c) pontjaiban
foglaltakat.
6. Amennyiben az ajánlatkérő eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek
minősített ajánlattevőt is meghatározza, az eljárás nyertesének visszalépése esetén
vele köt szerződést.
7. Ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem
régebbi hiteles cégkivonatot, az ajánlatot aláírók eredeti vagy másolati aláírási
címpéldányát.
8. Az ajánlatot zárt csomagolásban, három példányban (1eredeti és 2 másolati)
kell benyújtani. Minden példányon fel kell tüntetni az „eredeti”, vagy „másolat”



megjelölést, azzal a kitétellel, hogy minden esetben az eredeti példány tartalma az
irányadó.
9. A csomagoláson fel kell tüntetni az alábbiakat: „2010. évi Intézményi felújítások
Nagykanizsán” feliratot, valamint a „Az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható
fel” feliratot jól látható, egyértelmű módon.
10. Az ajánlatok minden írott lapját folyamatos sorszámozással és az ajánlattevő
cégjegyzésre jogosult, vagy általa meghatalmazott (meghatalmazás eredeti
példányát csatolva) személy kézjegyével, valamint számozott tartalomjegyzékkel
kell ellátni, és sérülésmentesen, a lapokat egymástól elválaszthatatlan formában
(bekötve, lefűzve, vagy bármely egyéb módon) kell leadni.
11. A postai úton feladott ajánlatokat az ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül
benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor került
az A. Melléklet II. pontban meghatározott címen. Az ajánlat, ill. az azzal kapcsolatos
postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. A postán
feladott ajánlati példányokat tartalmazó csomagoláson fel kell tüntetni: „Iktatóban
nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó” feliratot.
12. Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának a cégkivonatával, vállalkozói igazolványával
kell igazolni a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenység végzésére való
jogosultságát.
Amennyiben megállapítható, hogy az ajánlattevő nem jogosult a jelen közbeszerzés
tárgya szerinti tevékenység végzésére, úgy ajánlata érvénytelen.
13. A gadzasági társaság létrehozását Ajánlatkérő nem követeli meg, de közös
ajánlatadáskor a kötelezettségvállalásra jogosult és kötelezett céget meg kell
nevezni.
14. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes
költség az ajánlattevőt terheli.
15. Minden egyéb információt az ajánlati dokumentáció és annak műszaki leírásai
tartalmaznak.
16. Ajánlatadó köteles szándéknyilatkozatot becsatolni, hogy nyertessége esetén
a projekt nagyságrendjével megegyező nagyságú, a közbeszerzés tárgyával
megegyező felelősségbiztosítással fog rendelkezni.
17. Ajánlattevő csatolja bármely akkreditált független szervezet által kiállított
tanúsítását, mely szerint környezetirányítási rendszert alkalmaz, vagy annak
érdekében intézkedést tett.
18. Az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott
kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény
előírásai szerint kell eljárni.
19. Az ajánlattevő köteles csatolni a cégjegyzésre jogosultak aláírási címpéldányát.
Ajánlatkérő a Kbt. 20. §. (3) bekezdése alapján előírja az igazolások hiteles
másolatban történő benyújtását.
20. Ajánlatkérő a Kbt. 253. § alapján fenntartja a részvétel jogát az évi nettó 1
milliárd Ft árbevételt el nem érő ajánlattevők részére. Erre való tekintettel, akinek az
alkalmassági követelményeknél vizsgált időszakban (2007.,2008., 2009.) az éves
nettó árbevétele elérte vagy meghaladta az 1 milliárd Ft összeget ajánlatkérő a Kbt.
88. § (1) bekezdés f) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja az ajánlatát.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/06/09 (év/hó/nap)



A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: KANIZSABER Kft.
Postai cím: Ady u. 50.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Gerócs László
Telefon: 93/ 314-123
E-mail: kanizsaber@chello.hu
Fax: 93/ 314-123
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név: KANIZSABER Kft.
Postai cím: Ady u. 50.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Gerócs László
Telefon: 93/ 314-123
E-mail: kanizsaber@chello.hu
Fax: 93/ 314-123
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal,
Városfejlesztési Osztály titkársága
Postai cím: Erzsébet tér 7. II. emelet 15-ös ajtó
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon: 36-93/500-700
E-mail:
Fax: 36-93/500-735
Internetcím (URL):
 
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1.
meghatározás Felújítási munkák
1) A rész meghatározása
Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola felújítási munkái
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék



Fő tárgy: 45000000-7
További
tárgyak:

45214000-0

3) Mennyiség vagy érték
A1. „A” épület utcai homlokzatának lábazati felújítása, homlokzatjavítás (lábazat 61
m2, homlokzat 137 m2)
O1. „A” épület utcai homlokzati nyílászáróinak javítása és festése (55 db)
O2. „A” épület utcai homlokzatának vakolatjavítása és festése - főbejárat (135 m2)
O3. „A” épület utcai homlokzatának vakolatjavítása és festése - egyéb (489 m2)
A dokumentációban részletezettek szerint
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 30 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
Intézményi adatok: Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola,
8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 23., Telefon: 93/311-239, Vezető: Dénes Sándor
igazgató
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 2.
meghatározás Felújítási munkák
1) A rész meghatározása
Cserháti Sándor Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium felújítási munkái
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További
tárgyak:

45214000-0

3) Mennyiség vagy érték
A1. „A” épület tetőhéjazat javítása (műpalafedés javítása 100 db)
A2. „A” épület homlokzatvakolat javítása a D-i és K-i oldalon (42 m2)
O1. Homlokzati nyílászárók cseréje az utcai oldalon (D-i oldalról az emeleti első
tanterem - 3 db ablak)
O2. Homlokzati nyílászárók cseréje az utcai oldalon (D-i oldalról az emeleti második
tanterem - 3 db ablak)
O3. Homlokzati nyílászárók cseréje az utcai oldalon (D-i oldalról az emeleti
harmadik tanterem - 4 db ablak)
A dokumentációban részletezettek szerint.
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 30 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)



ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
Intézményi adatok: Cserháti Sándor Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium, 8800
Nagykanizsa, Ady u. 74/a, Telefon: 93/312-383, 93/313-010 Vezető: Johanidesz
István igazgató, Poór József 30/5301159
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 3.
meghatározás Felújítási munkák
1) A rész meghatározása
Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola felújítási munkái
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További
tárgyak:

45214000-0

3) Mennyiség vagy érték
A1. Konyha EPH rendszer kiépítése (1 db)
A2. Tornatermi homlokzati nyílászárók cseréje - utcai oldaon (3 db)
O1. Tornatermi homlokzati nyílászárók cseréje - utcai oldalon (2 db)
O2. Tornatermi homlokzati nyílászárók cseréje - udvari oldalon (5 db)
A dokumentációban részletezettek szerint
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 30 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
Intézményi adatok: Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola,
8800 Nagykanizsa, Platán sor 3., Telefon: 93/ 537-412, Vezető: Szermek Zoltán
igazgató, Ladecky Attiláné 70/5274100
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 4.
meghatározás Felújítási munkák
1) A rész meghatározása
Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola felújítási munkái
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7



További
tárgyak:

45214000-0

3) Mennyiség vagy érték
A1. Könnyűipari tanműhely udvarának felújítása (bejárat + 1 mező 146 m2)
O1. Könnyűipari tanműhely udvarának felújítása (következő mező 108 m2)
A dokumentációban részletezettek szerint
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 30 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
Intézményi adatok: Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola,
Nagykanizsa, Hunyadi u. 18 - Petőfi u. 5., Tel: 93/518-904
Vezető: Bene Csaba igazgató 20/2653889, Gátszegi Zoltán 20/2653896
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 5.
meghatározás Felújítási munkák
1) A rész meghatározása
Általános Iskola és Óvoda - Miklósfa felújítási munkái
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További
tárgyak:

45214000-0

3) Mennyiség vagy érték
A1. Tantermek villamos felújítási munkái (6. és 7. osztály)
A2. Tantermek festési munkái (6. és 7. osztály)
O1. Tantermi PVC burkolat cseréje (8. osztály 72 m2)
A dokumentációban részletezettek szerint
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 30 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
Intézményi adatok:
Általános Iskola és Óvoda - Nagykanizsa-Miklósfa, 8800 Nagykanizsa, Iskola u. 10.
Telefon: 93/536-951, Vezető: Sajni József igazgató 30/3674461
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET



A részekre vonatkozó információk
A rész száma 6.
meghatározás Felújítási munkák
1) A rész meghatározása
Általános Iskola és Óvoda - Nagykanizsa-Palin, (Iskola)
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További
tárgyak:

45214000-0

3) Mennyiség vagy érték
A1. Udvari játszóeszközök szabványosítása (2 db)
O1. Érintésvédelmi hibák javítása, belső villámvédelmi hálózat kialakítása
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 30 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
Intézményi adatok: Általános Iskola és Óvoda (iskola) Nagykanizsa - Palin,
Alkotmány u. 81. Tel. 93/313-737
Vezető: Péntek Lászlóné igazgató
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 7.
meghatározás Felújítási munkák
1) A rész meghatározása
Bolyai János Általános Iskola felújítási munkái
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További
tárgyak:

45214000-0

3) Mennyiség vagy érték
A1. Tornatermi parkettaburkolat felújítása (360 m2)
O1. Ebédlő épületének tetőfelújítása (cserépjavítás 500 db)
A dokumentációban részletezettek szerint
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 30 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)



5) További információ a részekről
Intézményi adatok:
Bolyai János Általános Iskola, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 9., Telefon:
93/312-182, 93/516-444, 93/311-298, Vezető: Kalamár Márta igazgató
A helyszín megtekinthető időpont egyeztetés után.
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 8.
meghatározás Felújítási munkák
1) A rész meghatározása
Hevesi Sándor Általános Iskola felújítási munkái
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További
tárgyak:

45214000-0

3) Mennyiség vagy érték
A1. Udvari aszfaltburkolat részleges felújítása (200 m2)
O1. I. emeleti D-i oldali leány WC felújítási munkái (építészet)
O2. I. emeleti D-i oldali leány WC felújítási munkái (épületgépészet)
O3. I. emeleti D-i oldali leány WC felújítási munkái (épületvillamosság)
A dokumentációban részletezettek szerint
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 30 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
Intézményi adatok:
Hevesi Sándor Általános Iskola, 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 2., Telefon:
93/311-265, Vezető: Dominikné Papp Edit igazgató
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 9.
meghatározás Felújítási munkák
1) A rész meghatározása
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola felújítási munkái
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7



További
tárgyak:

45214000-0

3) Mennyiség vagy érték
A1. Étterem padlóburkolatának cseréje (114 m2)
O1. Udvari játszóeszközök szabványosítása (3 db)
A dokumentációban részletezettek szerint
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 30 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
Intézményi adatok:
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola, 8800 Nagykanizsa, Csokonai u. 1., Telefon:
93/516-414, Vezető: Kókainé Hámorszki Éva igazgató
A helyszín megtekinthető időpont egyeztetés után: Pozsonyi Imre 20/5637575
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 10.
meghatározás Felújítási munkák
1) A rész meghatározása
Péterfy Sándor Általános Iskola felújítási munkái
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További
tárgyak:

45214000-0

3) Mennyiség vagy érték
A1. Javíthatatlan ajtók cseréje (3 db)
O1. Lámpatestek cseréje (1/A és 1/B termekben 34 db)
O2. Lámpatestek cseréje (4/A és 4/B termekben 34 db)
A dokumentációban részletezettek szerint
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 30 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
Intézményi adatok:
Péterfy Sándor Általános Iskola, 8800 Nagykanizsa, Attila u. 2., Telefon: 93/311-099,
Vezető: Bagarus Ágnes igazgató, Borbás Lajosné 30/6489744
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------



B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 11.
meghatározás Felújítási munkák
1) A rész meghatározása
Zrínyi Miklós Általános Iskola felújítási munkái
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További
tárgyak:

45214000-0

3) Mennyiség vagy érték
A1. Üveges ajtók biztonsági fóliázása (38 m2)
A2. Bejárati ajtó cseréje (1 db)
O1. Műanyag lambéria falburkolat cseréje (részmennyiség 110 m2)
O2. Udvari kapu felújítása (személy- és teherbejárat)
O3. Udvari burkolatok, felületek javítása (sportpálya)
A dokumentációban részletezettek szerint
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 30 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
Intézményi adatok: Zrínyi Miklós Általános Iskola, Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 38., Tel:
93/312-078
Vezető: Faller Zoltán igazgató 30/9935994
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 12.
meghatározás Felújítási munkák
1) A rész meghatározása
Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény felújítási munkái
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További
tárgyak:

45214000-0

3) Mennyiség vagy érték
A1. Homlokzati nyílászárók cseréje (1 db 6 részes, 2 db 3 részes ablak)
O1. Homlokzati nyílászárók cseréje (2 db 3 részes ablak)
O2. Udvar, mozgássérült rámpa és előlépcső felújítási munkái (372 m2)
A dokumentációban részletezettek szerint



4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 30 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
Intézményi adatok:
Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nagykanizsa,
Rózsa u. 9. Telefon 93/510-140
Vezető: Horváth Istvánné igazgató
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 13.
meghatározás Felújítási munkák
1) A rész meghatározása
Térségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat felújítási munkái
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További
tárgyak:

45214100-1

3) Mennyiség vagy érték
A1. Homlokzati nyílászárók cseréje (1 db 6 részes, 1 db 3 részes ablak)
O1. Homlokzati nyílászárók cseréje (1 db 3 részes ablak)
O2. Udvar, mozgássérült rámpa és előlépcső felújítási munkái (368 m2)
A dokumentációban részletezettek szerint
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 30 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
Intézményi adatok:
Térségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Nagykanizsa, Rózsa u. 9. Tel.:
93/510-047
Vezető: Gellén Melinda igazgató
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 14.
meghatározás Felújítási munkák
1) A rész meghatározása



Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskola felújítási munkái
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További
tárgyak:

45214100-1

3) Mennyiség vagy érték
A1. Utcai homlokzat vakolatjavítása és festése (Sugár u. 248 m2)
O1. Utcai homlokzat vakolatjavítása és festése (Kazinczy u. vakolatjavítás 15 m2,
festés 251 m2)
A dokumentációban részletezettek szerint
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 30 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
Intézményi adatok:
Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskola, Nagykanizsa, Sugár u. 18.
Tel.: 93/313-321
Vezető: Baráth Zoltán igazgató
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 15.
meghatározás Felújítási munkák
1) A rész meghatározása
Nagykanizsa Központi Róza Óvoda - Rózsa Óvoda felújítási munkái
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További
tárgyak:

45214100-1

3) Mennyiség vagy érték
A1. Udvari játszóeszközök szabványosítása (15 db)
A dokumentációban részletezettek szerint
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 30 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
Intézményi adatok:



Nagykanizsa Központi Róza Óvoda - Rózsa Óvoda, Nagykanizsa, Rózsa u. 7. Tel.:
93/516-872
Vezető Bogyay Lászlóné intézményvezető 30/4004556
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 16.
meghatározás Felújítási munkák
1) A rész meghatározása
Nagykanizsa Központi Róza Óvoda - Attila Óvoda felújítási munkái
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További
tárgyak:

45214100-1

3) Mennyiség vagy érték
A1. Udvari játszóeszközök szabványosítása (15 db)
O1. Udvari burkolat javítása - főközlekedési utak (92 m2)
O2. Udvari burkolat javítása - mellékközlekedési utak (89 m2)
A dokumentációban részletezettek szerint
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 30 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
Intézményi adatok:
Nagykanizsa Központi Róza Óvoda - Attila Óvoda, Nagykanizsa, Attila u. 7.,
Telefon:93/312-201, 93/516-864, Vezető: Kovács Jánosné tagóvodavezető
30/3181771
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 17.
meghatározás Felújítási munkák
1) A rész meghatározása
Nagykanizsa Központi Róza Óvoda - Hétszínvirág Óvoda felújítási munkái
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További
tárgyak:

45214100-1

3) Mennyiség vagy érték



A1. Homlokzati nyílászárók cseréje - fsz. D-i oldali kiscsoportok (2 db)
O1. Homlokzati nyílászárók cseréje - emelet D-i oldali nagycsoport (5 db)
O2. Homlokzati nyílászárók cseréje - emelt D-i oldali nagycsoport (5 db)
O3. Homlokzati nyílászárók cseréje - földszint (8 db ablak + 2 db ajtó)
A dokumentációban részletezettek szerint
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 30 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
Intézményi adatok:
Hétszínvirág Óvoda, Nagykanizsa, Corvin u. 2., Telefon: 93/313-007 30/7567672,
Vezető: Némethné Kovács Edit tagóvodavezető
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 18.
meghatározás Felújítási munkák
1) A rész meghatározása
Nagykanizsa Központi Róza Óvoda - Hevesi Óvoda felújítási munkái
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További
tárgyak:

45214100-1

3) Mennyiség vagy érték
A1. Udvari játszóeszközök szabványosítása (15 db)
O1. Üveges ajtók biztonsági fóliázása (5,5 m2)
A dokumentációban részletezettek szerint
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 30 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
Intézményi adatok:
Hevesi Óvoda, Nagykanizsa, Rózsa u. 17/B, 93/314-274 Vezető: Gyarmatiné
Sonkoly Erika intézményvezető 30/6326982
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 19.



meghatározás Felújítási munkák
1) A rész meghatározása
Nagykanizsa Központi Róza Óvoda - Kossuth Óvoda felújítási munkái
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További
tárgyak:

45214100-1

3) Mennyiség vagy érték
A1. Homlokzati nyílászárók cseréje a D-i oldalon (2 db)
O1. Homlokzati nyílászárók cseréje a D-i oldalon (1 db)
A dokumentációban részletezettek szerint
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 30 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
Intézményi adatok:
Kossuth Óvoda, Nagykanizsa, Kossuth tér 6., telefon: 93/314-054, Vezető: Nagy
Jenőné tagóvodavezető 30/617-7620
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 20.
meghatározás Felújítási munkák
1) A rész meghatározása
Nagykanizsa Központi Róza Óvoda - Micimackó Óvoda felújítási munkái
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További
tárgyak:

45214000-0

3) Mennyiség vagy érték
A1. Utcai homlokzat felújítása (132 m2)
O1. Szélfogó javítása (1 db)
A dokumentációban részletezettek szerint
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 30 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről



Intézményi adatok:
Micimackó Óvoda, Nagykanizsa, Szent Imre u. 14.: 93/311-167 vezető: Szabóné
Bohrát Margit
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 21.
meghatározás Felújítási munkák
1) A rész meghatározása
Nagykanizsa Központi Róza Óvoda - Vackor Óvoda felújítási munkái
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További
tárgyak:

45215000-7

3) Mennyiség vagy érték
A1. Udvari játszóeszközök szabványosítása (23 db)
A dokumentációban részletezettek szerint
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 30 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
Intézményi adatok:
Vackor Óvoda, Nagykanizsa, Platán sor 8/b. Telefon: 93/ 313-394, Vezető: Lenkovits
Szilvia tagóvodavezető 30/617-7631
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 22.
meghatározás Felújítási munkák
1) A rész meghatározása
Általános Iskola és Óvoda Kiskanizsa felújítási munkái
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További
tárgyak:

45212300-9

3) Mennyiség vagy érték
A1. Udvari játszóeszközök szabványosítása - Nk. Bajcsy Zs. E. u. 67. (11 db)
O1. Udvari játszóeszközök szabványosítása - Nk. Nagyrác u. 26. (12 db)
O2. Udvari játszóeszközök szabványosítása - Nk. Bajcsa Törökvári u. (5 db)



A dokumentációban részletezettek szerint
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 30 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
Intézményi adatok:
Általános Iskola és Óvoda Kiskanizsa, Nagykanizsa, Bajcsy Zs. E. u. 67. Telefon:
93/519-049, 93/319-259, Vezető: Török Györgyné tagintézmény vezető
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 23.
meghatározás Felújítási munkák
1) A rész meghatározása
Általános Iskola és Óvoda felújítási munkái
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További
tárgyak:

45212300-9

3) Mennyiség vagy érték
A1. Udvari játszóeszközök szabványosítása (13 db)
O1. Gázkészülékek javítása és cseréje (8 db)
A dokumentációban részletezettek szerint
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 30 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
Intézményi adatok:
Általános Iskola és Óvoda, Nagykanizsa, Csengery u. 117. Telefon: 93/311-912,
Vezető: Nollné Zári Márta intézményvezető 20/968-65-10
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 24.
meghatározás Felújítási munkák
1) A rész meghatározása
Általános Iskola és Óvoda (Óvoda) felújítási munkái
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)



Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További
tárgyak:

45212300-9

3) Mennyiség vagy érték
A1. Udvari játszóeszközök szabványosítása (8 db)
A dokumentációban részletezettek szerint
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 30 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
Intézményi adatok:
Általános Iskola és Óvoda (Óvoda), Nagykanizsa-Palin, Alkotmány u. 81. Telefon:
93/313-637, Vezető: Benczik Imre Istvánné tagintézmény vezető
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 25.
meghatározás Felújítási munkák
1) A rész meghatározása
Egyesített Bölcsőde - Rózsa Bölcsőde - Napraforgó Bölcsőde felújítási munkái
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További
tárgyak:

45212300-9

3) Mennyiség vagy érték
A1. Napraforgó Bölcsőde - Konyha villamos hálózat cseréje
O1. Napraforgó Bölcsőde - Udvari burkolat felújítása (Ny-i oldal 27 m2)
O2. Napraforgó Bölcsőde - Udvari burkolat felújítása (K-i oldal 88 m2)
O3. Rózsa Bölcsőde - Műanyag lambéria falburkolat cseréje (1. szakasz 31 m2)
O4. Rózsa Bölcsőde - Műanyag lambéria falburkolat cseréje (2. szakasz 61 m2)
A dokumentációban részletezettek szerint
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 30 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
Intézményi adatok:
Egyesített Bölcsőde - Rózsa Bölcsőde, Nagykanizsa, Rózsa u. 7. Tel: 93/516-880



Vezető: Kömin Viktória intézményvezető
Napraforgó Bölcsőde, Nagykanizsa, Csokonai u. 5. Telefon: 93/516-878,
Vezető: Némethné Német Ildikó intézményvetető
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 26.
meghatározás Felújítási munkák
1) A rész meghatározása
Egyesített Szociális Intézmény - Idősek Klubja II. felújítási munkái
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További
tárgyak:

45212300-9

3) Mennyiség vagy érték
A1. Bejárati ajtók cseréje, kapcsolódó munkák (főbejárat 1 db)
O1. Bejárati ajtók cseréje, kapcsolódó munkák (oldal bejárat 1 db)
O2. Udvari járda helyreállítása (100 m2)
A dokumentációban részletezettek szerint
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 30 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
Intézményi adatok:
Egyesített Szociális Intézmény - Idősek Klubja II., Nagykanizsa, Corvin u. 2.
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 27.
meghatározás Felújítási munkák
1) A rész meghatározása
Egyesített Szociális Intézmény - Idősek Gondozóháza Idősek Otthona felújítási
munkái
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További
tárgyak:

45212300-9

3) Mennyiség vagy érték
A1. Elöregedett fák kivágása, pótlása (kivágás 16 db, telepítés 13 db)



A dokumentációban részletezettek szerint
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 30 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
Intézményi adatok:
Egyesített Szociális intézmény - Idősek Gondozóháza Idősek Otthona,
Nagykanizsa, Teleki u. 19/b. Telefon: 93/313-027
Vezető: Koller Jutka intézményvezető, 30/2170318 Tollárné Tóth Tímea
tagintézmény vezető
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 28.
meghatározás Felújítási munkák
1) A rész meghatározása
Kanizsa Kulturális Központ Móricz Zsigmond Művelődési Intézményegység felújítási
munkái
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További
tárgyak:

45212300-9

3) Mennyiség vagy érték
A1. Utcai homlokzati nyílászárók cseréje a földszinten (7 db)
O2. Utcai homlokzati nyílászárók cseréje az emeleten (9 db)
A dokumentációban részletezettek szerint
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 30 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
Intézményi adatok:
Móricz Zsigmond Művelődési Intézményegység, Nagykanizsa, Hajgató S. u. 1.
Telefon: 93/319-202, Vezető: Farkas Tibor, Kapcsolattartó: Tóth István
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 29.
meghatározás Felújítási munkák



1) A rész meghatározása
21. sz. Felnőtt Háziorvosi Szolgálat felújítási munkái
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További
tárgyak:

45212300-9

3) Mennyiség vagy érték
A1. Orvosi rendelő felújítási munkái (építészet: burkolatjavítás 16 db, festés 126,3
m2, mázolás 48 m2)
A2. Orvosi rendelő felújítási munkái (épületgépészet)
A3. Orvosi rendelő felújítási munkái (épületvillamosság)
O1. Orvosi rendelőhöz tartozó járdaszakasz felújítása (23 m2)
A dokumentációban részletezettek szerint
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 30 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
Intézményi adatok:
21. sz. Felnőtt Háziorvosi Szolgálat, Nagykanizsa-Kisfakos, Sandi u. 14. Telefon:
93/310-601,
Vezető: Dr. Busznyák László háziorvos 2069741821
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------



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: Nagykanizsa megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Erzsébet tér 7.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal,
Városfejlesztési Osztály
Címzett: Tárnok Ferenc
Telefon: 93/500-700
E-mail: tarnok.ferenc@nagykanizsa.hu
Fax: 93/500-735
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
Nagykanizsa megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010. évi út- és járda-felújítási
munkái
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
Kivitelezés
xTervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően



Építési koncesszió
A teljesítés helye
Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén
NUTS-kód HU-223
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
A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata részére 2010. évi út- és
járdafelújítás kivitelezési munkái Vállalkozási Szerződés alapján
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233141-9
További
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 x
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)
Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén 2010. évi út- és
járdafelújítási munkái, 22 részben:
1. rész: Alsótemető u. járdafelújítása (25. szám környéke)
2. rész: Attila utca 10. garázsok előtti út felújítása
3. rész: Balatoni út járdafelújítás
4. rész: Cserfa utca útfelújítás
5. rész: Dr. Szentendrei E. utca járdafelújítás
6. rész: Erdész utca déli oldalán járda felújítás
7. rész: Hevesi ABC mögötti parkoló felújítása
8. rész: József A. u. járdafelújítás
9. rész: Kazanlak körút járdafelújítás
10. rész: Kisfakosi Sandi út járdafelújítás
11. rész: Krúdy Gy. utca felújítása
12. rész: Magyar u. (Dózsa és Sikátor utcák között a keleti oldalon) járdafelújítás
13. rész: Bartók Béla u. pakolóutcák felújítása
14. rész: Zsigárdi köz és Őrtorony u. felújítása
15. rész: Bajcsy-Zsilinszky u. északi oldal 51-től Őrtorony út sarokig járdafelújítás
16. rész: Március 15. tér és környéke közterület felújítása
17. rész: Rózsa u. 18. sz. alatti épület előtti útszakasz felújítása
18. rész: Bagolai hegy. Vaspályasor, a Kaposvári úttól a Bakónaki patakig útfelújítás
19. rész: Szentgyörgyvári hegy útjainak felújítása
20. rész: Garay utca parkolóépítés
21. rész: Berzsenyi utca parkolóépítés
22. rész: Corvin utca parkolóépítés
Részletezve a műszaki dokumentációban.
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: 90 (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)
Vállalt mértékű késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér a Kbt. 53.§ (6) bekezdése a)
pontja szerint.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
A finanszírozás saját forrásból valósul meg. Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Ajánlattevő a teljesítés folyamán részenként 1 részszámlát és 1 végszámlát nyújthat
be. A részszámla legalább 50 %-os készültség esetén nyújthatók be. A kivitelezési
munkák ellenértékét ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően 30 napon belül banki
átutalással egyenlíti ki.
Ajánlattevő a számlázásra vonatkozóan pénzügyi-műszaki ütemtervet köteles
összeállítani, és ajánlatához csatolni a dokumentációban meghatározott feltételek
szerint.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
Az ajánlatkérő gazdasági társaság létrehozását nem köti ki.
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:
Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, illetve erőforrás szervezet:
- akivel, vagy amellyel szemben a Kbt. 60.§ (1) bekezdése, a Kbt. 61.§ (1) bekezdés
d) pontja szerinti kizáró okok bármelyike fenn áll.
Nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó, illetve erőforrás szervezet:
- akivel, vagy amellyel szemben a Kbt. 61.§ (1) bekezdés a)-c) pontja, illetve a Kbt.
62.§ (1) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fenn áll.
A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőknek, a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az
ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek
nyilatkoznia kell a Kbt. 249.§ (3) harmadik bekezdésének megfelelően.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának be kell nyújtania 2007., 2008., és 2009. évi
számviteli jogszabályok szerinti éves beszámoló egyszerű másolatát. [Kbt. 66.§ (1)
bekezdés b) pont]
Az ajánlattevőnek és/vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának nyilatkozatot kell benyújtania az elmúlt három
éves (2007-2009.) forgalmáról.



Erőforrás szervezetek igazolásait csak a Kbt. 4.§ 3/E. pontja alapján fogadja el az
ajánlatkérő. Az erőforrás szervezet igazolásait a Kbt. 65.§ (3)-(4) bekezdése alapján
kell benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha a mérleg
szerinti eredménye az elmúlt, lezárt három pénzügyi évben (2007, 2008, 2009) egy
évnél többször negatív volt. (külön-külön megfelelés)
Alkalmatlan az ajánlattevő, illetve a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti
alvállalkozó, amennyiben az elmúlt három pénzügyileg lezárt évben (2007-2009.)
saját tőkéje kisebb, mint a jegyzett tőke. (külön-külön megfelelés)
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az elmúlt három pénzügyileg lezárt évben
(2007-2009.) forgalma a három év (2007-2009) átlagában nem érte el a nettó 30
millió forintot.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának Kbt. 67.§ (2) bekezdés e) pontja alapján
rendelkezésre állási nyilatkozatot, részletes önéletrajzot és a végzettségről, illetve a
jogosítványról szóló dokumentumok másolatát kell becsatolnia.
Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának csatolni kell a szerződésszerű teljesítéshez
rendelkezésre álló munkagépek, berendezések adatait (darabszám, műszaki
paraméter megjelölésével) és a rendelkezési jogosultságot igazoló okirat(ok)
(számla, eszköz-nyilvántartó lap, bérleti-, lízing-, előszerződés, kötelező érvényű
szándéknyilatkozat, stb.) egyszerű másolatát.
Ha a működtetés, üzemeltetés, forgalomban való részvétel forgalmi engedélyhez
kötött, az érvényes forgalmi engedély egyszerű másolatának becsatolása is
szükséges.
Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának Kbt. 68.§ (2) bekezdése alapján igazolásokat
kell becsatolnia az előző három évben (2007, 2008, 2009) végzett legjelentősebb
építési beruházásairól. Az igazolásnak tartalmi és formai vonatkozásban meg
kell felelnie a Kbt. 68.§ (2) bekezdésének. A referenciának tartalmaznia kell az
alkalmassági feltétel vonatkozásában releváns információkat.
Erőforrás szervezetek igazolásait csak a Kbt. 4.§ 3/E. pontja alapján fogadja el az
ajánlatkérő. Az erőforrás szervezet igazolásait a Kbt. 65.§ (3)-(4) bekezdése alapján
kell benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha önmaga, vagy a közbeszerzés mértékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója nem rendelkezik legalább
1 fő mélyépítő szakirányú végzettséggel és érvényes felelős műszaki vezető
jogosítvánnyal rendelkező személy közreműködésével, valamint legalább 7 fő fizikai
dolgozóval.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha önmaga, vagy a közbeszerzés mértékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha (együttesen)
nem rendelkezik a teljesítéshez alkalmazni kívánt alábbi műszaki-technikai
felszereltséggel:



- 1 db személyszállító és 1 db teherszállító járművel.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha önmaga, vagy a közbeszerzés mértékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója nem rendelkezik az elmúlt
három évben (2007, 2008, 2009) összesen legalább kettő darab, szerződésenként
legalább nettó 4 millió forint értékű jelen közbeszerzés tárgya szerinti „mélyépítési”
beruházására vonatkozó referenciával.
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott igen
III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges
feltételek
III.3.1)
A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás típusa
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli x
Tárgyalásos
IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x
xAz alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat
súlyozással kell megadni)

Szempont Súlyszám
1. Ajánlati ár (nettó): 40
2. Előteljesítés (napokban) 20
3. Többlet garancia vállalás hossza (+
hónapokban)

10

4. Késedelmi kötbér mértéke (%-ban): 10
5. Meghiúsulási kötbér mértéke (%-ban) 10
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: 2010/07/12 (év/hó/nap )
Időpont: 10.00 óra
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 80.000,- Ft
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció árát a KANIZSABER Kft pénztárába kell befizetni, vagy a
KANIZSABER Kft OTP Bank Rt-nél vezetett 11749015-24789200 számú számlájára
kell átutalni, vagy ugyanazon számlára befizetni. A dokumentáció árának átutalással
történő megfizetését a dokumentáció kiváltásakor a banki terhelési értesítő
bemutatásával igazolni kell. A készpénz-átutalási igazoláson a következőt meg kell
jelölni: „ Út- és járdafelújítások Nagykanizsa - 2010”.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/07/12 (év/hó/nap) Időpont: 10.00 óra
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/07/12 (év/hó/nap)
Időpont: 10.00 óra
Helyszín : Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. szám, I. emeleti tárgyaló
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
Kbt. 80.§ (2) bekezdése szerint
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2)
A szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos?
nem
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb hivatkozási alapot:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2010. július 21. Időpont: 10.00 óra



Helyszín: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. szám, I. emeleti tárgyaló
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2010. augusztus 11.
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 rendelkezésre bocsátásának módja: A KANIZSABER Kft.
irodájában (8800 Nagykanizsa, Ady u. 50.) személyesen munkanapokon 9.00 és
12.00 óra között - az ajánlattételi határidő utolsó napján 9.00 és 10.00 óra között -
vehető át a befizetést igazoló dokumentum bemutatása és egy arról készült másolat
átadását követően.
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:
Az ajánlatok értékelésénél a pontszámok 1-10-ig terjednek.
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:
Az értékelést az összes részszempont esetében arányosítás elvével végzi az
ajánlatkérő.
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 hiánypótlásra a Kbt. 83. § szerint biztosít lehetőséget. A
hiánypótlás körét a a Kbt. 83. § (2) bekezdése szerint teljeskörűen határozza meg.
2. Az ajánlattételi dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele.
A dokumentáció másra át nem ruházható.
3. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 70.§ (2) bekezdésének megfelelően
a felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére, és a kért ellenszolgáltatás
összegére vonatkozóan, valamint arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról,
fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak
minősül-e.
4. Ajánlattevőnek a kbt. 72 §.-a szerint nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattétel
során figyelembe vette-e a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre,
valamint az akadálymentesítésre vonatkozó, a teljesíés helyén hatályos
kötelezettségeket.
5. Az ajánlatban meg kell jelölni a Kbt. 71. § (1) bekezdés a), b), c) pontjaiban
foglaltakat.
6. Amennyiben az ajánlatkérő eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek
minősített ajánlattevőt is meghatározza, az eljárás nyertesének visszalépése esetén
vele köt szerződést.



7. Ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem
régebbi hiteles cégkivonatot, az ajánlatot aláírók eredeti vagy másolati aláírási
címpéldányát.
8. Az ajánlatot zárt csomagolásban, három példányban (1 eredeti és 2 másolati)
kell benyújtani. Minden példányon fel kell tüntetni az „eredeti”, vagy „másolat”
megjelölést, azzal a kitétellel, hogy minden esetben az eredeti példány tartalma az
irányadó.
9. A csomagoláson fel kell tüntetni az alábbiakat: „ Út- és járdafelújítások
Nagykanizsa - 2010” feliratot, valamint a „Az ajánlattételi határidő lejártáig nem
bontható fel” feliratot jól látható, egyértelmű módon.
10.Az ajánlatok minden írott lapját folyamatos sorszámozással és az ajánlattevő
cégjegyzésre jogosult, vagy általa meghatalmazott (meghatalmazás eredeti
példányát csatolva) személy kézjegyével, valamint számozott tartalomjegyzékkel
kell ellátni, és sérülésmentesen, a lapokat egymástól elválaszthatatlan formában
(bekötve, lefűzve, vagy bármely egyéb módon) kell leadni.
11.A postai úton feladott ajánlatokat az ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül
benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor került
az A. Melléklet II. pontban meghatározott címen. Az ajánlat, ill. az azzal kapcsolatos
postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. A postán
feladott ajánlati példányokat tartalmazó csomagoláson fel kell tüntetni: „Iktatóban
nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó” feliratot.
12.Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának a cégkivonatával, vállalkozói igazolványával
kell igazolni a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenység végzésére való
jogosultságát.
Amennyiben megállapítható, hogy az ajánlattevő nem jogosult a jelen közbeszerzés
tárgya szerinti tevékenység végzésére, úgy ajánlata érvénytelen.
13.A gazdasági társaság létrehozását Ajánlatkérő nem követeli meg, de közös
ajánlatadáskor a kötelezettségvállalásra jogosult és kötelezett céget meg kell
nevezni.
14.Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes
költség az ajánlattevőt terheli.
15.Minden egyéb információt az ajánlati dokumentáció és annak műszaki leírásai
tartalmaznak.
16.Ajánlatadó köteles szándéknyilatkozatot becsatolni, hogy nyertessége esetén
a projekt nagyságrendjével megegyező nagyságú, a közbeszerzés tárgyával
megegyező felelősségbiztosítással fog rendelkezni.
17.Ajánlattevő csatolja bármely akkreditált független szervezet által kiállított
tanúsítását, mely szerint környezetirányítási rendszer alkalmaz, vagy annak
érdekében intézkedést tett.
18.Az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdések
vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai
szerint kell eljárni.
19.Az ajánlattevő köteles csatolni a cégjegyzésre jogosultak aláírási címpéldányát.
Ajánlatkérő a Kbt. 20. §. (3) bekezdése alapján előírja az igazolások hiteles
másolatban történő benyújtását.
20.Ajánlatkérő a Kbt. 253. § alapján fenntartja a részvétel jogát az évi nettó 1
milliárd Ft árbevételt el nem érő ajánlattevők részére. Erre való tekintettel, akinek az



alkalmassági követelményeknél vizsgált időszakban (2007.,2008., 2009.) az éves
nettó árbevétele elérte vagy meghaladta az 1 milliárd Ft összeget ajánlatkérő a Kbt.
88. § (1) bekezdés f) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja az ajánlatát.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/06/15 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: KANIZSABER Kft.
Postai cím: Ady u. 50.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Gerócs László
Telefon: 93/ 314-123
E-mail: kanizsaber@chello.hu
Fax: 93/ 314-123
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név: KANIZSABER Kft.
Postai cím: Ady u. 50.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Gerócs László
Telefon: 93/ 314-123
E-mail: kanizsaber@chello.hu
Fax: 93/ 314-123
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal,
Városfejlesztési Osztály titkársága
Postai cím: Erzsébet tér 7. II. emelet 15-ös ajtó
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon: 36-93/500-700
E-mail:
Fax: 36-93/500-735
Internetcím (URL):
 
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1.



meghatározás Felújítási munkák
1) A rész meghatározása
Alsótemető u. 25. sz. előtti járda felújítási munkái
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233141-9
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
A megépítendő szakasz hossza 57 m, burkolatszélesség 1,50 m
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 45 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 2.
meghatározás Felújítási munkák
1) A rész meghatározása
Attila utca 10. garázsok előtti út felújítása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233141-9
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
A felújítandó szakasz hossza 120,48 m, burkolatszélesség 4,00 m
A dokumentációban részletezettek szerint
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 45 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 3.
meghatározás Felújítási munkák



1) A rész meghatározása
Balatoni út D-i oldali járdafelújítás (Eötvös tér - benzinkút közötti szakasz)
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233141-9
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
A felújítással érintett szakasz hossza 527,29 m.
A dokumentációban részletezettek szerint
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 60 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 4.
meghatározás Felújítási munkák
1) A rész meghatározása
Cserfa utca útfelújítása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233141-9
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
A felújítással érintett szakasz hossza 141,31 m.
A dokumentációban részletezettek szerint
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 60 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 5.
meghatározás Felújítási munkák



1) A rész meghatározása
Dr. Szentendrei E. utca járdafelújítása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233141-9
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
A kivitelezéssel érintett szakasz hossza 606,00 m.
A dokumentációban részletezettek szerint
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 60 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 6.
meghatározás Felújítási munkák
1) A rész meghatározása
Erdész utca déli oldali járda (Csengery út - Határőr utca közötti szakasz) felújítása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233141-9
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
A kivitelezéssel érintett szakasz hossza 356,16cm.
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 60 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 7.
meghatározás Felújítási munkák
1) A rész meghatározása



Rózsa utca - Hevesi ABC mögötti parkoló felújítása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233141-9
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
A kivitelezéssel érintett szakasz hossza 105,00 m.
A dokumentációban részletezettek szerint
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 60 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 8.
meghatározás Felújítási munkák
1) A rész meghatározása
József Attila u. járdafelújítása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233141-9
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
A kivitelezéssel érintett szakasz hossza 542,53 m.
A dokumentációban részletezettek szerint
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 60 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 9.
meghatározás Felújítási munkák
1) A rész meghatározása



Kazanlak krt.-i járda (Rózsa utca - Jerikó presszó közötti szakasz) felújítása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233141-9
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
A kivitelezéssel érintett szakasz hossza 35,30 m.
A dokumentációban részletezettek szerint
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 45 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 10.
meghatározás Felújítási munkák
1) A rész meghatározása
Kisfakos, Sandi út járda felújítása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233141-9
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
A kivitelezéssel érintett szakasz hossza 526,51 m.
A dokumentációban részletezettek szerint
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 75 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 11.
meghatározás Felújítási munkák
1) A rész meghatározása



Krúdy Gyula utca felújítása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233141-9
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
A felújítással érintett szakasz hossza 335,02 m.
A dokumentációban részletezettek szerint
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 75 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 12.
meghatározás Felújítási munkák
1) A rész meghatározása
Magyar u. keleti oldali járda (Dózsa - Sikátor utcák közötti szakasz) felújítása.
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233141-9
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
A felújítással érintett szakasz hossza 163,07 m.
A dokumentációban részletezettek szerint
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 60 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 13.
meghatározás Felújítási munkák
1) A rész meghatározása



Bartók Béla utcai parkoló utcák felújítása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233141-9
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
A felújítással érintett szakasz hossza 78,00 valamint 79,00 m.
A dokumentációban részletezettek szerint
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 75 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 14.
meghatározás Felújítási munkák
1) A rész meghatározása
Zsigárdi köz és Őrtorony u. felújítása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233141-9
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
A felújítással érintett szakasz hossza 480, 30 valamint 423, 95 m.
A dokumentációban részletezettek szerint
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 75 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 15.
meghatározás Felújítási munkák
1) A rész meghatározása



Bajcsy-Zsilinszky u. északi oldal 51.-től Őrtorony út sarokig járdafelújítás
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233141-9
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
A kivitelezéssel érintett szakasz hossza 204, 52 m.
A dokumentációban részletezettek szerint
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 60 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 16.
meghatározás Felújítási munkák
1) A rész meghatározása
Március 15. tér és környéke közterület felújítása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233141-9
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
Kátyúk javítása 227 m2, aszfaltozás 45 m3, padkakészítés 89 m3
A dokumentációban részletezettek szerint
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 90 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 17.
meghatározás Felújítási munkák
1) A rész meghatározása



Rózsa u. 18. sz. előtti útszakasz felújítása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233141-9
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
A kivitelezéssel érintett szakasz hossza 118.47 m.
A dokumentációban részletezettek szerint
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 60 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 18.
meghatározás Felújítási munkák
1) A rész meghatározása
Bagolai hegy, Vaspályasor, a Kaposvári úttól a Bakónaki patakig
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233141-9
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
Zúzottkő burkolat felületének gréderezése 2640 m2, mechanikai stabilizáció építése
466 m3
A dokumentációban részletezettek szerint
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 75 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 19.
meghatározás Felújítási munkák



1) A rész meghatározása
Szentgyörgyvári hegy útépítési munkái
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233141-9
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
Zúzottkő útburkolat bontása 248 m3, védőréteg készítése homokos-kavicsból 97 m3,
mechanikai stabilizáció építése 490,10 m2, padka készítése földanyagból 78 m3
A dokumentációban részletezettek szerint
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 60 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 20.
meghatározás Parkolóépítés
1) A rész meghatározása
Garay utca parkolóépítés
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233141-9
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
33 db parkoló építése. Az új parkolóhelyek a meglévő parkolók között lévő
parkosított terület helyére kerülnek.
A dokumentációban részletezettek szerint
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 90 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk



A rész száma 21.
meghatározás Parkolóépítés
1) A rész meghatározása
Berzsenyi utca parkolóépítés
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233141-9
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
26 db parkoló építése.
A dokumentációban részletezettek szerint
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 90 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 22.
meghatározás Parkolóépítés
1) A rész meghatározása
Corvin utca parkolóépítés
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233141-9
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
15 db parkoló építése. Mélység 4,5 (5,0) m, szélesség 2,5 (3,5) m.
A dokumentációban részletezettek szerint
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 90 (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) ----------------------



1 . 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
tájékoztató
az eljárás eredményéről
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
KÉ nyilvántartási szám_________________________________
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Erzsébet tér 7.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal,
Városfejlesztési Osztály
Címzett: Tárnok Ferenc
Telefon: 93/ 500-700
E-mail: tarnok.ferenc@nagykanizsa.hu
Fax: 93/ 500-735
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bekezdés, 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3 .) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. IV. fejezete/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. V. fejezete/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
HPV elleni oltóanyag beszerzése
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát
válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik a leginkább
megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) 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)
xÁrubeszerzés
xAdásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
A teljesítés helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén, az
ajánlati dokumentációban foglaltak szerint



NUTS-kód HU-223
c)
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória száma
(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 valamelyikével kapcsolatos (adott esetben)
Keretmegállapodás megkötése
Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződések
II.1.4) Keretmegállapodás megkötése esetén az eljárás
Nyílt
Meghívásos
Tárgyalásos
II.1.5) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége
Szállítási szerződés Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata részére
„méhnyakrák és a nemi szervi szemölcsök kialakulásáért felelős HPV védőoltás
beszerzése” vállalkozásba adása.
Oltóanyag megnevezése: Humán Papilloma vakcina 6, 11, 16, 18 típus adszorbeált
injekció előretöltött fecskendőben rekombináns.
ATC kód: J07BM01
Ajánlatkérő a Kbt. 58.§ (7) bekezdése alapján egyenértékű terméket is elfogad. Az
egyenértékűséget ajánlattevőnek ajánlatába igazolni kell.
A beszerzésre kerülő védőoltás mennyisége: 2010. év 170 sorozat, opció 70
sorozat
2011. év 150 sorozat, opció 58 sorozat
2012. év 150 sorozat, opció 60 sorozat
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33651600-4
További
tárgyak:
II.2) A szerződés(ek) értéke
II.2.1) A szerződés(ek) értéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni, az
összes szerződést, részt és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó
információkkal kapcsolatban az V. Az eljárás eredménye szakaszt kérjük kitölteni)
Érték (arab számmal) 27 152 370,-
Pénznem HUF
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val x
ÁFA (%) 5% ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája



III.1.1.1.) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben
ideértve a Kbt. 251. § (3) bek., szerinti eljárást]
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos
III.1.1.2.) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos
III.1.1.3)
A közbeszerzési törvény IV. vagy V. fejezete szerinti eljárás választására a Kbt. 21. §
(3) bek., illetve 161. § (5) bek. alapján került-e sor
III.1.1.4) A közbeszerzési törvény harmadik része (VI. fejezet) szerinti eljárás esetén
(egyszerű eljárás)
Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli x
Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos
Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
III.1.1.5) A közbeszerzési törvény harmadik része (VII. fejezet) szerinti eljárás esetén
(egyszerű eljárás)
Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos
Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
III.1.1.6)
A Kbt. harmadik része (VI. fejezet vagy VII. fejezet) szerinti eljárásfajta választására
a Kbt. 21/A. §, illetve 161/A. §-a alapján került-e sor? nem
III.1.1.7.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, a hirdetmény közzétételével
induló tárgyalásos, illetve a gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása (adott
esetben) :
III.1.1.8.) A hirdetmény fajtája
Ajánlati/részvételi felhívás/ajánlattételi felhívás x
Időszakos előzetes összesített tájékoztató
Előminősítési hirdetmény
III.2) bírálati szempontok
III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás x
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján



Szempont Súlyszám
III.2.2)
Sor került-e elektronikus árlejtésre?
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a HL-ben?
nem
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes összesített tájékoztató
VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás
VAGY Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a KÉ-ben?
igen
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes összesített tájékoztató
VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás xVAGY
Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 8272 / 2010 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2010/04/14 (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel x
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 11485 / 2010 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2010/04/26 (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 1. Megnevezése SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS NAGYKANIZSA
MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA RÉSZÉRE „MÉHNYAKRÁK ÉS A
NEMI SZERVI SZEMÖLCSÖK KIALAKULÁSÁÉRT FELELŐS HPV VÉDŐOLTÁS
BESZERZÉSE
IV.1)
A szerződéskötés tervezett időpontja: 2010/06/17 (év/hó/nap)
IV.2)
A benyújtott ajánlatok száma : 1
IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: HUNGAROPHARMA Gyógyszerkereskedelmi Zártkörűen Működő
Részvénytársaság



Postai cím: Király u. 12.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1061
Ország: Magyarország
Telefon: 06-1/327-6700
E-mail: hph@hungaropharma.hu
Fax: 06-1/ 327-6868
Internetcím (URL):
IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték (arab számmal) 27 705 090
Pénznem HUF
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val x
ÁFA (%) 5% ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték (arab számmal) 27 152 370
Pénznem HUF
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val x
ÁFA (%) 5% ,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) /
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal)
Pénznem HUF
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni:
az évek számát
VAGY a hónapok számát
A szerződés határozatlan időtartamra szól? nem
IV.5 )
Valószínűsíthető –e alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez? nem
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók igénybevételével történő
teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül: (arab számmal)
Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
A szerződés alvállalkozók, illetve erőforrást nyújtó szervezetek igénybevételével
történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)
IV.6)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett?
nem
IV.7)
Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan
alacsony volt? nem



------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány
használható) -------------------
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)
A szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos-e? nem
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb hivatkozási adatot:
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Az eredményhirdetés időpontja (adott esetben)
Dátum: 2010/05/27 (év/hó/nap)
V.2.2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem kerül sor, ennek
indoka
V.2.3) A nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési törvény 70. §-ának (2) bekezdése
szerinti minősítése
 
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb x
-------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel, illetve közös
ajánlattétel miatt több nyertes ajánlattevő volt, ajánlattevőnként több használandó)
-----------------
V.2.4) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint
az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
 
-------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel miatt több
nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlat volt, ajánlatonként több használandó)
-----------------
V.2.5) Az ajánlattevők neve és címe (ország is), részajánlattétel lehetősége esetén a
benyújtott részajánlatok száma
Ajánlattevők neve, címe, a benyújtott részajánlatok száma (adott esetben)
 
1. HUNGAROPHARMA Gyógyszerkereskedelmi Zrt. (név)
1061 Budapest, Király u. 12. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
1 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
-------------------------------- (E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó) -------------------------------
Részajánlattétel lehetősége esetén az összes benyújtott részajánlat száma: (arab
számmal)
V.2.6) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a Közbeszerzési
Döntőbizottság
tájékoztatásának napja
Dátum: (év/hó/nap)
V.2.7) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/08/25 (év/hó/nap)



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: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Erzsébet tér 7.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal,
Városfejlesztési Osztály
Címzett: Tárnok Ferenc
Telefon: 93/500-700
E-mail: tarnok.ferenc@nagykanizsa.hu
Fax: 93/500-735
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
Nagykanizsa Szocális Városrehabilitáció tervezése
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
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7.
NUTS-kód HU-223
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
„Nagykanizsa Megyei Jogú Város funkcióbővítő fejlesztése - Belvárosi akcióterületi
terv II. ütem” NYDOP-2009-3.1.1/B projekt Szociális célú városrehabilitációs
projektelem megvalósításához szükséges tervezési feladatok ellátása Tervezési
Szerződés keretében:
Nagykanizsa, Csengery u. 117. szám alatti épületeknek és környzetüknek
felúíjtására vonatkozó engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
További
tárgyak:



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)
Tervezési feladat:
A tervezett kivitelezési munkák becsült értéke nettó: 264 millió Ft
Nagykanizsa, Csengery u. 117/3.-117/6. szám alatt jól használható, alacsonyabb
igényszintű, de a mai ember igényeinek és az építési előírásoknak mégis megfelelő
épületek kialakítása az épületek és környezetük teljes felújításával.
Az épület felújításnak érintenie kell minden szakipari szerkezetet, így
a padlóburkolatokat, vakolatokat, nyílászárókat, a tetőhéjalást, víz- és
hőszigeteléseket, a gépészetet és a villanyszerelést. Az épületek vízszigetelését
szükség szerint fel kell újítani, ill. el kell készíteni. A hőszigetelést a padozatban a
falakon és a födémeken a mai előírások betartásával kell elkészíteni. A falak külső
belső burkolatát könnyű, nem éghető és mégis tartós anyagok felhasználásával kell
tervezni (kívül pl. eternit, belül dupla gipszkarton).
Az egyéb szakipari elemek kiválasztásánál a tartósság mellett az alacsony ár kell,
hogy szerepet játsszon, hogy a felújítások rentábilisak legyenek. A felújításnak
gazdaságosnak, fenntarthatónak és legalább 30 évre tartósnak kell lennie!
Az épületek környezetének letisztítása, a parkosítás, egy közösségi tér kialakítása
(zöldterület rekonstrukció), a környező utak megújítása, a lakásokhoz 1-1db ~5m2
alapterületű raktárhelyiség kialakítása szintén megoldandó tervezési feladat, hogy az
életminőség javuljon a lakótelepen.
- A dokumentációban mellékelt helyszínrajz alapján
- Épületek felújítására vonatkozó engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése,
szakági tervekkel együtt, raktárhelyiségek kialakításával
- Utak felújítására vonatkozó engedélyezési, kiviteli terv elkészítése
- Zöld területek megújítására, közösségi tér kialakítására vonatkozó engedélyes,
kiviteli terv elkészítése
- Külső közmű felújításra vonatkozó engedélyes és kiviteli tervek elkészítése, azzal
a kitétellel, hogy azok kiváltása, megépítése nem kötelező érvényű az épületek-, és
környezetük felújításához
- Az engedélyezéshez, kivitelezéshez szükséges minden terv, szakági terv és
iratanyag elkészítése, figyelemmel a közbeszerzési eljárás dokumentációja tartalmi
követelményeire
- A szükséges hatósági, szakhatósági, közüzemeltetői megrendelői egyeztetések
elvégzése, dokumentálása
- Tervezési alaptérkép, alapadatok beszerzése, geodéziai felmérés
- Terv benyújtása engedélyezésre
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a megvalósítás (kivitelezés) során a kötelező
tervezői művezetés költségeit is.



Szolgáltatandó példányszámok:
- Engedélyezési tervek, jogszabály, illetve hatósági igény szerint (1 pld. digitális
állományban) + 4 pld.
- Kiviteli tervdokumentáció (+1 pld. digitális állományban) 10 pld.
- Tételes árazatlan szakáganként megbontott költségvetés, épületenként
külön-külön is (+1pld. jogszabályi előírás szerinti digitális formában is) 10 pld.
- Tételes árazott szakáganként megbontott költségbecslés, épületenként
külön-külön is (megrendelő tájékoztatására a jogszabályi előírás szerinti digitális
formában)1-1 pld.
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 (év/hó/nap)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérő végszámla kifizetését biztosítja a Kbt. 305.§ (3) bekezdésében foglaltak
alapján a tervezési munka elvégzését követően 30 napon belül történő kifizetéssel.
Részletesen meghatározva az ajánlattételi dokumentációban.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
Az ajánlatkérő gazdasági társaság létrehozását nem köti ki.
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:
Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, illetve erőforrás szervezet:
- akivel, vagy mellyel szemben a Kbt. 60.§ (1) bekezdése, a Kbt. 61.§ (1) bekezdés
d) pontja szerinti kizáró okok bármelyike fenn áll.



Nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó, illetve erőforrás szervezet:
- akivel, vagy amellyel szemben a Kbt. 61.§ (1) bekezdés a)-c) pontja, illetve a Kbt.
62.§ (1) bekezedése szerint kizáró okok bármelyike fenn áll.
A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőknek, a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az
ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek
nyilatkoznia kell a Kbt. 249.§ (3) harmadik bekezdésének megfelelően.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P1. Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozója csatolja a részvételi jelentkezés beadásának határidőjétől
számított utolsó számvitelileg lezárt 3 év (2007, 2008, 2009) beszámolójának
másolatát, kiegészítő mellékletek nélkül.
P2. Valamennyi számlavezető pénzintézetének eredeti, vagy hitelesített másolatban
becsatolt, a részvételi jelentkezési határidőt megelőzően 30 napnál nem régebbi
nyilatkozata az alábbi tartalommal:
- mióta vezeti ajánlattevő, Kbt. 71. § (1) bekezdés b.) pontja szerinti alvállalkozó
bankszámláját,
- gazdálkodószervezet fizetési kötelezettségének pontosan eleget tesz-e,
- számláján van-e, illetve az elmúlt 3 évben (2007., 2008. és 2009.) volt-e sorban
állás, ha igen, akkor milyen összegű és milyen időtartamú,
- ajánlattevő pénzügyi helyzetére, hitel- és fizetőképességére vonatkozó banki
minősítés.
A fent megjelölt pontokban meghatározottaknak önállóan kell megfelelniük. A
dokumentumokat egyszerű másolati formában kell benyújtani. Az erőforrást biztosító
szervezet a Kbt. 65.§ (4) bekezdése alapján igazolhat.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozója alkalmas a szerződés teljesítésére,
P1. ha a számvitelileg lezárt az ajánlat beadásának határidejétől számított utolsó 3
évben (2007, 2008, 2009):
- mérleg szerinti eredménye nem volt negatív legalább két év tekintetében.
P2. ha pénzintézeti nyilatkozat(ok) alapján:
- az elmúlt 3 évben (2007., 2008. és 2009.) - pénzintézeti igazolás(ok) alapján 30
napot meghaladó sorba állás nem volt a bankszámláján.
- Ajánlattevő pénzügyi helyzetére, hitel és fizetőképességére vonatkozó banki
minősítése megfelelő.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1. Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozója csatolja az ajánlat beadásának határidejétől számított 3
év tervezési munkáira vonatkozó referencia igazolásait {Kbt. 68. § (1) bekezdése
szerint}.
M2. Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozója igazolja a felelős tervező személy végzettségét
és képzettségét, a magyar nyelv tárgyalóképes ismeretét a Kbt. 67. § (3) bekezdés



d) pontja alapján. Az igazolás tekintetében a részvételre jelentkezőnek csatolnia kell
ezen szakember végzettségét és a nyilatkozatait igazoló dokumentumok másolatát.
A fent megjelölt pontokban meghatározottaknak együttesen kell megfelelniük. A
dokumentumokat eredeti vagy hiteles formában kell benyújtani a felelős tervezőre
vonatkozó határozatok és a végzettséget igazoló dokumentumok kivételével
(egyszerű másolat). Az erőforrást biztosító szervezet a Kbt. 65.§(4) bekezdése
alapján igazolhat.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1. Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozója alkalmas a szerződés teljesítésére, ha rendelkezik
az ajánlat beadásának határidejétől számított 3 év tekintetében legalább évente
1-1 magasépítési tervezésére vonatkozó, minimum bruttó 10-10 millió Ft értékű
referenciával, melyekből legalább 1 db önkormányzati szociális, vagy intézményi
felújítási referencia.
M2. Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozója alkalmas a szerződés teljesítésére, ha
rendelkezik legalább 1 fő, legalább 5 éves szakmai gyakorlattal, továbbá a minden
részfeladatra vonatkozóan a 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelettel előírt, a munka
tárgyára vonatkozó tervezési jogosultsággal
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott
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:
104/2006. (IV. 28.) 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
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x
xAz alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat
súlyozással kell megadni)

Szempont Súlyszám
1. Bruttó ajánlat ár (HUF) 90



2. Rövidebb tervszállítási határidő
(napokban)
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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: 2010/08/10 (év/hó/nap )
Időpont: 10:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 60 000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció árát a KANIZSABER Kft pénztárába kell befizetni, vagy a
KANIZSABER Kft OTP Bank Rt-nél vezetett 11749015-24789200 számú számlájára
kell átutalni, vagy ugyanazon számlára befizetni. A dokumentáció árának átutalással
történő megfizetését a dokumentáció kiváltásakor a banki terhelési értesítő
bemutatásával igazolni kell. A készpénz-átutalási igazoláson a következőt meg kell
jelölni: „Nagykanizsa Szociális Városrehabilitáció tervezése”.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/08/10 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/08/10 (év/hó/nap)
Időpont: 10:00
Helyszín : Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. szám, I. emeleti tárgyaló
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
Kbt. 80.§ (2) bekezdése szerint



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:
„Nagykanizsa Megyei Jogú Város funkcióbővítő fejlesztése - Belvárosi akcióterületi
terv II. ütem” NYDOP-2009-3.1.1/B projekt Szociális célú városrehabilitációs
projektelem megvalósítása
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2010. augusztus 18. Időpont: 10.00 óra
Helyszín: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. szám, I. emeleti tárgyaló
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2010. szeptember 07.
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 rendelkezésre bocsátásának módja: A KANIZSABER Kft.
irodájában (8800 Nagykanizsa, Ady u. 50.) személyesen munkanapokon 9.00 és
12.00 óra között - az ajánlattételi határidő utolsó napján 9.00 és 10.00 óra között -
vehető át a befizetést igazoló dokumentum bemutatása és egy arról készült másolat
átadását követően.
V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati
szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek
értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
1-10
V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati
szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő
megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Az értékelést az összes részszempont esetében arányosítás elvével végzi az
ajánlatkérő.
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 hiánypótlásra a Kbt. 83. § szerint biztosít lehetőséget. A
hiánypótlás körét a Kbt. 83. § (2) bekezdése szerint teljeskörűen határozza meg.



2. Az ajánlattételi dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele.
A dokumentáció másra át nem ruházható.
3. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 70.§ (2) bekezdésének megfelelően
a felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére, és a kért ellenszolgáltatás
összegére vonatkozóan, valamint arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról,
fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak
minősül-e.
4. Ajánlattevőnek a kbt. 72 §.-a szerint nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattétel
során figyelembe vette-e a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre,
valamint az akadálymentesítésre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos
kötelezettségeket.
5. Az ajánlatban meg kell jelölni a Kbt. 71. § (1) bekezdés a), b), c) pontjaiban
foglaltakat.
6. Amennyiben az ajánlatkérő eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek
minősített ajánlattevőt is meghatározza, az eljárás nyertesének visszalépése esetén
vele köt szerződést.
7. Ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem
régebbi hiteles cégkivonatot, az ajánlatot aláírók eredeti vagy másolati aláírási
címpéldányát.
8. Az ajánlatot zárt csomagolásban, három példányban (1eredeti és 2 másolati) kell
benyújtani. Minden példányon fel kell tünttni az „eredeti”, vagy „másolat” megjelölést,
azzal a kitétellel, hogy minden esetben az eredeti példány tartalma az irányadó.
9. A csomagoláson fel kell tüntetni az alábbiakat: „Nagykanizsa Szociális
Városrehabilitáció tervezése” feliratot, valamint a „Az ajánlattételi határidő lejártáig
nem bontható fel” feliratot jól látható, egyértelmű módon.
10. Az ajánlatok minden írott lapját folyamatos sorszámozással és az ajánlattevő
cégjegyzésre jogosult, vagy általa meghatalmazott (meghatalmazás eredeti
példányát csatolva) személy kézjegyével, valamint számozott tartalomjegyzékkel
kell ellátni, és sérülésmentesen, a lapokat egymástól elválaszthatatlan formában
(bekötve, lefűzve, vagy bármely egyéb módon) kell leadni.
11. A postai úton feladott ajánlatokat az ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül
benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor került
az A. Melléklet III. pontban meghatározott címen. Az ajánlat, ill. az azzal kapcsolatos
postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. A postán
feladott ajánlati példányokat tartalmazó csomagoláson fel kell tüntetni: „Iktatóban
nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó” feliratot.
12. Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának a cégkivonatával, vállalkozói igazolványával
kell igazolni a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenység végzésére való
jogosultságát. Amennyiben megállapítható, hogy az ajánlattevő nem jogosult a jelen
közbeszerzés tárgya szerinti tevékenység végzésére, úgy ajánlata érvénytelen.
13. A gazdasági társaság létrehozását Ajánlatkérő nem követeli meg, de közös
ajánlatadáskor a kötelezettségvállalásra jogosult és kötelezett céget meg kell
nevezni.
14. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes
költség az ajánlattevőt terheli.
15. Minden egyéb információt az ajánlati dokumentáció és annak műszaki leírásai
tartalmaznak.



16. Ajánlatadó köteles szándéknyilatkozatot becsatolni, hogy nyertessége esetén
a projekt nagyságrendjével megegyező nagyságú, a közbeszerzés tárgyával
megegyező felelősségbiztosítással fog rendelkezni.
17. Az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott
kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény
előírásai szerint kell eljárni.
18. Az ajánlattevő köteles csatolni a cégjegyzésre jogosultak aláírási címpéldányát.
Ajánlatkérő a Kbt. 20. §. (3) bekezdése alapján előírja az igazolások hiteles
másolatban történő benyújtását.
19. Az Ajánlatkérő a Kbt. 48. § (3) pontjában előírtaknak megfelelően tájékoztatja
az ajánlattevőket, hogy jelen projektre vonatkozó támogatási igényét nyújt be.
A Tervezési szerződés kiviteli tervdokumentáció készítésére vonatkozó része a
projekt támogatása a megkötendő Támogatási szerződés, a benyújtott pályázat
eredményességének figyelembe vételével hatályosulhat.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/07/14 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: KANIZSABER Kft.
Postai cím: Ady u. 50.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Gerócs László
Telefon: 93/ 314-123
E-mail: kanizsaber@chello.hu
Fax: 93/ 314-123
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név: KANIZSABER Kft.
Postai cím: Ady u. 50.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Gerócs László
Telefon: 93/ 314-123
E-mail: kanizsaber@chello.hu
Fax: 93/ 314-123
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal,
Városfejlesztési Osztály titkársága
Postai cím: Erzsébet tér 7. II. emelet 15-ös ajtó
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800



Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon: 36-93/500-700
E-mail:
Fax: 36-93/500-735
Internetcím (URL):
 
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma
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) ----------------------



5. 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
Tájékoztató a szerződés módosításáról
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma_______
KÉ nyilvántartási szám______________
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Erzsébet tér 7.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Városfejlesztési
osztály
Telefon: 93/500-700
E-mail: tarnok.ferenc@nagykanizsa.hu
Fax: 93/500-735
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány
használható) -------------------
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: Zalai Általános Építési Vállalkozó Zrt.
Postai cím: Kossuth L. u. 9-11.
Város/Község: Zalaegerszeg
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon: 92/504-195
E-mail: dormanjozsef@zaev.hu
Fax: 92/504-195
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (E szakaszból szükség esetén több példány használható)
-------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bek., 241. § b)–c) pont]



Közjogi szervezet
Egyéb
I.4.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.4.1) A Kbt. IV. fejezete/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.4.2) A Kbt. V. fejezete/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]
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs központ létrehozása
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
Kivitelezés
xTervezés és kivitelezés



Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye
Nagykanizsa, 649/111, 649/110 Hrsz
NUTS-kód HU223
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 szerződéskötés időpontja
Dátum: 2010/03/22 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, ajánlatkérő részére „A
Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs központ létrehozása” járulékaival,
kapcsolódó árubeszerzéssel együtt építési beruházás Vállalkozási szerződés
keretében, a felmerülő tervezésimunkával együtt.
Nagykanizsa MJV Önkormányzatának szándéka szerint Inkubátorház és innovációs
központ felépítése I. ütem, 2499 m2 épület felújítás és járulékai a 649/111 és
649/110 helyrajzi számokon.
Volt laktanya területen, ma Ipari park, az 5. számú és 51. számú használaton kívüli,
volt legénységi épület részleges bontást követő átépítéssel, kapcsolódó járulékokkal,
park-, út-, járda-, parkoló építéssel, teljes felszereléssel. Fsz. + három emelet.
Földszint: 618,86 m2
I. emelet: 631,92 m2
II. emelet: 629,69 m2
III. emelet: 721,71 m2
Összesen: 2.499,21 m2
A kialakítás, a változatos funkcionális elvárások kielégítése mellett az
épületszerkezeti, gépészeti-villamos rendszerében, működtetésében is megfelel
az „innovatív” ház elvárásnak; kiemelten jó hőszigetelés, nagyfokú légtömörség,
mechanikus v. gépi szellőztetés, hulladék hő hasznosítás, maradék hőigény
megújuló energiával való kielégítése.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék



Fő tárgy: 45213150-9
További
tárgyak:

45000000-7

II.2) A közbeszerzés értéke
Az ellenszolgáltatás összege
(A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és
opciót beleértve)
Érték (arab számmal) 399.500.000,-
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
II.3) A szerződés időtartama
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés 2010/03/22 (év/hó/nap)
befejezés 2010/09/18 (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a)
a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b)
ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól? nem
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben
ideértve a Kbt. 251. § (3) bek. szerinti eljárást]
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos eljárás
III.1.1.2) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos



III.1.1.3) A közbeszerzési törvény harmadik része szerinti eljárás esetén (egyszerű
eljárás)
Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
xHirdetmény nélkül induló, tárgyalásos
III.2) Bírálati szempontok
III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat x
a következő részszempontok alapján

Szempont Súlyszám
1. Ajánlati ár (nettó) 50
2. Más módon értékelhető
tényezők (Műszaki tartalom
kidolgozottsága; minőség, műszaki
érték, környezetvédelmi tulajdonságok,
gazdaságosság-költséghatékonyság

28

Projekt ütemterv 12
Minőségellenőrzési terv 10
Organizációs terv 6
3. Előteljesítés (napokban) 8
4. Többlet garancia vállalás hossza (+
hónapokban)

8

5. Késedelmi kötbér mértéke (%-ban) 6
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi
közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre
A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
ÉS / VAGY
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja
Dátum: 2010/01/20 (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó
hirdetményre
A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
ÉS / VAGY
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2010/04/21 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 7249 / 2010 (KÉ-szám/évszám)
IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1)



A szerződés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerződéses feltételt? igen
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses
feltételt is):
Eredeti szerződéses feltétel:
„5.4 Ajánlattevő a számlázásra vonatkozóan pénzügyi-műszaki ütemtervet köteles
összeállítani, és ajánlatához csatolni a dokumentációban meghatározott feltételek
szerint.
5.5 Ajánlattevő a teljesítés folyamán 5 részszámlát és végszámlát nyújthat be.”
Szerződés módosításának tartalma:
1. számú Szerződésmódosító nyilatkozat
A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata (8800 Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7.) Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) és a Zalai Általános Építési
Vállalkozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8900 Zalaegerszeg, Kossuth
Lajos u. 9-11.) Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) a
,Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ létrehozása”
tárgyában
2010. március 22-én megkötött Vállalkozási Szerződésüket előzetes megállapodás
alapján az alábbiak szerint módosítják:
I. A szerződésmódosítás azért vált szükségessé, mivel az építés alatti feltárt
vízszintes és függőleges szerkezetek, anyagminőségek a feltételezett és tényleges
állapotok eltérései, valamint a közelmúlt kedvezőtlen, esős időjárása miatt az egyes
munkafolyamatok kivitelezését, a munkafolyamatok technológiai sorrendjének
betartása mellett át kellett ütemezni, a műszaki tartalmat, a pénzügyi ütemtervet a
tényleges készültséghez kell igazítani.
2. A szerződés 5,4, és 5.5, pontjaihoz, valamint a szerződés 2. sz. mellékletét
képező' Műszaki - Pénzügyi Ütemtervéhez:
A szerződés szerinti pénzügyi elszámolás módosul a jelen szerződés mellékletét
képező módosított Műszaki - Pénzügyi Ütemterv szerint.
5. A vállalkozási szerződés fentiekben nem érintett pontjai változatlanul érvényben
maradnak.
Mellékletek:
- 1. sz. melléklet: Módosított Műszaki - Pénzügyi Ütemterv.
IV.1.3) A módosítás indoka:
A szerződésmódosítás azért vált szükségessé, mivel az építés alatti feltárt
vízszintes és függőleges szerkezetek, anyagminőségek a feltételezett és tényleges
állapotok eltérései, valamint a közelmúlt kedvezőtlen, esős időjárása miatt az egyes
munkafolyamatok kivitelezését, a munkafolyamatok technológiai sorrendjének
betartása mellett át kellett ütemezni, a műszaki tartalmat, a pénzügyi ütemtervet a
tényleges készültséghez kell igazítani.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2010/06/21 (év/hó/nap)
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
A projekt a Nyugat-dunántúli Operatív Program keretén belül A befektetési környezet
fejlesztése, ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak tárgyú pályázattal
támogatott.
Azonosító szám: NyDOP-1.3.1/2007-0001.
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:



A tájékoztatóban foglaltakkal egyetért.
V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/06/23 (év/hó/nap)



1 . 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
tájékoztató
az eljárás eredményéről
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
KÉ nyilvántartási szám_________________________________
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Erzsébet tér 7.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal,
Városfejlesztési Osztály
Címzett: Tárnok Ferenc
Telefon: 93/ 500-700
E-mail: tarnok.ferenc@nagykanizsa.hu
Fax: 93/ 500-735
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bekezdés, 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3 .) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. IV. fejezete/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. V. fejezete/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
Bolyai János Általános Iskola átalakítása I. ütem
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát
válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik a leginkább
megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
a)
xÉpítési beruházás
Kivitelezés
xTervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye
Nagykanizsa, Erzsébet tér 9. (Hrsz.: 2)
NUTS-kód HU-223
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód



c)
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória száma
(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 valamelyikével kapcsolatos (adott esetben)
Keretmegállapodás megkötése
Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződések
II.1.4) Keretmegállapodás megkötése esetén az eljárás
Nyílt
Meghívásos
Tárgyalásos
II.1.5) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége
A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, ajánlatkérő részére
„Infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztése a nagykanizsai Bolyai János Általános
Iskolában” építési beruházás Vállalkozási szerződés keretében, a felmerülő
tervezési munkával együtt.
A./ Pince, földszint felújítása, I. ütem (Támogatott műszaki tartalom):
A felújítandó épületrész (főépület) telepítése nem változik, csak belső átalakítások
tervezettek. Az infrastrukturális tevékenységek hangsúlyozottan a főépület
földszintjére irányulnak, de a földszinti, érdemi beavatkozásoknak elengedhetetlen
feltétele a főépület pinceszintjének állagjavítása, felújítása.
A rekonstrukcióval, felújítással érintett épületrész alapterülete: 1.569,84 m2.
A főépület földszint (895,53 m2) műszaki adatai:
Oktatási helyiségek: 381,93 m2
Oktatást kiegészítő helyiségek: 220,31 m2
Közlekedő helyiségek: 265,95 m2
Tárolók, raktárak: 27,33 m2
Összesen: 895,53 m2
Földszinti átalakítások leírása: A rekonstrukciót követően a földszinten a
továbbiakban is jellemzően oktatási helyiségek kerülnek kialakításra. 8 db.
tanterem, valamint kismértékű épületszerkezeti átalakításokkal megoldható az iskola
módszertani munkájának szükségleteként a nagyobb közösségi terek kialakítása.
Az épület főbejárati funkciója visszaállításra kerül (akadálymentesen), a k-i és d-i
szárnyak földszinti része, valamint az udvar is akadálymentesen megközelíthetőek
lesznek.
A rekonstrukciót érintő főbb építési fázisok:
- új épületszerkezetek építése,
- új padlóburkolati rétegrend készítése,
- nyílászárók cseréje, újak beépítése,
- vakolatok felújítása, javítása, új „lélegző WTA vakolat” készítése
- teljes festés, mázolás (vonatkozó akadálymentesítési előírásoknak megfelelően)
- vizesblokkok teljes felújítása, kialakítása
- funkcióhoz igazodó épületgépészeti rendszerek,
- erős és gyengeáramú hálózatok kiépítése, IKT eszközök fogadására alkalmas
környezet (CAT6)



Pinceszint műszaki adatai:
Oktatást kiegészítő helyiségek: 411,51 m2
Közlekedő helyiségek: 156,43 m2
Tárolók, raktárak: 106,37 m2
Összesen: 674,31 m2
Pinceszint átalakítások leírása:
Az épület pinceszintjén egységesen olyan építési és állagmegóvási munkákat
kell elvégezni, hogy a földszinti épületrészt az új igényeknek megfelelően fel
tudjuk újítani. Az d-i épületszárnyban 1 db akadálymentes vizesblokk - öltöző kerül
kialakításra.
Főbb építési munkafázisok:
- a meglévő falak utólagos szigetelése a lábazati részen, padlók szigetelése
- új épületszerkezetek építése,
- új vakolatok készítése
- felületi bevonatok és új padozati, burkolati rétegrendek elkészítése.
Ezeken túlmenően a helyiségek fokozott mesterséges szellőzését, erős és
gyengeáramú rendszerek kialakítását is meg kell oldani.
B./ Homlokzat részleges felújítása, I. ütem (Saját forrású műszaki tartalom):
Bolyai János Általános Iskola főépület utcai homlokzat felújítása az intézmény
főépületének Erzsébet téri, Vásár utcai és udvari homlokzat részét érinti.
Az épület utcai homlokzati felületei egységesen javítandók, vakolandók, a
meglazult, sérült vakolati részek leverésével, majd az eredeti felülettel megegyező
módon javítandó sima és tagolt felületen egységesen. A homlokzati felületek
színezését színezési terv szerint kell kialakítani kiegészítő tervlapok szerint.
Homlokzat felülete utcai homlokzaton: 860,00 m2, udvari homlokzaton 620,00 m2.
C./ Homlokzat teljes felújítása (+Támogatásra benyújtandó műszaki tartalom):
Az épület utcai homlokzat a B./ pontban meghatározott munkáit egészíti ki, „teljes”
értékű homlokzat felújítását tartalmaz, opcionális jelleggel, az utcai oldalon (emeleti
nyílászárók cseréje nélkül) és az udvari homlokzaton (emeleti nyílászárók cseréje
nélkül és az emeleti homlokzat foltszerű javításával)
Homlokzat felülete utcai homlokzaton: 860,00 m2, udvari homlokzaton 620,00 m2.
A./ Pince, földszint felújítása I. ütem (Támogatott műszaki tartalom):
A felújítandó épületrész (főépület) telepítése nem változik, csak belső átalakítások
tervezettek. Az infrastrukturális tevékenységek hangsúlyozottan a főépület
földszintjére irányulnak, de a földszinti, érdemi beavatkozásoknak elengedhetetlen
feltétele a főépület pinceszintjének állagjavítása, felújítása.
A rekonstrukcióval, felújítással érintett épületrész alapterülete: 1.597,06 m2.
A főépület földszint (936,47 m2) műszaki adatai:
Oktatási helyiségek: 398,15 m2
Oktatást kiegészítő helyiségek: 209,33 m2
Közlekedő helyiségek: 300,32 m2
Tárolók, raktárak: 28,67 m2
Összesen: 936,47 m2
Földszinti átalakítások leírása: A rekonstrukciót követően a földszinten a
továbbiakban is jellemzően oktatási helyiségek kerülnek kialakításra. 8 db.
tanterem, valamint kismértékű épületszerkezeti átalakításokkal megoldható az iskola
módszertani munkájának szükségleteként a nagyobb közösségi terek kialakítása.
Az épület főbejárati funkciója visszaállításra kerül (akadálymentesen), a ny-i és é-i



szárnyak földszinti része, valamint az udvar is akadálymentesen megközelíthetőek
lesznek. Az é-i épületszárnyában 1 db. akadálymentes vizesblokk kerül kialakításra,
s ezzel együtt 30 db lesz az akadálymentesített helyiségek száma.
A rekonstrukciót érintő főbb építési fázisok:
- új épületszerkezetek építése, bővítése,
- új padlóburkolati rétegrend kiszítése,
- nyílászárók javítása, cseréje, újak beépítése,
- teljes festés, mázolás (vonatkozó akadálymentesítési előírásoknak megfelelően)
- vizesblokkok teljes felújítása, kialakítása,
- funkcióhoz igazodó épületgépészeti rendszerek,
- erős és gyengeáramú hálózatok kiépítése, IKT eszközök fogadására alkalmas
környezet (CAT6)
Pinceszint műszaki adatai:
Oktatást kiegészítő helyiségek: 210,33 m2
Közlekedő helyiségek: 120,24 m2
Tárolók, raktárak: 330,02m2
Összesen: 660,59 m2
Pinceszinti átalakítások leírása:
Az épület pinceszintjén egységesen olyan építési és állagmegóvási munkákat kell
elvégezni, hogy a földszinti épületrészt az új igényeknek megfelelően fel tudjuk
újítani.
Főbb építési munkafázisok:
- a meglévő falak és padló utólagos szigetelése,
- új épületszerkezetek építése,
- vakolatok felújítása, javítása, új „lélegző vakolat”,
- felületi bevonatok és új padozati, burkolati rétegrendek elkészítése.
Ezeken túlmenően a helyiségek fokozott mesterséges szellőzését, erős és
gyengeáramú rendszerek kialakítását is meg kell oldani.
B./ Homlokzat részleges felújítása, I. ütem (Saját forrású műszaki tartalom):
Bolyai János Általános Iskola főépület utcai homlokzat felújítása az intézmény
főépületének Erzsébet téri, Vásár utcai és udvari homlokzatát érinti.
Az épület utcai homlokzati felületei egységesen javítandók a meglazult, sérült
vakolati részek leverésével majd az eredeti felülettel megegyező módon javítandó
sima és tagolt felületen egységesen. A homlokzati felületek színezését színezési terv
szerint kell kialakítani.
C./ Homlokzat teljes felújítása (+Támogatásra benyújtandó műszaki tartalom):
Az épület utcai homlokzat a B./ pontban meghatározott munkáit egészíti ki, teljes
értékű homlokzat felújítását tartalmaz, opcionális jelleggel:
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212314-0
További
tárgyak:

45214200-2
45000000-7
45200000-9

II.2) A szerződés(ek) értéke



II.2.1) A szerződés(ek) értéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni, az
összes szerződést, részt és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó
információkkal kapcsolatban az V. Az eljárás eredménye szakaszt kérjük kitölteni)
Érték (arab számmal) 247.315.328,-
Pénznem HUF
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val x
ÁFA (%) 25 ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1.) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben
ideértve a Kbt. 251. § (3) bek., szerinti eljárást]
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos
III.1.1.2.) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos
III.1.1.3)
A közbeszerzési törvény IV. vagy V. fejezete szerinti eljárás választására a Kbt. 21. §
(3) bek., illetve 161. § (5) bek. alapján került-e sor
III.1.1.4) A közbeszerzési törvény harmadik része (VI. fejezet) szerinti eljárás esetén
(egyszerű eljárás)
Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli x
Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos
Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
III.1.1.5) A közbeszerzési törvény harmadik része (VII. fejezet) szerinti eljárás esetén
(egyszerű eljárás)
Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos
Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
III.1.1.6)



A Kbt. harmadik része (VI. fejezet vagy VII. fejezet) szerinti eljárásfajta választására
a Kbt. 21/A. §, illetve 161/A. §-a alapján került-e sor? nem
III.1.1.7.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, a hirdetmény közzétételével
induló tárgyalásos, illetve a gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása (adott
esetben) :
III.1.1.8.) A hirdetmény fajtája
Ajánlati/részvételi felhívás/ajánlattételi felhívás x
Időszakos előzetes összesített tájékoztató
Előminősítési hirdetmény
III.2) bírálati szempontok
III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján

Szempont Súlyszám
1. Vállalási díj (nettó, Ft) 60
2. Más módon értékelhető tényezők,
minőség, környezetvédelmi,
klímavédelmi tulajdonságok

15

organizációs terv 5
projekt ütemterv 5
minőségellenőrzési terv 5
3. Szerződéses feltételek 15
vállalt teljesítési garancia mértéke
(%-ban)

8

késedelmi kötbér véghatáridőre (%-ban) 7
4. Teljesítési határidő (előteljesítés
napokban)

10

III.2.2)
Sor került-e elektronikus árlejtésre?
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a HL-ben?
nem
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes összesített tájékoztató
VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás
VAGY Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel



A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a KÉ-ben?
igen
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes összesített tájékoztató
VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás xVAGY
Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 9509 / 2010 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2010/04/26 (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 1. Megnevezése VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
IV.1)
A szerződéskötés tervezett időpontja: 2010/07/16 (év/hó/nap)
IV.2)
A benyújtott ajánlatok száma : 1
IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Z-PANNON Építőipari, Kivitelező és Fővállalkozó Korlátolt
Felelősségű Társaság
Postai cím: Vár u. 6.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Telefon: 06-92/ 504-130
E-mail: boros.laszlo@z-pannon.hu
Fax: 06-92/ 504-131
Internetcím (URL):
IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték (arab számmal) 200 000 000,-
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték (arab számmal) 247 315 328,-
Pénznem HUF
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val x
ÁFA (%) 25 ,



a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) /
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal)
Pénznem HUF
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni:
az évek számát
VAGY a hónapok számát
A szerződés határozatlan időtartamra szól?
IV.5 )
Valószínűsíthető –e alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez? nem
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók igénybevételével történő
teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül: (arab számmal)
Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
A szerződés alvállalkozók, illetve erőforrást nyújtó szervezetek igénybevételével
történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)
IV.6)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett?
nem
IV.7)
Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan
alacsony volt? nem
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány
használható) -------------------
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)
A szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos-e? igen
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb hivatkozási adatot:
A beruházás a Nyugat-Dunántúli Operatív Program Közoktatási infrastruktúra és
szolgáltatások fejlesztése pályázat keretében valósul meg.
Projektszám: NYDOP-5.3.1/2/2F-2f-2009-0006
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Az eredményhirdetés időpontja (adott esetben)
Dátum: 2010/06/25 (év/hó/nap)
V.2.2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem kerül sor, ennek
indoka
V.2.3) A nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési törvény 70. §-ának (2) bekezdése
szerinti minősítése
 
mikro vállalkozás x
kisvállalkozás
középvállalkozás



egyéb
-------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel, illetve közös
ajánlattétel miatt több nyertes ajánlattevő volt, ajánlattevőnként több használandó)
-----------------
V.2.4) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint
az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
 
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege:
Érték (arab számmal)
Pénznem HUF
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
-------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel miatt több
nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlat volt, ajánlatonként több használandó)
-----------------
V.2.5) Az ajánlattevők neve és címe (ország is), részajánlattétel lehetősége esetén a
benyújtott részajánlatok száma
Ajánlattevők neve, címe, a benyújtott részajánlatok száma (adott esetben)
 
1. Z-PANNON Kft (név)
8800 Nagykanizsa, Vár u. 6. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
1 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
-------------------------------- (E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó) -------------------------------
Részajánlattétel lehetősége esetén az összes benyújtott részajánlat száma: (arab
számmal)
V.2.6) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a Közbeszerzési
Döntőbizottság
tájékoztatásának napja
Dátum: (év/hó/nap)
V.2.7) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/07/29 (év/hó/nap)



5. 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
Tájékoztató a szerződés módosításáról
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma_______
KÉ nyilvántartási szám______________
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Erzsébet tér 7.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Városfejlesztési
osztály
Telefon: 93/500-700
E-mail: tarnok.ferenc@nagykanizsa.hu
Fax: 93/500-735
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány
használható) -------------------
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: Bauterc-Prizma Mélyépítő Műszaki Kereskedelmi Kft.
Postai cím: Ady. u. 50.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Horváth László
Telefon: 93/310-281
E-mail: prizma1999@chello.hu@zaev hu
Fax: 93/310-281
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (E szakaszból szükség esetén több példány használható)
-------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bek., 241. § b)–c) pont]



Közjogi szervezet
Egyéb
I.4.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.4.1) A Kbt. IV. fejezete/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.4.2) A Kbt. V. fejezete/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]
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Kiskanizsai Egészségház kialakítása
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
Kivitelezés
xTervezés és kivitelezés



Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye
Nagykanizsa, Bajcsy Zsilinszky u. 38/A
NUTS-kód HU223
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 szerződéskötés időpontja
Dátum: 2010/03/22 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, ajánlatkérő részére „Kiskanizsai
Egészségház kialakítása” építési beruházás Vállalkozási szerződés keretében, a
felmerülő tervezési munkával együtt.
Nagykanizsa MJV Önkormányzatának szándéka szerint a kiskanizsai városrészben,
Bajcsy-Zs. E. utca 38/A alatt eddig működő orvosi rendelőket, védőnői szolgálatot,
egy új épületrész építésével és a régi épületek részbeni felújításával, elbontásával
tenné alkalmasság a törvényi előírásoknak megfelelő egészségház funkció
betöltésére.
A tervezett beruházás jogerős építési engedélye, kiviteli terve rendelkezésre áll.
A tervezett fejlesztés I. ütemében a meglévő utcafronti épületek mögött, a
helyi adottságokat, valamint a törvényi szabályozásokat figyelembe véve egy új
épületrész kerül kialakításra. Ebben az épületben kap helyet a két orvosi, valamint a
gyermekorvosi rendelő. Az építés időtartama alatt az orvosi rendelők és a védőnői
szolgálat a jelenlegi helyén üzemel. A beruházás II. ütemében a megmaradó
kétszintes utcafronti épület jelenleg rendelőként használt részének felújítása történik
meg, így a jelenleg védőnői szolgálat ellátását biztosító toldalék épület elbontásra
kerülhet, mivel ezen épületrész gazdaságos átalakításra alkalmatlan. A felújítás
időtartama alatt a védőnői szolgálat az újonnan megépített épületben üzemelhet.
Az épületben található gyógyszertár, illetve emeleti lakások nem tárgya a jelenlegi
fejlesztésnek.
I. ütem:
1.) udvari melléképület bontása
2.) Új épület, berendezve: (331,43 m2) + járulékai építése



3.) Részleges út-, és udvarépítés, + járulékai
II. Ütem:
1.) Meglévő épület részleges felújítás, berendezve: (65,24 m2) + járulékai
2.) Utcai toldaléképület bontás
3.) Út- és udvarépítés + járulékai befejező munkái
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45215100-8
További
tárgyak:

45000000-7

II.2) A közbeszerzés értéke
Az ellenszolgáltatás összege
(A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és
opciót beleértve)
Érték (arab számmal) 93.457.693,-
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
II.3) A szerződés időtartama
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
befejezés (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a)
a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: 2010/08/15
(év/hó/nap)
b)
ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól? nem
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben
ideértve a Kbt. 251. § (3) bek. szerinti eljárást]
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos eljárás
III.1.1.2) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos



Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos
III.1.1.3) A közbeszerzési törvény harmadik része szerinti eljárás esetén (egyszerű
eljárás)
xHirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos
III.2) Bírálati szempontok
III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat x
a következő részszempontok alapján

Szempont Súlyszám
1. Ajánlati ár (nettó)40 40
2. Más módon értékelhető
tényezők (Műszaki tartalom
kidolgozottsága; minőség, műszaki
érték, környezetvédelmi tulajdonságok,
gazdaságosság-költséghatékonyság)

30

Organizációs terv 15
Projekt ütemterv 15
3. Előteljesítés (napokban) 10
4. Többlet garancia vállalás hossza (+
hónapokban)

10

5. Késedelmi kötbér mértéke (%-ban) 5
6. Meghiúsulási kötbér mértéke (%-ban 5
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi
közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre
A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
ÉS / VAGY
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2009/07/10 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 13114 / 2009 (KÉ-szám/évszám)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó
hirdetményre



A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
ÉS / VAGY
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2009/10/21 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 18561 / 2009 (KÉ-szám/évszám)
IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1)
A szerződés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerződéses feltételt? igen
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses
feltételt is):
S.
Megnevezés
Szerződött
Megvalósult/
Megajánlott
1
I. ütem: munkaterület átadás-átvétel:
2009.08.25.
2009.09.24.
I. ütem: részhatáridő: műszaki átadás-átvétel:
2010.05.31.
2010.06.30
Átköltöztetés, üzembehelyezés:
2010.06.05
2010.07.05
II. ütem: munkaterület átadás-átvétel:
2010.06.05
2010.07.05
II. ütem: véghatáridő: műszaki átadás-átvétel:
2010.07.15.
2010.08.15.
IV.1.3) A módosítás indoka:
A megvalósulás időtartamai, határnapjai, a késedelmes munkaterület átadás,
a kivitelezés alatti kedvezőtlen téli, csapadékos tavaszi időjárás a technológiai
előírások betartása mellett a kivitelezés átütemezése miatt módosult.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2010/06/23 (év/hó/nap)
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A tájékoztatóban foglaltakkal egyetért.
V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/06/25 (év/hó/nap)



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: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Erzsébet tér 7.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal,
Városfejlesztési Osztály
Címzett: Tárnok Ferenc
Telefon: 93/500-700
E-mail: tarnok.ferenc@nagykanizsa.hu
Fax: 93/500-735
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
Balatonmáriafürdő Ifjúsági Tábor felújítása
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
Balatonmáriafürdő, Petőfi u. 26. (Hrsz.: 758)
NUTS-kód HU-232
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
A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, ajánlatkérő részére
”Balatonmáriafürdő Ifjúsági Tábor felújítása” építési beruházás Vállalkozási
szerződés keretében.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További
tárgyak:

45261000-4

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)
Nagykanizsa Megyi Jogú Város Közgyűlése döntése szerint a Balatonmáriafürdő
Ifjúsági Tábor felújítása (Balatonmáriafürdő, Petőfi u. 26., Hrsz: 758).
Az épület rerndeltetése: üdülőépület, hasznos alapterülete 493,47 m2.
Az átalakítással, felújítással érintett üdülőépület hasznos területe: fsz.: 320,66 m2
tetőtér: 172,80 m2
Részletezve a műszaki dokumentációban.
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 2010/12/31 (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)
Vállalt mértékű késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér, teljesítési biztosíték. A
biztosíték teljesíthető a Kbt. 53.§ (6) bekezdése a) pontja alapján.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
A beruházás saját forrásból valósul meg.
Ajánlatkérő előleget nem-, a teljesítés folyamán 1 részszámlázási lehetőséget
biztosít.
A kivitelezési munkák ellenértékét ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően 30
napon belül banki átutalással egyenlíti ki.
Ajánlattevő a számlázásra vonatkozóan pénzügyi-műszaki ütemtervet köteles
összeállítani, és ajánlatához csatolni a dokumentációban meghatározott feltételek
szerint.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
Az ajánlatkérő gazdasági társaság létrehozását nem köti ki.



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:
Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, illetve erőforrás szervezet:
- akivel, vagy amellyel szemben a Kbt. 60.§ (1) bekezdése, a Kbt. 61.§ (1) bekezdés
d) pontja szerinti kizáró okok bármelyike fenn áll.
Nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó, illetve erőforrás szervezet:
- akivel, vagy amellyel szemben a Kbt. 61.§ (1) bekezdés a)-c-) pontja, illetve a Kbt.
62.§ (1) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fenn áll.
A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőknek, a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az
ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek
nyilatkoznia kell a Kbt. 249.§ (3) harmadik bekezdésének megfelelően.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának be kell nyújtania 2007., 2008. és 2009. évi
számviteli jogszabályok szerinti éves beszámoló egyszerű másolatát. [Kbt. 66.§ (1)
bekezdés b) pont]
Az ajánlattevőnek és/vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának nyilatkozatot kell benyújtania az elmúlt három
éves (2007-2009.) forgalmáról.
Erőforrás szervezetek igazolásait csak a Kbt. 4.§ 3/E. pontja alapján fogadja el az
ajánlatkérő. Az erőforrás szervezet igazolásait a Kbt. 65.§ (3)-(4) bekezdése alapján
kell benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha a mérleg
szerinti eredménye az elmúlt, lezárt három pénzügyi évben (2007, 2008, 2009) egy
évnél többször negatív volt. (külön-külön megfelelés)
Alkalmatlan az ajánlattevő, illetve a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti
alvállalkozó:
- amennyiben az elmúlt három pénzügyileg lezárt évben (2007-2009.) saját tőkéje
kisebb, mint a jegyzett tőke. (külön-külön megfelelés)
- ha az elmúlt három pénzügyileg lezárt évben (2007-2009.) forgalma a három év
(2007-2009) átlagában nem érte el a bruttó 25 millió forintot. (együttesen megfelelés)
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának Kbt. 67.§ (2) bekezdés e) pontja alapján
rendelkezésre állási nyilatkozatot, részletes önéletrajzot és a végzettségről,
illetve a jogosítványról szóló dokumentumok másolatát kell becsatolnia. Az
ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben



igénybe venni kívánt alvállalkozójának csatolni kell a szerződésszerű teljesítéshez
rendelkezésre álló munkagépek, berendezések adatait (darabszám, műszaki
paraméter megjelölésével) és a rendelkezési jogosultságot igazoló okirat(ok)
(számla, eszköz-nyilvántartó lap, bérleti-, lízing-, előszerződés, kötelező érvényű
szándéknyilatkozat, stb.) egyszerű másolatát. Ha a működtetés, üzemeltetés,
forgalomban való részvétel forgalmi engedélyhez kötött, az érvényes forgalmi
engedély egyszerű másolatának becsatolása is szükséges.
Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának Kbt. 68.§ (2) bekezdése alapján igazolásokat
kell becsatolnia az előző három évben (2007, 2008, 2009) végzett legjelentősebb
építési beruházásairól. Az igazolásnak tartalmi és formai vonatkozásban meg
kell felelnie a Kbt. 68.§ (2) bekezdésének. A referenciának tartalmaznia kell az
alkalmassági feltétel vonatkozásában releváns információkat. Erőforrás szervezetek
igazolásait csak a Kbt. 4.§ 3/E. pontja alapján fogadja el az ajánlatkérő. Az erőforrás
szervezet igazolásait a Kbt. 65.§ (3)-(4) bekezdése alapján kell benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalamtlan az ajánlattevő, ha önmaga, vagy a közbeszerzés mértékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója nem rendelkezik legalább
1 fő magasépítő szakirányú végzettséggel és érvényes felelős műszaki vezető
jogosítvánnyal (FMV - épületek) rendelkező személy közreműködésével,
valamint legalább 8 fő fizikai dolgozóval az alábbiak szerint:
- 2 fő kőműves
- 1 fő ács
- 2 fő betanított munkás
- 3 fő segédmunkás
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha önmaga, vagy a közbeszerzés mértékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha (együttesen)
nem rendelkezik a teljesítéshez alkalmazni kívánt alábbi műszaki-technikai
felszereltséggel:
-1 db személyszállító és 1 db teherszállító járművel
- 2 db betonkeverő,
- 1 db szintező műszer,
- 1 db fúró-véső kalapács,
- 1 db ütve-fúró,
- 1 db csempevágó.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha önmaga, vagy a közbeszerzés mértékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója nem rendelkezik
az elmúlt három évben (2007, 2008, 2009) összesen legalább kettő darab,
szerződésenként legalább nettó 15 millió forint értékű jelen közbeszerzés tárgya
szerinti „magasépítési” beruházásra vonatkozó referenciával.
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
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x
xAz alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat
súlyozással kell megadni)

Szempont Súlyszám
1. Ajánlati ár (nettó) 70
2. Más módon értékelhető tényezők 20
Minőség (Minőségellenőrzési terv,
Projekt ütemterv)

10

Környezetvédelmi, klímavédelmi
tulajdonságok (Organizációs terv)

10

3. Többlet garancia vállalás hossza (+
hónapokban)

5

4. Késedelmi kötbér mértéke (%-ban) 5
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: 2010/08/18 (év/hó/nap )
Időpont: 11.00 óra
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 90.000



Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció árát bruttó 90.000,- Ft-ot a KANIZSABER Kft pénztárába kell
befizetni, vagy a KANIZSABER Kft OTP Bank Rt-nél vezetett 11749015-24789200
számú számlájára kell átutalni, vagy ugyanazon számlára befizetni. A dokumentáció
árának átutalással történő megfizetését a dokumentáció kiváltásakor a banki
terhelési értesítő bemutatásával igazolni kell. A készpénz-átutalási igazoláson a
következőt meg kell jelölni: „Balatonmáriafürdő Ifjúsági Tábor”.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/08/18 (év/hó/nap) Időpont: 11.00 óra
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/08/18 (év/hó/nap)
Időpont: 11.00 óra
Helyszín : Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. szám, I. emeleti tárgyaló
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
Kbt. 80.§ (2) bekezdése szerint
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2)
A szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos?
nem
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb hivatkozási alapot:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2010. augusztus 31. Időpont: 11.00 óra
Helyszín: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. szám, I. emeleti tárgyaló
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2010. szeptember 21.
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 rendelkezésre bocsátásának módja: A KANIZSABER Kft.
irodájában (8800 Nagykanizsa, Ady u. 50.) személyesen munkanapokon 9.00
és 12.00 óra között - az ajánlattételi határidő lejártának napján 9.00 és 11.00 óra
között - vehető át a befizetést igazoló dokumentum bemutatása és egy arról készült
másolat átadását követően.
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:
Az ajánlatok értékelésénél a pontszámok 1-10-ig terjednek.
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:
Az értékelést az összes részszempont esetében arányosítás elvével végzi az
ajánlatkérő.
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 hiánypótlásra a Kbt. 83. § szerint biztosít lehetőséget. A
hiánypótlás körét a Kbt. 83. § (2) bekezdése szerint teljeskörűen határozza meg.
2. Az ajánlattételi dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele.
A dokumentáció másra át nem ruházható.
3. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 70.§ (2) bekezdésének megfelelően
a felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére, és a kért ellenszolgáltatás
összegére vonatkozóan, valamint arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról,
fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak
minősül-e.
4. Ajánlattevőnek a kbt. 72 §.-a szerint nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattétel
során figyelembe vette-e a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre,
valamint az akadálymentesítésre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos
kötelezettségeket.
5. Az ajánlatban meg kell jelölni a Kbt. 71. § (1) bekezdés a), b), c) pontjaiban
foglaltakat.
6. Amennyiben az ajánlatkérő eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek
minősített ajánlattevőt is meghatározza, az eljárás nyertesének visszalépése esetén
vele köt szerződést.
7. Ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál
nem régebbi cégkivonatot, az ajánlatot aláírók eredeti vagy másolati aláírási
címpéldányát.
8. Az ajánlatot zárt csomagolásban, három példányban (1eredeti és 2 másolati)
kell benyújtani. Minden példányon fel kell tüntetni az „eredeti”, vagy „másolat”
megjelölést, azzal a kitételle, hogy minden esetben az eredeti példány tartalma az
irányadó.
9. A csomagoláson fel kell tüntetni az alábbiakat: „Balatonmáriafürdő Ifjúsági Tábor”
feliratot, valamint a „Az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel” feliratot jól
látható, egyértelmű módon.



10.Az ajánlatok minden írott lapját folyamatos sorszámozással és az ajánlattevő
cégjegyzésre jogosult, vagy általa meghatalmazott (meghatalmazás eredeti
példányát csatolva), személy kézjegyével, valamint számozott tartalomjegyzékkel
kell ellátni, és sérülésmentesen, a lapokat egymástól elválaszthatatlan formában
(bekötve, lefűzve, vagy bármely egyéb módon) kell leadni.
11.A postai úton feladott ajánlatokat az ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül
benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor került
az A. Melléklet III. pontban meghatározott címen. Az ajánlat, ill. az azzal kapcsolatos
postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. A postán
feladott ajánlati példányokat tartalmazó csomagoláson fel kell tüntetni: „Iktatóban
nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó” feliratot.
12.Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának a cégkivonatával, vállalkozói igazolványával
kell igazolni a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenység végzésére való
jogosultságát. Amennyiben megállapítható, hogy az ajánlattevő nem jogosult a jelen
közbeszerzés tárgya szerinti tevékenység végzésére, úgy ajánlata érvénytelen.
13.A gazdasági társaság létrehozását Ajánlatkérő nem követeli meg, de közös
ajánlatadáskor a kötelezettségvállalásra jogosult és kötelezett céget meg kell
nevezni.
14.Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes
költség az ajánlattevőt terheli.
15.Minden egyéb információt az ajánlati dokumentáció és annak műszaki leírásai
tartalmaznak.
16.Ajánlatadó köteles szándéknyilatkozatot becsatolni, hogy nyertessége esetén
a projekt nagyságrendjével megegyező nagyságú, a közbeszerzés tárgyával
megegyező felelősségbiztosítással fog rendelkezni.
17.Az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdések
vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai
szerint kell eljárni.
18.Az ajánlattevő köteles csatolni a cégjegyzésre jogosultak aláírási címpéldányát.
Ajánlatkérő a Kbt. 20. §. (3) bekezdése alapján írja elő az igazolás egyszerű
másolatban történő benyújtását.
19.Az Ajánlatkérő a Kbt. 48. § (3) pontjában előírtaknak megfelelően tájékoztatja
az ajánlattevőket, hogy jelen projektre vonatkozó támogatási igényét nyújt be. A
Vállalkozási szerződés a projekt támogatása és a megkötött Támogatási szerződés
figyelembevételével hatályosulhat.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/07/23 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: KANIZSABER Kft.
Postai cím: Ady u. 50.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Gerócs László



Telefon: 93/ 314-123
E-mail: kanizsaber@chello.hu
Fax: 93/ 314-123
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név: KANIZSABER Kft.
Postai cím: Ady u. 50.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Gerócs László
Telefon: 93/ 314-123
E-mail: kanizsaber@chello.hu
Fax: 93/ 314-123
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal,
Városfejlesztési Osztály titkársága
Postai cím: Erzsébet tér 7. II. emelet 15-ös ajtó
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon: 36-93/500-700
E-mail:
Fax: 36-93/500-735
Internetcím (URL):
 



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: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Erzsébet tér 7.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal,
Városfejlesztési Osztály
Címzett: Tárnok Ferenc
Telefon: 93/500-700
E-mail: tarnok.ferenc@nagykanizsa.hu
Fax: 93/500-735
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
Nagykanizsa, Szivárvány Óvodai csoort kialakítása a Rózsa úti Általános Iskola
helyén, Védőnői Szolgálat kialakítása a Nagykanizsa, Petőfi u. 5. szám földszinti
részén.
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
Nagykanizsa, Rózsa u. 9. (HRSZ.: 3046/8),
Nagykanizsa, Petőfi u. 5. HRSZ.: 2978)
NUTS-kód HU-223
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
A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata részére Szivárvány óvodai
csoport kialakítása, Védőnői Szolgálat kialakítása Vállalkozási Szerződés alapján
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212314-0
További
tárgyak:

45214200-2
45000000-7
45200000-9



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 x
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)
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, Rózsa u. 9. 3046/8. hrsz.
alatt Szivárvány óvodai csoport kialakítása:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, Petőfi Sándor u. 5. 2978.
hrsz. alatt a meglévő épület földszinti részén - Védőnői Szolgálat kialakítása.
Részletezve a műszaki dokumentációban.
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 2010/12/15 (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)
Vállalt mértékű késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér a Kbt. 53.§ (6) bekezdése a)
pontja szerint.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
A munka finanszírozása a NYDOP-5.1.1/B-09-2009-0013 számú, támogatott
pályázat alapján az Európai Unió, a magyar állami költségvetés és az Ajánlatkérő
saját forrásából történik.
Az ajánlattevő köteles számláit szerződésszerűen és a jogszabályoknak
megfelelően a megrendelőhöz benyújtani. Ajánlatkérő előleget nem-, a teljesítés
folyamán részszámlázási lehetőséget biztosít.
A kiviteli munkák ellenértékét ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően 60 napon
belül banki átutalással egyenlíti ki.



Az ellenszolgáltatás kiegyenlítése igazolt teljesítést követően benyújtható
1 részszámla és végszámla alapján, átutalással történik a Kbt. 305. § (3)
bekezdésében foglaltak szerint.
A részszámla legalább 70 %-os készültség esetén nyújtható be.
Ajánlattevő a számlázásra vonatkozóan pénzügyi-műszaki ütemtervet köteles
összeállítani, és ajánlatához csatolni a dokumentációban meghatározott feltételek
szerint.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
Az ajánlatkérő gazdasági társaság létrehozását nem köti ki.
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:
Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, illetve erőforrás szervezet:
- akivel, vagy amellyel szemben a Kbt. 60.§ (1) bekezdése, a Kbt. 61.§ (1) bekezdés
d) pontja szerinti kizáró okok bármelyike fenn áll.
Nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó, illetve erőforrás szervezet:
- akivel, vagy amellyel szemben a Kbt. 61.§ (1) bekezdés a)-c) pontja, illetve a Kbt.
62.§ (1) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fenn áll.
A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőknek, a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az
ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek
nyilatkoznia kell a Kbt. 249.§ (3) harmadik bekezdésének megfelelően.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának be kell nyújtania 2007., 2008., és 2009. évi
számviteli jogszabályok szerinti éves beszámoló egyszerű másolatát. [Kbt. 66.§ (1)
bekezdés b) pont]
Az ajánlatevőnek és/vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának nyilatkozatot kell benyújtania az elmúlt három
éves (2007-2009.) forgalmáról.
Erőforrás szervezetnek igazolásait csak a Kbt. 4.§ 3/E. pontja alapján fogadja el az
ajánlatkérő. Az erőforrás szervezet igazolásait a Kbt. 65.§ (3)-(4) bekezdése alapján
kell benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha a mérleg
szerinti eredménye az elmúlt, lezárt három pénzügyi évben (2007, 2008, 2009) egy
évnél többször negatív volt. (külön-külön megfelelés)
Alkalmatlan az ajánlattevő, illetve a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti
alvállalkozó, amennyiben az elmúlt három pénzügyileg lezárt évben (2007-2009.)
saját tőkéje kisebb, mint a jegyzett tőke. (külön-külön megfelelés)



Alkalmatlan az ajánlattevő, illetve a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti
alvállalkozó, ha az elmúlt három pénzügyileg lezárt évben (2007-2009.) forgalma
a három év (2007-2009) átlagában nem érte el a nettó 15 millió forintot (együttes
megfelelés).
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának Kbt. 67.§ (2) bekezdés e) pontja alapján
rendelkezésre állási nyilatkozatot, részletes önéletrajzot és a végzettségről, illetve a
jogosítványról szóló dokumentumok másolatát kell becsatolnia.
Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának csatolni kell a szerződésszerű teljesítéshez
rendelkezésre álló munkagépek, berendezések adatait (darabszám, műszaki
paraméter megjelölésével) és a rendelkezési jogosultságot igazoló okirat(ok)
(számla, eszköz-nyilvántarátó lap, bérleti-, lízing-, előszerződés, kötelező érvényű
szándéknyilatkozat, stb.) egyszerű másolatát.
Ha a működtetés, üzemeltetés, forgalomban való részvétel forgalmi engedélyhez
kötött, az érvényes forgalmi engedély egyszerű másolatának becsatolása is
szükséges.
Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának Kbt. 68.§ (2) bekezdése alapján igazolásokat
kell becsatolnia az előző három évben (2007, 2008. 2009) végzett legjelentősebb
építési beruházásairól. Az igazolásnak tartalmi és formai vonatkozásban meg
kell felelnie a Kbt. 68.§ (2) bekezdésének. A referenciának tartalmaznia kell az
alkalmassági feltétel vonatkozásában releváns információkat.
Erőforrás szervezetek igazolásait csak a Kbt. 4.§ 3/E. pontja alapján fogadja el az
ajánlatkérő Az erőforrás szervezet igazolásait a Kbt. 65.§ (3)-(4) bekezdése alapján
kell benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha önmaga, vagy a közbeszerzés mértékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója nem rendelkezik legalább
1 fő magasépítő szakirányú végzettséggel és érvényes felelős műszaki vezető
jogosítvánnyal (min. FMV - épületek-B) rendelkező személy közreműködésével,
valamint legalább 8 fő fizikai dolgozóval.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha önmaga, vagy a közbeszerzés mértékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha (együttesen)
nem rendelkezik a teljesaítéshez alkalmazni kívánt alábbi műszaki-technikai
felszereltséggel.
-1 db személyszállító és 1 db teherszállító járművel
-2 db betonkeverő,
- 1 db szintező műszer,
- 1 db fúró-véső kalapács,
-1 db ütve-fúró,
- 1 db csempevágó.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha önmaga, vagy a közbeszerzés mértékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója nem rendelkezik
az elmúlt három évben (2007, 2008, 2009) összesen legalább kettő darab,



szerződésenként legalább nettó 15 millió forint értékű jelen közbeszerzés tárgya
szerinti „magasépítési” beruházására vonatkozó referenciával.
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
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x
xAz alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat
súlyozással kell megadni)

Szempont Súlyszám
1. Ajánlati ár (nettó): 40
2. Előteljesítés (napokban) 20
3. Többlet garancia vállalás hossza (+
hónapokban)

10

4. Késedelmi kötbér mértéke (%-ban) 10
5. Meghiúsulási kötbér mértéke (%-ban) 10
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: 2010/08/16 (év/hó/nap )
Időpont: 10 00 óra
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 100.000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció árát bruttó 100.000,- Ft a KANIZSABER Kft pénztárába kell
befizetni, vagy a KANIZSABER Kft OTP Bank Rt-nél vezetett 11749015-24789200
számú számlájára kell átutalni, vagy ugyanazon számlára befizetni. A dokumentáció
árának átutalással történő megfizetését a dokumentáció kiváltásakor a banki
terhelési értesítő bemutatásával igazolni kell. A készpénz-átutalási igazoláson a
következőt meg kell jelölni: „Biztonság a kicsiknek”.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/08/16 (év/hó/nap) Időpont: 10 00 óra
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/08/16 (év/hó/nap)
Időpont: 10 00 óra
Helyszín : Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. szám, I. emeleti tárgyaló
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
Kbt. 80.§ (2) bekezdése szerint
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:
„Biztonság a kicsiknek” - bölcsődei férőhelybővítés Nagykanizsán,
NYDOP-5.1.1/B-09-2009-0013.
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2010. augusztus 25. Időpont: 10 00 óra
Helyszín: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. szám, I. emeleti tárgyaló



V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2010. szeptember 15.
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 rendelkezésre bocsátásának módja: A KANIZSABER Kft.
irodájában (8800 Nagykanizsa, Ady u. 50.) személyesen munkanapokon 9 00 és
12 00 óra között - az ajánlattételi határidő utolsó napján 9 00 és 10 00 óra között -
vehető át a befizetést igazoló dokumentum bemutatása és egy arról készült másolat
átadását követően.
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:
Az ajánlatok értékelésénél a pontszámok 1-10-ig terjednek.
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:
Az értékelést az összes részszempont esetében arányosítás elvével végzi az
ajánlatkérő.
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 hiánypótlásra a Kbt. 83. § szerint biztosít lehetőséget. A
hiánypótlás körét a Kbt. 83. § (2) bekezdése szerint teljeskörűen határozza meg.
2. Az ajánlattételi dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele.
A dokumentáció másra át nem ruházható.
3. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 70.§ (2) bekezdésének megfelelően
a felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére, és a kért ellenszolgáltatás
összegére vonatkozóan, valamint arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról,
fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak
minősül-e.
4. Ajánlattevőnek a kbt. 72. §.-a szerint nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattétel
során figyelembe vette-e a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre,
valamint az akadálymentesítésre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos
kötelezettségeket.
5. Az ajánlatban meg kell jelölni a Kbt. 71. § (1) bekezdés a), b), c) pontjaiban
foglaltakat.
6. Amennyiben az ajánlatkérő eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek
minősített ajánlattevőt is meghatározta, az eljárás nyertesének visszalépése esetén
vele köt szerződést.



7. Ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem
régebbi hiteles cégkivonatot, az ajánlatot aláírók eredeti vagy másolati aláírási
címpéldányát.
8. Az ajánlatot zárt csomagolásban, három példányban (1eredeti és 2 másolati)
kell benyújtani. Minden példányon fel kell tüntetni az „eredeti”, vagy „másolat”
megjelölést, azzal a kitétellel, hogy minden esetben az eredeti példány tartalma az
irányadó.
9. A csomagoláson fel kell tüntetni az alábbiakat: „Szivárvány óvodai csoport
kialakítása, Védőnői Szolgálat kialakítása” feliratot, valamint a „Az ajánlattételi
határidő lejártáig nem bontható fel” feliratot jól látható, egyértelmű módon.
10. Az ajánlatok minden írott lapját folyamatos sorszámozással és az ajánlattevő
cégjegyzésre jogosult, vagy általa meghatalmazott (meghatalmazás eredeti
példányát csatolva) személy kézjegyével, valamint számozott tartalomjegyzékkel
kell ellátni, és sérülésmentesen, a lapokat egymástól elválaszthatatlan formában
(bekötve, lefűzve, vagy bármely egyéb módon) kell leadni.
11. A postai úton feladott ajánlatokat az ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül
benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor került
az A. Melléklet II. pontban meghatározott címen. Az ajánlat, ill. az azzal kapcsolatos
postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. A postán
feladott ajánlati példányokat tartalmazó csomagoláson fel kell tüntetni: „Iktatóban
nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó” feliratot.
12. Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának a cégkivonatával, vállalkozói igazolványával
kell igazolnia a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenység végzésére való
jogosultságát. Amennyiben megállapítható, hogy az ajánlattevő nem jogosult a jelen
közbeszerzés tárgya szerinti tevékenység végzésére, úgy ajánlata érvénytelen.
13. A gazdasági társaság létrehozását Ajánlatkérő nem követeli meg, de közös
ajánlatadáskor a kötelezettségvállalásra jogosult és kötelezett céget meg kell
nevezni.
14. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes
költség az ajánlattevőt terheli.
15. Minden egyéb információt az ajánlati dokumentáció és annak műszaki leírásai
tartalmaznak.
16. Ajánlatadó köteles szándéknyilatkozatot becsatolni, hogy nyertessége esetén
a projekt nagyságrendjével megegyező nagyságú, a közbeszerzés tárgyával
megegyező felelősségbiztosítással fog rendelkezni.
17. Ajánlattevő csatolja bármely akkreditált független szervezet által kiállított
tanúsítását, mely szerint környezetirányítási rendszert alkalmaz, vagy annak
érdekében intézkedést tett.
18. Az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott
kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény
előírásai szerint kell eljárni.
19. Az ajánlattevő köteles csatolni a cégjegyzésre jogosultak aláírási címpéldányát.
Ajánlatkérő a Kbt. 20. §. (3) bekezdése alapján előírja az igazolások hiteles
másolatban történő benyújtását.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/07/19 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok



I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: KANIZSABER Kft.
Postai cím: Ady u. 50.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Gerócs László
Telefon: 93/ 314-123
E-mail: kanizsaber@chello.hu
Fax: 93/ 314-123
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név: KANIZSABER Kft.
Postai cím: Ady u. 50.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Gerócs László
Telefon: 93/ 314-123
E-mail: kanizsaber@chello.hu
Fax: 93/ 314-123
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal,
Városfejlesztési Osztály titkársága
Postai cím: Erzsébet tér 7. II. emelet 15-ös ajtó
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon: 36-93/500-700
E-mail:
Fax: 36-93/500-735
Internetcím (URL):
 
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1.
meghatározás Vállalkozási Szerződés
1) A rész meghatározása
Szivárvány óvodai csoport kialakítása, Szivárvány Fejlesztési Központ területén,
Nagykanizsa, Rózsa u. 9. 3046/8. hrsz, alatt.
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék



Fő tárgy: 45212314-0
További
tárgyak:

45214200-2
45000000-7
45200000-9

3) Mennyiség vagy érték
Az átalakítással érintett épületrész alapterülete: 130 m2
Az épület földszinti részén, a déli oldalon található szolgálati lakásból kerül
kialakításra, déli bejárattal, önálló funkciójú óvodai csoport. A szükséges kiegészítő
helyiségek a meglévő helyiségek felhasználásával kerülnek kialakításra.
A dokumentációban részletezettek szerint
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 2010/12/15 (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 2.
meghatározás Vállalkozási Szerződés
1) A rész meghatározása
Nagykanizsa, Petőfi S. u. 5.sz. hrsz: 2978 alatt a meglévő épület földszinti részén -
Védőnői Szolgálat kialakítása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212314-0
További
tárgyak:

45214200-2
45000000-7
45200000-9

3) Mennyiség vagy érték
Az átalakítással érintett épületrész alapterülete: 260 m2
Az átalakítás, felújítás főbb munkanemei:
- az épületrész, földszint megközelítése a meglévő elő lépcső átalakításával, új
akadálymentesítés rámpa és bejárati ajtók kialakításával
- meglévő vizesblokkok átalakítása, felújítása, akadálymentes WC, kézmosó
kialakítása
- az épületrész helyiségeinek a funkcióhoz igazítása, válaszfal építés, módosítás
- új külső-belső nyílászárók elhelyezése
- meglévő burkolatok felújítása, új burkolatok készítése
- festés-mázolás
- épületgépészeti munkák
- meglévő erősáramú hálózat felújítása, gyengeáramú hálózat építése
A dokumentációban részletezettek szerint.
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 2010/12/15 (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------



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: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Erzsébet tér 7.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal,
Városfejlesztési Osztály
Címzett: Tárnok Ferenc
Telefon: 93/500-700
E-mail: tarnok.ferenc@nagykanizsa.hu
Fax: 93/500-735
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
Nagykanizsa, Zsinagóga rekonstrukció - állagvédelem
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
Nagykanizsa, Zrínyi u. 33. (Hrsz.: 1951/1)
NUTS-kód HU-223
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
A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, ajánlatkérő részére
”Nagykanizsa, Zsinagóga rekonstrukció - állagvédelem, utólagos falszigetelési
munkái” építési beruházás Vállalkozási szerződés keretében.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További
tárgyak:

45261400-8
45261300-7

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)
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése döntése szerint a Nagykanizsa,
Zsinagóga rekonstrukció - állagvédelem, utólagos falszigetelési munkái valósulnak
meg.
- Homlokzati csőállvány 6,00 m-ig 150 m2
- Homlokzati csőállvány 12-24 m 1650 m2
- Munkaárok földkiemelés 85 m3
- Geotextilia 450 m2
- Kavicsfeltöltés 85 m3
- Ácsmunka (deszkázat) 125 m2
- Habarcsfugák kivésése, tisztítása 65 m2
- Vakolatleverés 75 m2
- Műemléki hófogórács készítése, rögzítése 105 m
- Cserépfedés 45 m2
- Lapburkolat 205 m2
- Lábazati kőburkolat 125 m2
- Függőeresz 125 m
- Lemezfedés 125 m2
- Szigetelés:
91-100 cm-es fal 8,5 m
141-160 cm-es fal 62,5 m
161-180 cm-es fal 17,5 m
201-250 cm-es fal 6,5 m
251-320 cm-es fal 21,5 m
- Járdabontás 205 m2
Részletezve a műszaki dokumentációban.
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 2010/12/31 (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)
Vállalt mértékű késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
A beruházás saját forrásból valósul meg.
Ajánlatkérő előleget nem-, a teljesítés folyamán 1 részszámlázási lehetőséget
biztosít.
A kivitelezési munkák ellenértékét ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően 30
napon belül banki átutalással egyenlíti ki.
Ajánlattevő a számlázásra vonatkozóan pénzügyi-műszaki ütemtervet köteles
összeállítani, és ajánlatához csatolni a dokumentációban meghatározott feltételek
szerint.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
Az ajánlatkérő gazdasági társaság létrehozását nem köti ki.
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:
Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, illetve erőforrás szervezet:
- akivel, vagy amellyel szemben a Kbt. 60.§ (1) bekezdése, a Kbt. 61.§ (1) bekezdés
d) pontja szerinti kizáró okok bármlyike fenn áll.
Nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó, illetve erőforrás szervezet:
- akivel, vagy amellyel szemben a Kbt. 61.§ (1) bekezdés a)-c) pontja, illetve a Kbt.
62.§ (1) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fenn áll.
A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőknek, a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az
ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek
nyilatkoznia kell a Kbt. 249.§ (3) harmadik bekezdésének megfelelően.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának be kell nyújtani 2007., 2008. és 2009. évi
számviteli jogszabályok szerinti éves beszámoló egyszerű másolatát. [Kbt. 66.§ (1)
bekezdés b) pont]
Az ajánlattevőnek és/vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának nyilatkozatot kell benyújtania az elmúlt három
éves (2007-2009.) forgalmáról.
Erőforrás szervezetek igazolásait csak a Kbt. 4.§ 3/E. pontja alapján fogadja el az
ajánlatkérő. Az erőforrás szervezet igazolásait a Kbt. 65.§ (3)-(4) bekezdése alapján
kell benyújtani.



Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha a mérleg
szerinti eredménye az elmúlt, lezárt három pénzügyi évben (2007, 2008, 2009) egy
évnél többször negatív volt. (külön-külön megfelelés)
Alkalmatlan az ajánlattevő, illetve a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti
alvállalkozó:
- amennyiben az elmúlt három pénzügyileg lezárt évben (2007-2009.) saját tőkéje
kisebb, mint a jegyzett tőke. (külön-külön megfelelés)
- ha az elmúlt három pénzügyileg lezárt évben (2007-2009.) forgalma a három év
(2007-2009) átlagában nem érte el a bruttó 30 millió forintot. (együttes megfelelés)
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának Kbt. 67.§ (2) bekezdés e) pontja alapján
rendelkezésre állási nyilatkozatot, részletes önéletrajzot és a végzettségről, illetve a
jogosítványról szóló dokumentumok másolatát kell becsatolnia.
Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának csatolni kell a szerződésszerű teljesítéshez
rendelkezésre álló munkagépek, berendezések adatait (darabszám, műszaki
paraméter megjelölésével) és a rendelkezési jogosultságot igazoló okirat(ok)
(számla, eszköz-nyilvántartó lap, bérleti-, lízing-, előszerződés, kötelező érvényű
szándéknyilatkozat, stb.) egyszerű másolatát.
Ha a működtetés, üzemeltetés, forgalomban való részvétel forgalmi engedélyhez
kötött, az érvényes forgalmi engedély egyszerű másolatának becsatolása is
szükséges.
Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának Kbt. 68.§ (2) bekezdése alapján igazolásokat
kell becsatolnia az előző három évben (2007, 2008, 2009) végzett legjelentősebb
építési beruházásairól. Az igazolásnak tartalmi és formai vonatkozásban meg
kell felelnie a Kbt. 68.§ (2) bekezdésének. A referenciának tartalmaznia kell az
alkalmassági feltétel vonatkozásában releváns információkat. Erőforrás szervezetek
igazolásait csak a Kbt. 4.§ 3/E. pontja alapján fogadja el az ajánlatkérő. Az erőforrás
szervezet igazolásait a Kbt. 65.§ (3)-(4) bekezdése alapján kell benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha önmaga, vagy a közbeszerzés mértékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója nem rendelkezik
legalább 1 fő magasépítő szakirányú végzettséggel és érvényes felelős műszaki
vezető jogosítvánnyal (min. FMV - épületek B kategória ) rendelkező személy
közreműködésével,
valamint legalább 8 fő fizikai dolgozóval az alábbiak szerint:
- 2 fő kőműves
- 2 fő betanított munkás
- 4 fő segédmunkás
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha önmaga, vagy a közbeszerzés mértékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha (együttesen)
nem rendelkezik a teljesítéshez alkalmazni kívánt alábbi műszaki-technikai
felszereltséggel:



-1 db személyszállító és 1 db teherszállító járművel
- 1 db szintező műszer,
- 1 db fúró-véső kalapács,
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha önmaga, vagy a közbeszerzés mértékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója nem rendelkezik
az elmúlt három évben (2007, 2008, 2009) összesen legalább kettő darab,
szerződésenként legalább nettó 20 millió forint értékű jelen közbeszerzés tárgya
szerinti „magasépítési” beruházására vonatkozó referenciával.
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
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x
xAz alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat
súlyozással kell megadni)

Szempont Súlyszám
1. Ajánlati ár (nettó) 70
2. Más módon értékelhető tényezők 20
Minőség (Minőségellenőrzési terv,
Projekt ütemterv)

10

Környezetvédelmi, klímavédelmi
tulajdonságok (Organizációs terv)

10

3. Többlet garancia vállalás hossza (+
hónapokban)

5

4. Késedelmi kötbér mértéke (%-ban) 5
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: 2010/08/18 (év/hó/nap )
Időpont: 10.00 óra
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 90.000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció árát, bruttó 90.000,- Ft-ot a KANIZSABER Kft pénztárába kell
befizetni, vagy a KANIZSABER Kft OTP Bank Rt-nél vezetett 11749015-24789200
számú számlájára kell átutalni, vagy ugyanazon számlára befizetni. A dokumentáció
árának átutalással történő megfizetését a dokumentáció kiváltásakor a banki
terhelési értesítő bemutatásával igazolni kell. A készpénz-átutalási igazoláson a
következőt meg kell jelölni: „Zsinagóga állagmegóvása”.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/08/18 (év/hó/nap) Időpont: 10.00 óra
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/08/18 (év/hó/nap)
Időpont: 10.00 óra
Helyszín : Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. szám, I. emeleti tárgyaló
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
Kbt. 80.§ (2) bekezdése szerint
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2)
A szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos?
nem



Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb hivatkozási alapot:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2010. augusztus 31. Időpont: 10.00 óra
Helyszín: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. szám, I. emeleti tárgyaló
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2010. szeptember 21.
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 rendelkezésre bocsátásának módja: A KANIZSABER Kft.
irodájában (8800 Nagykanizsa, Ady u. 50.) személyesen munkanapokon 9.00
és 12.00 óra között - az ajánlattételi határidő lejártának napján 9.00 és 10.00 óra
között - vehető át a befizetést igazoló dokumentum bemutatása és egy arról készült
másolat átadását követően.
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:
Az ajánlatok értékelésénél a pontszámok 1-10-ig terjednek.
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:
Az értékelést az összes részszempont esetében arányosítás elvével végzi az
ajánlatkérő.
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 hiánypótlásra a Kbt. 83. § szerint biztosít lehetőséget. A
hiánypótlás körét a a Kbt. 83. § (2) bekezdése szerint teljeskörűen határozza meg.
2. Az ajánlattételi dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvtel feltétele.
A dokumentáció másra át nem ruházható.
3. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 70.§ (2) bekezdésének megfelelően
a felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére, és a kért ellenszolgáltatás
összegére vonatkozóan, valamint arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról,
fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak
minősül-e.
4. Ajánlattevőnek a kbt. 72 §.-a szerint nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattétel
során figyelembe vette-e a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre,
valamint az akadálymentesítésre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos
kötelezettségeket.



5. Az ajánlatban meg kell jelölni a Kbt. 71. § (1) bekezdés a), b), c) pontjaiban
foglaltakat.
6. Amennyiben az ajánlatkérő eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek
minősített ajánlattevőt is meghatározza, az eljárás nyertesének visszalépése esetén
vele köt szerződést.
7. Ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál
nem régebbi cégkivonatot, az ajánlatot aláírók eredeti vagy másolati aláírási
címpéldányát.
8. Az ajánlatot zárt csomagolásban, három példányban (1eredeti és 2 másolati)
kell benyújtani. Minden példányon fel kell tüntetni az „eredeti”, vagy „másolat”
megjelölést, azzal a kitétellel, hogy minden esetben az eredeti példány tartalma az
irányadó.
9. A csomagoláson fel kell tüntetni az alábbiakat: „Zsinagóga állagmegóvása”
feliratot, valamint a „Az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel” feliratot jól
látható, egyértelmű módon.
10.Az ajánlatok minden írott lapját folyamatos sorszámozással és az ajánlattevő
cégjegyzésre jogosult, vagy általa meghatalmazott (meghatalmazás eredeti
példányát csatolva) személy kézjegyével, valamint számozott tartalomjegyzékkel
kell ellátni, és sérülésmentesen, a lapokat egymástól elválaszthatatlan formában
(bekötve, lefűzve, vagy bármely egyéb módon) kell leadni.
11.A postai úton feladott ajánlatokat az ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül
benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor került
az A. Melléklet III. pontban meghatározott címen. Az ajánlat, ill. az azzal kapcsolatos
postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. A postán
feladott ajánlati példányokat tartalmazó csomagoláson fel kell tüntetni: „Iktatóban
nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó” feliratot.
12.Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának a cégkivonatával, vállalkozói igazolványával
kell igazolni a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenység végzésére való
jogosultságát. Amennyiben megállapítható, hogy az ajánlattevő nem jogosult a jelen
közbeszerzés tárgya szerinti tevékenység végzésére, úgy ajánlata érvénytelen.
13.A gazdasági társaság létrehozását Ajánlatkérő nem követeli meg, de közös
ajánlatadáskor a kötelezettségvállalásra jogosult és kötelezett céget meg kell
nevezni.
14.Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes
költség az ajánlattevőt terheli.
15.Minden egyéb információt az ajánlati dokumentáció és annak műszaki leírásai
tartalmaznak.
16.Ajánlatadó köteles szándéknyilatkozatot becsatolni, hogy nyertessége esetén
a projekt nagyságrendjével megegyező nagyságú, a közbeszerzés tárgyával
megegyező felelősségbiztosítással fog rendelkezni.
17.Az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdések
vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai
szerint kell eljárni.
18.Az ajánlattevő köteles csatolni a cégjegyzésre jogosultak aláírási címpéldányát.
Ajánlatkérő a Kbt. 20. §. (3) bekezdése alapján írja elő az igazolás egyszerű
másolatban történő benyújtását.
V.8)



E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/07/23 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: KANIZSABER Kft.
Postai cím: Ady u. 50.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Gerócs László
Telefon: 93/ 314-123
E-mail: kanizsaber@chello.hu
Fax: 93/ 314-123
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név: KANIZSABER Kft.
Postai cím: Ady u. 50.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Gerócs László
Telefon: 93/ 314-123
E-mail: kanizsaber@chello.hu
Fax: 93/ 314-123
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal,
Városfejlesztési Osztály titkársága
Postai cím: Erzsébet tér 7. II. emelet 15-ös ajtó
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon: 36-93/500-700
E-mail:
Fax: 36-93/500-735
Internetcím (URL):
 



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: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Erzsébet tér 7.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Címzett: Bodzai Tiborné dr. projektmenedzser
Telefon: 93/500-700
E-mail: bodzai.tiborne@nagykanizsa.hu
Fax: 93/500-735
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
Vállalkozási szerződés az ÁROP-1-A-2/B pályázatban meghatározott feladatok
elvégzésére
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát
válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább
megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a)
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 27
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
NUTS-kód HU-223
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 keretében az ajánlatkérő által az Államreform Operatív
Program keretében „A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése” felhívás
alapján az ÁROP-1.A.2/B „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
szervezetfejlesztése” címen elnyert támogatásból megvalósuló projekt keretében
a Polgármesteri Hivatal, az önkormányzati intézmények irányításának és az
önkormányzati testület munkájának korszerűsítése, költségvetés tervezése és
végrehajtása, új módszerek bevezetése, az ügyfélközpontúság és a helyi partnerség
erősítése, a szervezetfejlesztéshez kapcsolódó felkészítő képzések szervezése és
lebonyolítása
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék



Fő tárgy: 72212421-6
További
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 x
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)
Az Államreform Operatív Program keretében „A polgármesteri hivatalok
szervezetfejlesztése” felhívás alapján az ÁROP-1.A.2/B „Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése” című pályázat alapján projektet
kíván végrehajtani (a továbbiakban: „Projekt”)
1. rész: A meglévő Q-MATIC ügyfélhívó rendszer szoftverfejlesztése.
2. rész: A helyi webportálhoz kapcsolódó fejlesztés.
A dokumentációban részletezettek szerint.
A beszerzés teljes becsült értéke részenként nettó:
1. rész 1.806.400,- HUF
2. rész 911.400,- HUF
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 2010/12/31 (év/hó/nap)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre



Az ajánlatkérő előleget nem biztosít. Részenként 1 db részszámla és 1 db
végszámla nyújtható be, a szerződés tervezetében meghatározott módon,
eredményorientált teljesítés mérföldkövek alapján.
A számla kifizetésére a Kbt. 305.§ (3) bekezdése és a szerződésben foglaltaknak
megfelelően van mód. A számla benyújtásával kapcsolatban Ajánlatkérő felhívja
a T. Ajánlattevők figyelmét az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A
szakaszában foglaltakra.
Az ajánlatkérő a szolgáltatások fedezetét részben saját költségvetése terhére,
részben az ÁROP-1.A.2/B pályázati program keretében elnyert támogatásból
biztosítja.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
Ajánlatkérő nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását a nyertes közös
ajánlattevőktől, de együttes ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös
ajánlatot benyújtó ajánlattevők mindegyike által cégszerűen aláírt erre vonatkozó
konzorciumi megállapodást, melyben meg kell határozni a vezető céget és a közös
ajánlattevőknek egyetemleges kötelezettséget és felelősséget kell vállalniuk.
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, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, valamint erőforrást nyújtó szervezet az,
akivel szemben a Kbt. 60.§ (1) bekezdés a)-h) pontjaiban meghatározott kizáró okok
valamelyike fennáll
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, valamint erőforrást nyújtó szervezet az,
akivel szemben a Kbt. 61.§ (1) bekezdés a)-e) pontjaiban meghatározott kizáró okok
valamelyike fennáll
- Az eljárásban nem lehet alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 60.§ (1) bekezdés
a)-h) pontjai, a Kbt. 61.§ (1) bekezdés d)-e) pontjaiban felsorolt kizáró okok
valamelyike fenn áll.
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, valamint erőforrást nyújtó szervezet az,
akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdés a)-b) pontjai szerinti kizáró okok fennállnak.
A megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő a közbeszerzés értékének 10% -át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozónak és az erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 249.§ (3)
bekezdés szerinti nyilatkozattal kell igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 60.§ (1) bek
a)-h) pontok, valamint a Kbt. 61.§ (1) bek. a)-e) pontok hatálya alá. A Kbt. 20. § (3)
bekezdés alapján Ajánlatkérő elfogadja az igazolások egyszerű másolatban történő
benyújtását.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:



Az ajánlatnak tartalmaznia kell mind az ajánlattevőre, mind a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójára
vonatkozóan pénzügyi és gazdasági alkalmasságukat igazoló alábbi dokumentumok
eredeti vagy egyszerű másolati példányát:
G1. Mind a kettő rész esetében a Kbt. 66.§ (1) bekezdés b) pontban
meghatározottak szerint 2007. - 2009. évekre vonatkozóan a számviteli
jogszabályok szerinti beszámolóból a beszámoló borítólapja, eszköz-, forrás-,
eredmény-kimutatás oldalainak benyújtása.
G2.Mind a kettő rész esetében a Kbt. 66.§ (1) bekezdés c) pontja szerint
cégszerűen aláírt nyilatkozat a teljes-, illetve a közbeszerzés tárgya szerinti
forgalomról 2007-2009 években.
A Kbt. 65. § (4) bekezdés, a Kbt. 4. § 3/E pontjában rögzítettekre figyelemmel
alkalmazandó az igénybe venni kívánt erőforrást nyújtó szervezet és az ajánlattevő
közötti többségi befolyásnak kell fennállni és az erőforrást nyújtó szervezet
kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozata csatolandó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő vagy a közbeszerzésnek értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó ha:
G1. Mind a kettő rész esetében a 2007. - 2009. évi mérlegek szerinti eredményeiből
egy évnél több évben negatív. (Mind a közös ajánlattevőknek, mind az
ajánlattevőnek, valamint a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozóknak ezen alkalmassági követelménynek
külön-külön kell megfelelniük).
G2. Mind a kettő rész esetében
- együttes éves nettó árbevételének a 2007-2009 évekre vonatkozó éves (számtani)
átlaga nem éri el a 3.000.000 HUF-t,
- az együttes, közbeszerzés tárgya szerinti forgalma a 2007-2009 években
összességében nem éri el a nettó
1. rész 2.000.000 HUF-t
2. rész 1.000.000.HUF-t
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
1.-2. rész:
Ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó tekintetében:
a) Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pontja szerinti, az ajánlattételi határidőt megelőző 3 év
(2007-2009) legjelentősebb, közigazgatási szerv részére végzett rendszerfejlesztés
szolgáltatásainak ismertetése.
A műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (3) bekezdése
szerinti szervezet erőforrásai is igénybe vehetők a Kbt. 4. § 3/E. pontjával
összhangban. Ebben az esetben az alkalmasság igazolása mellett a rendelkezésre
állás a Kbt. 65. § (4) bekezdése szerint megfelelően igazolandó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
1.-2. rész:
Ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó tekintetében:
a) Az ajánlattételi határidőt megelőző 3 évben (2007-2009) rendelkeznie
kell összesen legalább 1 db - sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult,
rendszerfejlesztési, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelő teljesítést igazoló
referenciával (együttes megfelelés).



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?
nem
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás típusa
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli x
Tárgyalásos
IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x
xAz alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat
súlyozással kell megadni)

Szempont Súlyszám
1-2. részajánlatok tekintetében
1. nettó ajánlati ár (Ft) 20
2. más módon értékelhető tényezők
(minőség, szakmai tartalom
kidolgozottsága, színvonala a
dokumentációban részletezettek szerint)

50

3. késedelmi kötbér mértéke (%-ban) 20
4. fizetési határidő (napokban) 10
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: 2010/08/16 (év/hó/nap )
Időpont: 11:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 50 000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció árát a KANIZSABER Kft pénztárába kell befizetni, vagy a
KANIZSABER Kft OTP Bank Rt-nél vezetett 11749015-24789200 számú számlájára
kell átutalni, vagy ugyanazon számlára befizetni. A dokumentáció árának átutalással
történő megfizetését a dokumentáció kiváltásakor a banki terhelési értesítő
bemutatásával igazolni kell. A készpénz-átutalási igazoláson a következőt meg kell
jelölni: „Nagykanizsa Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztés”.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/08/16 (év/hó/nap) Időpont: 11:00
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/08/16 (év/hó/nap)
Időpont: 11:00
Helyszín : Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. szám, I. emeleti tárgyaló
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
Kbt. 80.§ (2) bekezdése szerint
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:
Államreform Operatív Program, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése,
ÁROP-1.A.2/B A projekt címe: Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése. Támogatási szerződés száma:
ÁROP-1.A.2./B-2008-0021
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:



2010. augusztus 25. Időpont: 11.00 óra
Helyszín: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. szám, I. emeleti tárgyaló
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2010. szeptember 15.
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 rendelkezésre bocsátásának módja: A KANIZSABER Kft.
irodájában (8800 Nagykanizsa, Ady u. 50.) személyesen munkanapokon 9.00 és
12.00 óra között - az ajánlattételi határidő utolsó napján 9.00 és 11.00 óra között -
vehető át a befizetést igazoló dokumentum bemutatása és egy arról készült másolat
átadását követően.
V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati
szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek
értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
1-10
V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati
szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő
megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Az értékelést az összes részszempont esetében arányosítás elvével végzi az
ajánlatkérő.
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 hiánypótlásra a Kbt. 83. § szerint biztosít lehetőséget. A
hiánypótlás körét a a Kbt. 83. § (2) bekezdése szerint teljeskörűen határozza meg.
2. Az ajánlattételi dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele.
A dokumentáció másra át nem ruházható.
3. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 70.§ (2) bekezdésének megfelelően
a felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére, és a kért ellenszolgáltatás
összegére vonatkozóan, valamint arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról,
fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak
minősül-e.
4. Ajánlattevőnek a kbt. 72 §.-a szerint nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattétel
során figyelembe vette-e a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre,
valamint az akadálymentesítésre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos
kötelezettségeket.
5. Az ajánlatban meg kell jelölni a Kbt. 71. § (1) bekezdés a), b), c) pontjaiban
foglaltakat.



6. Amennyiben az ajánlatkérő eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek
minősített ajánlattevőt is meghatározza, az eljárás nyertesének visszalépése esetén
vele köt szerződést.
7. Ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem
régebbi hiteles cégkivonatot, az ajánlatot aláírók eredeti vagy másolati aláírási
címpéldányát.
8. Az ajánlatot zárt csomagolásban, három példányban (1eredeti és 2 másolati)
kell benyújtani. Minden példányon fel kell tüntetni az „eredeti”, vagy „másolat”
megjelölést, azzal a kitétellel, hogy minden esetben az eredeti példány tartalma az
irányadó.
9. A csomagoláson fel kell tüntetni az alábbiakat: „Nagykanizsa Polgármesteri
Hivatal Szervezetfejlesztés” feliratot, valamint a „Az ajánlattételi határidő lejártáig
nem bontható fel” feliratot jól látható, egyértelmű módon.
10. Az ajánlatok minden írott lapját folyamatos sorszámozással és az ajánlattevő
cégjegyzésre jogosult, vagy általa meghatalmazott (meghatalmazás eredeti
példányát csatolva) személy kézjegyével, valamint számozott tartalomjegyzékkel
kell ellátni, és sérülésmentesen, a lapokat egymástól elválaszthatatlan formában
(bekötve, lefűzve, vagy bármely egyéb módon) kell leadni.
11. A postai úton feladott ajánlatokat az ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül
benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor került
az A. Melléklet III. pontban meghatározott címen. Az ajánlat, ill. az azzal kapcsolatos
postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. A postán
feladott ajánlati példányokat tartalmazó csomagoláson fel kell tüntetni: „Iktatóban
nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó” feliratot.
12. Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának a cégkivonatával, vállalkozói igazolványával
kell igazolni a közbeszezrés tárgya szerinti tevékenység végzésére való
jogosultságát. Amennyiben megállapítható, hogy az ajánlattevő nem jogosult a jelen
közbeszezrés tárgya szerinti tevékenység végzésére, úgy ajánlata érvénytelen.
13. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes
költség az ajánlattevőt terheli.
14. Minden egyéb információt az ajánlati dokumentáció és annak műszaki leírásai
tartalmaznak.
15. Az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott
kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény
előírásai szerint kell eljárni.
16. Az ajánlattevő köteles csatolni a cégjegyzésre jogosultak aláírási címpéldányát.
Ajánlatkérő a Kbt. 20. §. (3) bekezdése alapján előírja az igazolások hiteles
másolatban történő benyújtását.
17. Ajánlatkérő az Államreform Operatív Program keretében meghirdetett „A
polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése” című, ÁROP-1.A.2 kódszámú
pályázaton nyert támogatási összegből és saját költségvetésből finanszírozza a
megvalósítást.
18. Ajánlatkérő a Kbt. 48.§ (3)-(4) bekezdésére tekintettel folytatja le a
közbeszerzési eljárást.
19. Becsült érték, a II.2.1) pont szerint, ettől pozitív irányba nem, negatív irányba
maximum 10%-ban lehet eltérni, mivel a közbeszerzés fedezete pályázaton elnyert



összeg és önerő, ezért a cél a tartalom minőségi bővítése. Nagyobb mérvű eltérés
az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
20. A Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének üzemeltetője a VIA Kanizsa
Zrt (8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 35.). Az üzemeltetővel az együttműködést
biztosítani kell.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/07/19 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: KANIZSABER Kft.
Postai cím: Ady u. 50.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Gerócs László
Telefon: 93/ 314-123
E-mail: kanizsaber@chello.hu
Fax: 93/ 314-123
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név: KANIZSABER Kft.
Postai cím: Ady u. 50.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Gerócs László
Telefon: 93/ 314-123
E-mail: kanizsaber@chello.hu
Fax: 93/ 314-123
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal,
Postai cím: Erzsébet tér 7. II. emelet 12-es ajtó
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon: 36-93/500-700
E-mail:
Fax: 36-93/500-735
Internetcím (URL):
 
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk



A rész száma 1.
meghatározás SZOFTVERFEJLESZTÉS
1) A rész meghatározása
1. rész: A meglévő Q-MATIC ügyfélhívó rendszer szoftverfejlesztése
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72212421-6
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
Ügyfélszolgálat kialakításának fejlesztése, internetes időpont - foglallás rendszer
kialakításával.
A dokumentációban meghatározottak szerint.
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 2010/12/31 (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 2.
meghatározás SZOFTVERFEJLESZTÉS
1) A rész meghatározása
2. rész: Helyi webportálhoz kapcsolódó fejlesztés
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72212421-6
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
Helyi rendeletek, testületi döntések webportálon történő naprakész publikálását
elősegítő megoldások.
A dokumentációban meghatározottak szerint.
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 2010/12/31 (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------



EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985
Luxembourg, LUXEMBOURG
Fax +352 2929-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu
Információ és online formanyomtatványok: http://simap.europa.eu
SZERZŐDÉS ODAÍTÉLÉSÉRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Erzsébet tér 7.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Címzett: Tárnok Ferenc
Telefon: 93/500-700
E-mail: tarnok.ferenc@nagykanizsa.hu
Fax: 93/500-735
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége vagy tevékenységei
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy
helyi szerveik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
xRegionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi szervezet
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb (nevezze meg):
xÁltalános közszolgáltatások
Védelem
Közrend és biztonság
Környezet
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb (nevezze meg):
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében (is) végzi a beszerzést? nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1)
A szerződéshez rendelt elnevezés Városközpont rekonstrukció
II.1.2) A szerződés típusa és az építési beruházás, a szállítás, illetve a teljesítés
helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy



szolgáltatás –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek)
tárgyának)
a)
Építési beruházás x
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés x
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
A teljesítés helye Nagykanizsa város közigazgatási területe
NUTS-kód HU232
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória száma
Ha a szerződés a 17–27. szolgáltatási kategóriába (lásd a C. mellékletet) tartozik,
egyetért-e ennek a hirdetménynek a közzétételével?
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A hirdetmény a következőket tartalmazza (adott esetben)
Keretmegállapodás megkötése xDinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló
szerződések
II.1.4)
A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid leírása Keretmegállapodás Nagykanizsa
városközpont rekonstrukciójának megvalósítása tárgyában kötött keretmegállapodás
akcióterületeiből
1.) Huszti György tér
2.) Magyar és Petőfi utcák összekötése
3.) Zrínyi utca - Teleki utca összekötése
4.) Erzsébet tér
II.1.5)
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További
tárgyak:

45110000-1
45211000-9
45212000-6
45223310-2
45300000-0
45400000-1



II.1.6)
A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? igen
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke ( Csak a végleges összértéket kérjük
megadni, az összes szerződést, részt és opciót beleértve; az egyes szerződésekre
vonatkozó információkkal kapcsolatban az V. A szerződés odaítélése szakaszt
kérjük kitölteni )
Áfa nélkül x
Áfával
Áfakulcs (%) ,
Érték 1 272 472 472 Pénznem HUF
vagy: A legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem
Áfa nélkül x
Áfával
Áfakulcs (%) ,
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt x
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő
közzététele nélkül megvalósított beszerzés (a D. melléklet k) és l) pontjában felsorolt
esetekben)
Ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő
közzététele nélkül megvalósított beszerzés indokolása : a D. mellékletet kérjük
kitölteni.
IV.2) bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat x
a következő részszempontok alapján

Szempont Súlyszám
1. vállalási ár (nettó Ft) 4
2. jótállás időtartama (hónap) 1
3. késeelmi kötbér 1
IV.2.2)
Sor került-e elektronikus árverésre? nem
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1)
Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)



IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre? nem
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a HL-ben: /S - (nap/hónap/év)
Ajánlati felhívás Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)
Hirdetmény száma a HL-ben: /S - (nap/hónap/év)
Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény
Hirdetmény száma a HL-ben: /S - (nap/hónap/év)
Egyéb korábbi közzététel
Hirdetmény száma a HL-ben: /S - (nap/hónap/év)
 
V. szakasz : A SZERZŐDÉS ODAÍTÉLÉSE
Szerződés száma: 1 Rész száma: Megnevezése HUSZTI GYÖRGY TÉR
V.1)
Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja: 2010/06/25 (év/hó/nap)
V.2)
A beérkezett ajánlatok száma : 1
V.3) A nyertes ajánlattevő/gazdasági szereplő neve és címe
Hivatalos név: NK-VR Konzorcium
Postai cím: Jegenye sor 3.
Város/Község: Zalakaros
Postai irányítószám: 8749
Ország: Magyarország
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
ÁFA nélkül xx
ÁFÁ-val
Áfakulcs (%) ,
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték 1 200 000 000 Pénznem HUF
A szerződés végleges összértéke:
Érték 131 873 004 Pénznem HUF
VAGY: a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 131
873 004
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
Áfakulcs (%) ,
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
Áfakulcs (%) ,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni: az évek számát VAGY a hónapok
számát
V.5 )



Valószínűsíthető –e alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevétele a
szerződés teljesítéséhez? igen
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek
igénybevételével történő teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid leírása (ha ismert)
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány
használható) -------------------
V. szakasz : A SZERZŐDÉS ODAÍTÉLÉSE
Szerződés száma: 2 Rész száma: Megnevezése MAGYAR ÉS PETŐFI UTCÁK
ÖSSZEKÖTÉSE
V.1)
Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja: 2010/06/25 (év/hó/nap)
V.2)
A beérkezett ajánlatok száma : 1
V.3) A nyertes ajánlattevő/gazdasági szereplő neve és címe
Hivatalos név: NK-VR Konzorcium
Postai cím: Jegenye sor 3.
Város/Község: Zalakaros
Postai irányítószám: 8749
Ország: Magyarország
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
Áfakulcs (%) ,
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték 1 200 000 000 Pénznem HUF
A szerződés végleges összértéke:
Érték 229 472 347 Pénznem HUF
VAGY: a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 229
472 347
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
Áfakulcs (%) ,
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
Áfakulcs (%) ,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni: az évek számát VAGY a hónapok
számát
V.5 )



Valószínűsíthető –e alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevétele a
szerződés teljesítéséhez? igen
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek
igénybevételével történő teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid leírása (ha ismert)
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány
használható) -------------------
V. szakasz : A SZERZŐDÉS ODAÍTÉLÉSE
Szerződés száma: 3 Rész száma: Megnevezése ZRÍNYI UTCA - TELEKI UTCA
ÖSSZEKÖTÉSE
V.1)
Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja: 2010/06/25 (év/hó/nap)
V.2)
A beérkezett ajánlatok száma : 1
V.3) A nyertes ajánlattevő/gazdasági szereplő neve és címe
Hivatalos név: NK-VR Konzorcium
Postai cím: Jegenye sor 3.
Város/Község: Zalakaros
Postai irányítószám: 8749
Ország: Magyarország
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
Áfakulcs (%) ,
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték 1 200 000 000 Pénznem HUF
A szerződés végleges összértéke:
Érték 248 019 751 Pénznem HUF
VAGY: a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 248
019 751
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
Áfakulcs (%) ,
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
Áfakulcs (%) ,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni: az évek számát VAGY a hónapok
számát
V.5 )



Valószínűsíthető –e alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevétele a
szerződés teljesítéséhez? igen
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek
igénybevételével történő teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid leírása (ha ismert)
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány
használható) -------------------
V. szakasz : A SZERZŐDÉS ODAÍTÉLÉSE
Szerződés száma: 4 Rész száma: Megnevezése ERZSÉBET TÉR
V.1)
Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja: 2010/06/25 (év/hó/nap)
V.2)
A beérkezett ajánlatok száma : 1
V.3) A nyertes ajánlattevő/gazdasági szereplő neve és címe
Hivatalos név: NK-VR Konzorcium
Postai cím: Jegenye sor 3.
Város/Község: Zalakaros
Postai irányítószám: 8749
Ország: Magyarország
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
Áfakulcs (%) ,
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték 1 200 000 000 Pénznem HUF
A szerződés végleges összértéke:
Érték 663 107 370 Pénznem HUF
VAGY: a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 663
107 370
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
Áfakulcs (%) ,
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
Áfakulcs (%) ,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni: az évek számát VAGY a hónapok
számát
V.5 )
Valószínűsíthető –e alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevétele a
szerződés teljesítéséhez? igen



Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek
igénybevételével történő teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid leírása (ha ismert)
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány
használható) -------------------
VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1)
A szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy igen programmal
kapcsolatos-e?
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb hivatkozási adatot: KIEPR-2008-003/NYDR
VI.2)
További információk (adott esetben) 1) Az Ajánlatkérő a Kbt. 21. § (3) bekezdése
esete miatt a IV. fejezet szerint járt el. Jelen hirdetményt a Közbeszerzési
értesítőben teszi közzé.
2) Az ajánlatkérő a Kbt. 136/C. § (6) bekezdése szerint a keretmegállapodásos
eljárás második részei eredményéről szóló tájékoztatót a keretmegállapodás alapján
megvalósított közbeszerzés érdekében kötött szerződésekről együttesen teszi
közzé.
3) Az eredményhirdetés időpontja mind a négy akcióterület esetében
Dátum: 25/06/2010 (nap/hónap/év)
4) A szerződéskötés időpontja mind a négy akcióterület esetében
Dátum: 15/07/2010 (nap/hónap/év)
VI.3) Jogorvoslati eljárás
VI.3.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Margit krt. 85.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország:
Telefon: +36-1-336-77-76
E-mail:
Fax: +36-1-336-77-78
Internetcím (URL):
A békéltetési eljárásért felelős szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):



VI.3.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.3.2. rovatot VAGY
szükség esetén a VI.3.3. rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 322-324. §-ai szerint, különös tekintettel a Kbt. 323. §-ának (2)-(4)
bekezdéseiben foglaltakra.
VI.3.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő
szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Margit krt. 85.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország:
Telefon: +36-1-336-77-76
E-mail:
Fax: +36-1-336-77-78
Internetcím (URL):
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/08/06 (év/hó/nap)
C. MELLÉKLET
A II. SZAKASZBAN (A SZERZŐDÉS TÁRGYA) EMLÍTETT SZOLGÁLTATÁSI
KATEGÓRIÁK
Kategória száma1
Tárgy
1
Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szolgáltatások2, beleértve a páncélozott járművel végzett
szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai
küldemények szállítását
4
Szárazföldi3 és légi postai küldemények szállítása
5
Távközlési szolgáltatások
6
Pénzügyi szolgáltatások: a) Biztosítási szolgáltatások, b) Banki és befektetési
szolgáltatások4
7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
8
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások5
9
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
10
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
11
Vezetési tanácsadó szolgáltatások6 és az ezzel összefüggő szolgáltatások



12
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési
szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel
összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati
és elemző szolgáltatások
13
Reklámszolgáltatások
14
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
15
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
16
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló
szolgáltatások
Kategória száma 7
Tárgy
17
Szállodai és éttermi szolgáltatások
18
Vasúti szállítási szolgáltatások
19
Vízi szállítási szolgáltatások
20
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
21
Jogi szolgáltatások
22
Személyzet-elhelyezési és -ellátási szolgáltatások8
23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett
szolgáltatásokat
24
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások9
27
Egyéb szolgáltatások8 9
1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke szerinti (II. A. melléklet) szolgáltatási kategóriák
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával,
vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki
tevékenységet (szolgáltatást).
Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő építmény vagy egyéb ingatlan vétele,
illetve az ingatlanra vonatkozó egyéb jognak bármilyen pénzügyi feltételek mellett
történő megszerzése; az adásvételi vagy bérleti szerződés előtt, után vagy azzal egy



időben, bármely formában nyújtott pénzügyi szolgáltatások azonban ezen irányelv
hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha
annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az
ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.
6 A választottbírói és békéltetési szolgáltatás kivételével.
7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke szerinti (II. B. melléklet) szolgáltatási kategóriák.
8 A munkaszerződések kivételével.
9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével,
fejlesztésével, saját vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos illetve a
műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket.
D. MELLÉKLET
Ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétele
nélkül megvalósított beszerzés indokolása
Kérjük, az alábbiakban adja meg a szerződés előzetes hirdetménynek az Európai
Unió Hivatalos Lapjában való közzététele nélküli odaítélésének indokolását. Az
indokolásnak összhangban kell lennie a 2004/18/EK irányelv vonatkozó cikkeivel.
(A 2007/66/EK irányelvvel módosított, a jogorvoslati eljárás alkalmazásáról szóló
89/665/EGK irányelv értelmében a jogorvoslati kérelem benyújtására vonatkozó,
a 2f. cikk (1) bekezdése a) pontjának első francia bekezdésében említett határidő
lerövidíthető, ha a hirdetmény tartalmazza az ajánlatkérő arra a döntésére vonatkozó
indokolását, amely alapján a szerződést az ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai
Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül ítéli oda. A lerövidített határidő
igénybevételéhez kérjük, jelölje meg a megfelelő rovato(ka)t, és adjon részletes
információt lent.)
Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény előzetes, a HL-ben való közzététele
nélküli, tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2004/18/EK irányelv 31. cikk alapján
történő indokolása
i)
-a)
Nem érkeztek be, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi jelentkezések érkeztek
be:
– Nyílt eljárásra
– Meghívásos eljárásra
-b)
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, vizsgálati vagy fejlesztési
céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés
esetén).
-c)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatás kizárólag egy
meghatározott ajánlattevő képes teljesíteni, a következő okok miatt
– műszaki-technikai,
– művészeti vagy
–kizárólagos jogok védelme.
-d)
Az ajánlatkérő által előre nem látható okból előállt rendkívüli sürgősség, az
irányelvben meghatározott szigorú feltételekkel összhangban
-e)



Kiegészítő építési beruházás / árubeszerzés / szolgáltatás-megrendelés, az
irányelvben meghatározott szigorú feltételekkel összhangban
-f)
Korábbi építési beruházás / szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás
/ szolgáltatás- megrendelés, az irányelvben meghatározott szigorú feltételekkel
összhangban
-g)
Szolgáltatás megrendelése tervpályázati eljárás alapján a nyertes pályázótól vagy a
nyertes pályázók egyikének
h)
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk esetén
-i)
Különösen kedvező feltételek mellett történő árubeszerzés:
– az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szervezettől
–csődeljárás, felszámolási eljárás vagy hasonló eljárás során történő értékesítés
keretében
-j)
A nyílt vagy meghívásos eljárás vagy versenypárbeszéd keretében nem nyújtottak
be érvényes vagy elfogadható ajánlatokat. Csak azok az ajánlattevők vettek részt a
tárgyaláson, akik megfeleltek az alkalmassági követelményeknek.
A HL-ben közzétett ajánlati/részvételi felhívás nélkül megvalósított beszerzés egyéb
indokolása
-k)
A szerződés tárgyát az irányelv II. B. mellékletében szereplő szolgáltatások képezik.
-l)
A szerződés nem tartozik az irányelv hatálya alá
A fent említett lerövidített határidő igénybevétele érdekében a megfelelő fenti
rovat(ok) megjelölésén felül kérjük, adjon világos és érthető magyarázatot arra,
hogy az ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő
közzététele nélküli beszerzés miért jogszerű. Minden esetben adja meg a vonatkozó
tényeket, és adott esetben azok jogi értékelését a 2004/18/EK irányelv cikkeivel
összhangban (maximum 500 szóban).



EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier,
L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:
http://simap.eu.int
AJÁNLATI FELHÍVÁS
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Erzsébet tér 7.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Címzett: Tárnok Ferenc
Telefon: 93/500-700
E-mail: tarnok.ferenc@nagykanizsa.hu
Fax: 93/500-735
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 és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket 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 és fő tevékenysége vagy tevékenységei
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális és
helyi szerveik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
xRegionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi szervezet
Európai intézmény/hatóság vagy nemzetközi szervezet
Egyéb
(nevezze meg):
xÁltalános közszolgáltatások
Védelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás



Oktatás
Egyéb
(nevezze meg):
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak egy kategóriát
válasszon – 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
A teljesítés helye
NUTS-kód
b) Árubeszerzés x
Adásvétel x
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
8800
Nagykanizsa város közigazgatási területe
NUTS-kód HU223
c) Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a 2004/18/EK irányelv II. mellékletében)
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 résztvevőineklétszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:
vagy hónap(ok)ban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a megállapodás időtartama meghaladja a
négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke (csak számokkal):
Becsült érték ÁFA nélkül:



Pénznem:
VAGY:
és között
Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága
(amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, Közoktatási informatikai
infrastruktúra – fejlesztése Nagykanizsán, Szállítási Szerződés keretében.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30000000-9
További
tárgyak:

30213000-5
39162000-5
48000000-8
80500000-9

II.1.7)
A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? nem
II.1.8) 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.1.9)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve)
Közoktatási informatikai infrastruktúra – fejlesztése Nagykanizsán:
- alkalmazási szerver csomag ( alkalmazási szerver + szoftver) 1 db
- Iskolai PC csomag (PC + monitor) 348 db
- SNI csomag (netbook, vezeték nélküli fülhalgató, diktafon, szavazógép szett) 14
db
- Tantermi csomag (interaktív tábla, netbook, projektor) 99 db
- WIFI csomag 18 db
A beszerzés magába foglalja az eszközök összeszerelését és üzembe helyezését,
valamint a használatukkal kapcsolatos oktatást.
Részletezve a dokumentáció szerint.
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): 168160000
Pénznem: HUF
VAGY:
és között
Pénznem:
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: hónapokban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
vagy:
és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy 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 (nap/hó/év)
befejezés 2010/11/30 (nap/hó/év)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozófeltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
1. Kötbér: késedelmi, meghiúsulási
2. Jótállás
Részletes feltételek az ajánlati dokumentációban
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a
vonatkozójogszabályirendelkezésekre
Ajánlatkérő előleget nem fizet. A beszerzés Európai Unióból származó forrásból
támogatott. A szállító a díjról egy számlát köteles a szerződésszerű teljesítést
követően kiállítani. Az igazolt teljesítést követően benyújtott számla 30 napon belül
kerül átutalással kiegyenlítésre.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság,
illetve jogi személy (adott esetben)
nem követelmény
III.1.4)
Vonatkozónak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? nem (adott
esetben)
Ha igen, akülönleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó
adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő
bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt
igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, illetve erőforrást nyújtó szervezet
aki a Kbt. 60. § (1) bekezdésének hatálya alá esik, vagy akivel szemben a Kbt. 61. §
(1) bekezdés d), 61. § (2) bekezdés pontjában meghatározott kizáró okok fennállnak,
illetve nem lehet ajánlattevő, közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó, illetve erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben
a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban foglalt kizáró okok fennállnak.
Az eljárásból kizárásra kerül azon ajánlattevő, akivel, illetőleg akinek a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt



alvállalkozójával vagy erőforrást nyújtó szervezetével szemben a Kbt. 62. § (1)
bekezdés a)-b) pontokban felsorolt kizáró okok fennállnak.
Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának, illetve a Kbt. 4.§ 3/D. és 3/E. pontjaiban,
valamint a 65. § (3)-(4) bekezdésében meghatározott erőforrást nyújtó szervezetnek
az ajánlatban kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésének a)-h)
pontjainak, valamint a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-d) és a 61. § (2) bekezdés pontja
hatálya alá.
A közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozók tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában,
hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P1. Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozóinak csatolnia kell az utolsó három (2007., 2008.,
2009.) lezárt pénzügyi év számviteli jogszabályok szerinti beszámolóit (kiegészítő
mellékletek nélkül). [Kbt. 66. § (1) bek. b) pont]
P2. Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozóinak valamennyi számlavezető pénzintézetétől
származó – az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 30 napnál nem régebbi –
nyilatkozata legalább a következő tartalommal: számlanyitás időpontja, a számlán
volt-e sorban állás a 2009. január 1. napjától kezdődően. [Kbt. 66. § (1) bekezdés a)
pont
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben):
P1. Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozója alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha az
utolsó két lezárt pénzügyi év számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának adatai
alapján bármely év mérleg szerinti eredménye negatív.
P2. Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozója alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha a
számlavezető pénzintézet(ek) által kiállított nyilatkozat(ok) szerint 2009. január 1.
napját követően a nyilatkozat kiállításának időpontjáig sorban állás volt a számláján.
Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak a P1. és a P2. pontban előírtaknak önállóan
kell megfelelniük.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1. Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának csatolnia kell a Kbt. 67. § (1)
bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 36 hónapban
teljesített, legjelentősebb,
- a közbeszerzés tárgya szerinti (informatikai-számítástechnikai eszközök
szállítása), referenciái ismertetését.
Az ismertetési kötelezettségnek Kbt. 68. § (1) bekezdése szerint kell megfelelni.
A referenciaigazolásnak tartalmaznia kell minden olyan adatot, amelyek az
alkalmasság fennállásának elbírálásához szükségesek. Az interaktív tábla
szállítására vonatkozó referenciában meg kell jelölni a referenciát adó nevét,



székhelyét és telefonos elérhetőségét, ahol tájékoztatást tudnak adni a referenciával
kapcsolatban.
M2. Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója csatolja bármely akkreditált független
szervezet által kiállított tanúsítását, mely szerint ISO 9001 minőségirányítási
rendszert alkalmaz, vagy minőség-biztosítás érdekében intézkedést tett.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben):
M1. Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az ajánlattevő, ha az ő vagy a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozója, ha nem rendelkezik az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 36
hónapban teljesített, évenként legalább
- min. 1 db nettó 100 millió Ft értékű a közbeszerzés tárgya szerinti
(informatikai-számítástechnikai eszközök szállítása) referenciával.
Az ajánlattevőnek és a 10% feletti alvállalkozónak az M1. pont szerinti feltételnek
együttesen kell megfelelnie.
M2. Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha nem csatolta
bármely akkreditált független szervezet által kiállított tanúsítását, mely szerint ISO
9001 minőségirányítási rendszert alkalmaz, vagy minőség-biztosítás érdekében
intézkedést tett.
III.2.4)
Fenntartott szerződések (adott esetben) nem
A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
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:
III.3.2)
A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen
közreműködő személyek nevét és képzettségét?
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fejtája
Nyílt x
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
Tárgyalásos
Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése?
Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3.,
További információk rovatban kell megadni
Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása:
Versenypárbeszéd
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy
keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd esetén)



Létszám
VAGY: minimum
és, adott esetben, maximum
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a
versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok
számát?
IV. 2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x
xaz alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy –
ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell
megadni)
a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban
illetve az ismertetőben meghatározott szempontok

Szempont Súlyszám
Ajánlati ár (nettó Ft) 70
Jótállás (kötelezőn felül hónapokban) 10
Késedelmi kötbér mértéke (%-ban) 10
Beavatkozás gyorsasága (perc) 10
IV.2.2)
Elektronikus árverést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árverésről (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 vonatkozozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a HL-ben: /S
-
(nap/hó/év)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a HL-ben: /S
-
(nap/hó/év)
Hirdetmény száma a HL-ben: /S
-
(nap/hó/év)
IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők
(versenypárbeszéd esetében) beszerzésének feltételei



A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2010/10/12 (nap/hó/év)
Időpont: 10:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (számokkal): 100000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció ellenértékét a KANIZSABER Kft pénztárába kell befizetni, vagy a
KANIZSABER Kft OTP Bank Rt-nél vezetett 11749015-24789200 számú számlájára
kell átutalni, vagy ugyanazon számlára befizetni. A dokumentáció árának átutalással
történő megfizetését a dokumentáció kiváltásakor a banki terhelési értesítő
bemutatásával igazolni kell. A készpénz-átutalási igazoláson a következőt meg kell
jelölni: „Informatikai infrastruktúra – fejlesztése Nagykanizsán”.
A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja:
- személyesen az átutalás banki kivonattal történő leigazolásával a KANIZSABER
Kft hivatalos helyiségében (8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 50. szám, titkárság)
naponta 9-12 óráig az ajánlati felhívás megjelenése napjától az ajánlattételi határidő
lejártáig. Az ajánlattételi határidő lejártának napján 9-10 óráig
- vagy a Kbt. 54. § (4) bekezdésében meghatározottak szerint.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
Dátum: 2010/10/12 (nap/hó/év)
Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha
ismert) (m eghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: (nap/hó/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén)
-ig (nap/hó/év)
VAGY hónap(ok)ban: 30
vagy nap(ok)ban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/10/12 (nap/hó/év )
Időpont: 10:00
Hely (adott esetben): Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, 8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. emeleti tárgyaló
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben) igen
Kbt. 80 § (2) bekezdés szerint
VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.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 használható hivatkozási alapot:
Közoktatási Intézmények informatikai korszerűsítése TIOP-1.1.1-07/1-2008-1151
KIEPR-2008-003/NYDR
VI.3) További információk (adott esetben)
1.) Ajánlatkérő hiánypótlást a Kbt. 83. § szerint biztosít.
2.) Az eredményhirdetés időpontja: 2010. október 19. 10:00 óra
Helye megegyezik az ajánlatok bontásának helyszínével
A szerződéskötés tervezett időpontja : az Összegzés megküldését követő naptól
számított 20. nap
3.) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja
esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során
adható pontszám alsó és felső határa: 1-10.
A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti
ponthatárok közötti pontszámot: értékarányosítás,
A fenti módszer alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal kerülnek
megszorzásra, az ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít.
4.) Az ajánlattevő köteles megjelölni az ajánlatban, hogy a szerződés teljesítéséhez
a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe
vesz-e alvállalkozókat, illetve, hogy a közbeszerzésnek azt a részét, amellyel
összefüggésben harmadik személlyel szerződést fog kötni, illetve hogy a szerződés
teljesítéséhez erőforrást igénybe kíván-e venni .
5.) Az ajánlatot az ajánlati dokumentációban meghatározott formai
követelményeknek megfelelően kell benyújtani.
6.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb
nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket az ajánlatkérési
dokumentáció előír. Az ajánlatban valamennyi iratnak eredetinek hiteles másolatnak
kell lennie.
7.) Az ajánlatot olyan kötésben kell beadni, amelyből állagsérelem nélkül lapot
kivenni, cserélni nem lehet.
8.) Ajánlattevőnek az alábbi cégokmányok eredeti vagy hitelesített másolati
példányát kell az ajánlathoz csatolni:
- az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatot,
- ajánlatot aláírók eredeti vagy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát.
9.) Ajánlatkérő eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek minősített
ajánlatot tevőt is meghatározhatja. Ajánlatkérő az eljárás nyertesével, annak
visszalépése esetén a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevővel köt
szerződést.
10.) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes
költség az ajánlattevőt terheli.
11.) Jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az ajánlati
dokumentáció rendelkezései, valamint a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX.
törvény az irányadó.
12.) A III.2.2.) és a III.2.3.) szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási
módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét
képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
13.) A hirdetmény ellenjegyzése a Kbt. 6. § (2) bekezdése szerint megtörtént.
VI.4) Jogorvoslati eljárás



VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Margit krt. 85.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Telefon: +36-1-336-77-76
E-mail:
Fax: +36-1-336-77-78
Internetcím (URL):
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.4.2. rovatot VAGY
szükség esetén a VI.4.3. rovatot)
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő
szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Margit krt. 85.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Telefon: +36-1-336-77-76
E-mail:
Fax: +36-1-336-77-78
Internetcím (URL):
VI.5)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/08/25 (nap/hó/év)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: KANIZSABER Kft
Postai cím: Ady u. 50.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Címzett: Gerócs László
Telefon: 93/314-123
E-mail: kanizsaber@chello.hu
Fax: 93/314-123



Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő
iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is)
beszerezhetők
Hivatalos név: KANIZSABER Kft
Postai cím: Ady u. 50.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Címzett: Gerócs László
Telefon: 93/314-123
E-mail: kanizsaber@chello.hu
Fax: 93/314-123
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket
kell benyújtani
Hivatalos név: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal,
Városfejlesztési Osztály titkársága
Postai cím: Erzsébet tér 7. II. emelet 15-ös ajtó
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Címzett:
Telefon: 93/500-700
E-mail:
Fax: 93/500-735
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
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):
Pénznem:
VAGY: és
között
Pénznem:
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott
esetben)
Az időtartam hónapban:



vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (nap/hó/év)
Befejezés (nap/hó/év)
5) További információ a részekről



EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier,
L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:
http://simap.eu.int
AJÁNLATI FELHÍVÁS
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Erzsébet tér 7.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Címzett:
Telefon: 93/500-700
E-mail: tarnok.ferenc@nagykanizsa.hu
Fax: 93/500-735
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 és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket 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 és fő tevékenysége vagy tevékenységei
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális és
helyi szerveik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
xRegionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi szervezet
Európai intézmény/hatóság vagy nemzetközi szervezet
Egyéb
(nevezze meg):
xÁltalános közszolgáltatások
Védelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás



Oktatás
Egyéb
(nevezze meg):
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Keretmegállapodás a „Kanizsai Dorottya Kórház sürgősségi ellátásának (SO2)
korszerűsítése” és a „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a
Kanizsai Dorottya Kórházban” építési beruházások megvalósítása tárgyában,
járulékaikkal kapcsolódó árubeszerzéssel együtt, hat részben
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak egy kategóriát
válasszon – árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a
szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a) Építési beruházás x
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés x
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
A teljesítés helye
Kanizsai Dorottya Kórház, 8800 Nagykanizsa, Szekeres József u. 2-8.
Helyrajzi szám: 2639
NUTS-kód HU223
b) Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c) Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a 2004/18/EK irányelv II. mellékletében)
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése x
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőineklétszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel x
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: 3
vagy hónap(ok)ban:



Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a megállapodás időtartama meghaladja a
négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke (csak számokkal):
Becsült érték ÁFA nélkül: 2463946853
Pénznem: HUF
VAGY:
és között
Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága
(amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Keretmegállapodás a „Kanizsai Dorottya Kórház sürgősségi ellátásának (SO2)
korszerűsítése” és a „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a
Kanizsai Dorottya Kórházban” építési beruházások megvalósítása tárgyában,
járulékaikkal, kapcsolódó árubeszerzéssel együtt, hat részben:
1. rész: Kivitelezés, a felmerülő tervezési munkákkal együtt,
2. rész: Patológia és Mikrobiológia orvostechnológiai eszközök beszerzése,
3. rész: Diagnosztikai képalkotó-, és archiváló eszközök beszerzése,
4. rész: Intenzív és műtéti betegellátás orvostechnikai eszközei (altató-,
lélegeztetőgépek, monitorok) beszerzése,
5. rész: Endoszkópok, kéziműszerek, egyéb orvostechnikai eszközök beszerzése,
6. rész: Egészségügyi-, irodai bútorzat beszerzése
Vállalkozási szerződés(ek) keretében, a felmerülő tervezési munkával együtt;
megvalósítása tárgyában
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45215140-0
További
tárgyak:

33000000-0
33150000-6
33157000-5
33190000-8
33192000-2
39000000-2
71240000-2
71320000-7

II.1.7)
A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? igen
II.1.8) Részekre történő ajánlattétel
(a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből
szükség szerint több példány használható) igen
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre x
valamennyi részre
II.1.9)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem



II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve)
„B” mellékletekben részletezve:
1. rész: Kivitelezés, a felmerülő tervezési munkákkal együtt,
2. rész: Patológia és Mikrobiológia orvostechnológiai eszközök beszerzése,
3. rész: Diagnosztikai képalkotó-, és archiváló eszközök beszerzése,
4. rész: Intenzív és műtéti betegellátás orvostechnikai eszközei (altató-,
lélegeztetőgépek, monitorok) beszerzése,
5. rész: Endoszkópok, kéziműszerek, egyéb orvostechnikai eszközök beszerzése
6. rész: Egészségügyi-, irodai bútorzat beszerzése
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): 2463946853
Pénznem: HUF
VAGY:
és között
Pénznem:
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: hónapokban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
vagy:
és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy 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: 36
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (nap/hó/év)
befejezés (nap/hó/év)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozófeltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
1. Kötbér: késedelmi, meghiúsulási
2. Biztosíték: a Kbt. 53. § (6) bek. a) pont szerint teljesítési, jóteljesítési és jótállási
biztosíték
3. Jótállás
Részletes feltételek az ajánlati dokumentációban
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a
vonatkozójogszabályirendelkezésekre
Jelen munkák forrását a az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és a Magyar
Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A közbeszerzési eljárás során az ERFA-ból származó támogatások felhasználását
szabályozó 281/2006 (XII.23.) Korm.rendelet, a 255/2006. (XII.8.) Korm.rendelet és
a 16/2006 (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendelet vonatkozó előírásaira figyelemmel
járunk el.



Ajánlatkérő előleget nem fizet, a nyertes ajánlattevő(k) részéről:
1. rész esetében: az elfogadott pénzügyi teljesítésben meghatározásra kerülő
számú részszámla és végszámla nyújtható be. A részszámlák minimális összege:
nettó: 60 millió Ft.
2. – 3. – 4. - 5. rész esetében: a gépek és műszerek leszállítását követően jogosult
1 db 60 %-os részszámla majd az üzembehelyezését követően nyújtható be a
végszámla.
6. rész esetében: a bútorok leszállítását követően jogosult 1 db 60 %-os részszámla
majd a beszerelést, üzembehelyezést követően a végszámla benyújtására.
A kifizetés HUF-ban történik. A TIOP-2.2.2-08/2-2009-0005 utófinanszírozású
projekt esetében az ajánlatkérő a felmerült költségeket megelőlegezi, az
ellenszolgáltatás kifizetését a teljesítések elismerését követően, illetve a
teljesítésigazolások kiállítása után, a Kbt. 305. § (3) bekezdése szerint számított 60
napon belül, vagy a vállalt napok szerint teljesíti. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét, hogy a számlák ellenértékének kifizetésekor a 2003. évi XCII. Törvény
36/A. §-a szerint jár el. A TIOP-2.2.4-09/1-2010-0030 szállítói finanszírozású projekt
esetén a szállítói számla támogatásra eső része közvetlenül a Közreműködő
Szervezet felé kerül benyújtásra kifizetés céljából, az önerő Ajánlatkérő által történt
pénzügyi rendezését követően.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság,
illetve jogi személy (adott esetben)
Nem követelmény
III.1.4)
Vonatkozónak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? igen (adott
esetben)
Ha igen, akülönleges feltételek meghatározása
Jelen munkák forrását a az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar
Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
Kódszám: TIOP-2.2.2-08/2-2009-0005, TIOP-2.2.4-09/1-2010-0030
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó
adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő
bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt
igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, illetve erőforrást nyújtó szervezet,
aki a Kbt. 60. § (1) bekezdésének hatálya alá esik, vagy akivel szemben a Kbt. 61. §
(1) bekezdés d), 61. § (2) bekezdés pontjában meghatározott kizáró okok fennállnak,
illetve nem lehet ajánlattevő, közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó, illetve erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben
a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban foglalt kizáró okok fennállnak.
Az eljárásból kizárásra kerül azon ajánlattevő, akivel, illetőleg akinek a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójával vagy erőforrást nyújtó szervezetével szemben a Kbt. 62. § (1)
bekezdés a)-b) pontokban felsorolt kizáró okok fennállnak.
Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának, illetve a Kbt. 4.§ 3/D. és 3/E. pontjaiban,
valamint a 65. § (3)-(4) bekezdésében meghatározott erőforrást nyújtó szervezetnek



az ajánlatban a Kbt. 63. § meghatározottak szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik
a Kbt. 60. § (1) bekezdésének a)-h) pontjainak, valamint a Kbt. 61. § (1) bekezdés
a)-d) és a 61. § (2) bekezdés pontja hatálya alá.
A közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozók tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában,
hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő, valamint a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója
csatolja (az összes pontra vonatkozik: P1. – P4.):
P1. Mind a hat részre vonatkozóan, a Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja alapján
valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, az ajánlat igazolt
benyújtásánál 30 napnál nem régebbi nyilatkozatot az alábbi kötelező és kifejezett
tartalommal:
- mióta vezeti ajánlattevő, Kbt. 71. §. (1) bekezdés b.) pontja szerinti alvállalkozó
bankszámláját,
- gazdálkodószervezet fizetési kötelezettségének pontosan eleget tesz-e,
- számláján van-e, illetve a nyilatkozat kiállítását megelőző 2 évben volt-e sorban
állás, ha igen, akkor milyen összegű és milyen időtartamú,
- ajánlattevő pénzügyi helyzetére, hitel- és fizetőképességére vonatkozó banki
minősítés,
P2. Mind a hat részre vonatkozóan, a Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja alapján
az előző három lezárt üzleti évre vonatkozó, a számviteli jogszabályoknak
megfelelően elkészített beszámolóit, eredmény kimutatásait, kiegészítő mellékletek
nélkül, amennyiben a letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló
közzétételét, ajánlattevő nyilatkozzon az üzemi (üzleti) tevékenységének
eredményére az előző 3 lezárt üzleti év tekintetében, évenkénti bontásban.
P3. Mind a hat részre vonatkozóan, a Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontja alapján
Nyilatkozat 3 évi (2007., 2008. és 2009.) forgalmáról és ugyanezen időszakban
a közbeszerzés tárgyának (Építési beruházás, árubeszerzés) kivitelezés, orvosi
gépműszer, bútorszállítás forgalmáról.
Az 1. rész esetében fizetőképessége és hosszú lejáratú forrásszerkezete elemzése
céljából (Kbt. 66. §. (1) bekezdés d.) pontja szerint) a következő mutatók három
tizedes jegyre kiszámított értékét az utolsó lezárt 3 évre (2007, 2008. és 2009.)
vonatkozóan, évenkénti részletezésű nyilatkozattal kell közölnie:
- likviditás I. = (forgóeszközök-készletek) / rövid lejáratú kötelezettségek,
- likviditás II. = forgóeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek,
- likviditás III. = forgóeszközök / összes kötelezettség,
- kötelezettségek részaránya: összes kötelezettség / mérleg főösszeg,
- fedezet foka: (saját tőke + hosszú lejáratú kötelezettségek) / befektetett eszközök,
-tőkeáttétel: hosszú lejáratú kötelezettségek / saját tőke.
-saját tőke növekedési mutató = saját tőke / jegyzett tőke,
- szállítók / vevők aránya mutató
P.4. Az 1. rész esetében a Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja szerint becsatolandó
a felelősségbiztosítási kötvénye, az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál
nem régebbi hiteles másolatban és a biztosító nyilatkozata arról, hogy a biztosítási
szerződés a nyilatkozat kiadásakor is hatályban van.



Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása
érdekében a Kbt. 4. § 3/D pontja szerinti más szervezet (szervezetek), a Kbt. 4. §
3/E pontja szerinti erőforrására is támaszkodhat. Ebben az esetben köteles igazolni
azt is, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre
állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. (Kbt. 65. § (3) bekezdés).
Az igénybe vett erőforrások tekintetében a rendelkezésre állás a Kbt. 65. § (4)
bekezdése szerinti igazolásokkal történhet.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben):
Alkalmatlan az ajánlattevő, és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
alvállalkozója, ha (az összes pontra vonatkozik: P1. – P4.):
P1. Mind a hat részre vonatkozóan alkalmatlan az ajánlattevő, és a Kbt. 71. § (1)
bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója, ha a pénzügyi intézménytől származó
nyilatkozatok szerint valamelyik élő bankszámláján a nyilatkozat kiállítását megelőző
2 évben 10 napnál nagyobb mértékű sorban állás fordult elő.
A gazdálkodószervezet fizetési kötelezettségének pontosan nem tett eleget.
Pénzügyi helyzetére, hitel- és fizetőképességére vonatkozó banki minősítése nem
megfelelő.
(Közös ajánlattevőknek ezen alkalmassági feltételnek külön-külön kell megfelelni).
P2. Mind a hat részre vonatkozóan alkalmatlan az ajánlattevő, és a Kbt. 71. §
(1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója, ha az előző három lezárt üzleti évre
vonatkozó, a számviteli jogszabályok szerinti beszámolói alapján valamelyik évben
az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 0-nál kisebb; negatív.
(Közös ajánlattevőknek ezen alkalmassági feltételnek külön-külön kell megfelelni).
P3.1. beszámoló alapján tett nyilatkozata szerint a belföldi értékesítés nettó
árbevétele az utolsó lezárt 3 évben évenként (2007., 2008. és 2009.)
1. rész esetében: legalább 3,0 Milliárd Ft, ezen belül a közbeszerzés keretében elért
(építési beruházás) nettó árbevétele legalább 2,25 Milliárd Ft.
2. rész esetében: orvostechnológiai gépműszer szállításból nettó árbevétele
legalább 200 millió Ft.
3. – 4. – 5. részek esetében: orvostechnoló-giai gépműszer szállításból nettó
árbevétele legalább 400 millió Ft.
6. rész esetében: egészségügyi-, vagy irodai bútorzat szállításból nettó árbevétele
legalább 100 millió Ft.
(Ezen alkalmassági feltételnek ajánlattevő, valamint a közös ajánlattevők
együttesen is és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozóval
együtt is megfelelhetnek. A Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó
alkalmasságát ajánlatkérő nem vizsgálja.)
P3.2. Az 1 részre vonatkozóan az ajánlattevőnek és a Kbt. 71. §. (1) bekezdés
b.) pontja szerinti alvállalkozójának a fizető képesség elemzése céljából becsatolt
adatok és meghatározott mutatók alapján számolt értéke az alábbiaknak megfelel:
- saját tőke: ha a saját tőke 2009. évben nem kevesebb, mint 2008. évben és
2008-ban nem kevesebb, mint 2007-ben,
- likviditás I.: ha a mutató értéke mindhárom évben (2007., 2008. és 2009) legalább
1,1,
- likviditás II.: ha a mutató értéke mindhárom évben (2007., 2008. és 2009) legalább
1,3,
- likviditás III: ha a mutató értéke mindhárom évben (2007., 2008. és 2009.) legalább
1,3,



- kötelezettségek részaránya, ha bármelyik vizsgált évben < mint 2/3,
- fedezet foka, ha a mutató a vizsgált 3 év mindegyikében > 1-gyel,
- tőkeáttétel, ha a mutató a vizsgált 3 év mindegyikében < mint 1,
- saját tőke növekedési mutató a vizsgált 3 év mindegyikében > 2,5,
- Alkalmatlan az ajánlattevő, vagy a 10 %-ot meghaladó mértékű alvállalkozója,
amennyiben az elmúlt 3 lezárt üzleti év mérlegében legalább kettő alkalommal a
forrásoldalon szereplő F.III.4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból
(szállító) sor értéke meghaladja az eszközoldalon szereplő B.II.2. Követelések
áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) sor értékét.
(Közös ajánlattevőknek ezen alkalmassági feltételnek külön-külön kell megfelelni).
P4. Az 1. részre vonatkozóan az ajánlattevő és a Kbt. 71. §. (1) bekezdés b.) pontja
szerinti alvállalkozója nem rendelkezik érvényes szakmai felelősségbiztosítással.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő, valamint a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója
csatolja (az összes pontra vonatkozik: M1. – M7.):
1. részre vonatkozóan:
M1. Az elmúlt 5 év (2005., 2006., 2007., 2008. és 2009. év) műszaki
átadás-átvétellel befejezett építés-szerelési referencia munkák ismertetése, Kbt.
68. § (2) bekezdés figyelembevételével (a szerződött fél, a szerződéses összeg,
teljesítés ideje és helye, a szerződés tárgya, a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt e, a referenciát igazoló személy nevének,
telefonszámának megadásával), a megbízótól (vele szerződő féltől) származó
referencia levél mellékelésével a Kbt. 67.§ (2) bekezdés a) pontja szerint)
M2. A teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg
felszereltség leírása a rendelkezési jogosultságot igazoló okirat(ok) (számla, eszköz
nyilvántartólap, bérleti- lízing előszerződés, kötelező érvényű szándéknyilatkozat)
egyszerű másolatának csatolásával, különös tekintettel a műszaki alkalmasság
minimum követelményeinél felsorolt gépekre [Kbt. 67. § (2) bekezdés b) pont]. Ha a
működtetés, forgalomban való részvétel forgalmi engedélyhez kötött, az érvényes
forgalmi engedély egyszerű másolatának becsatolása is szükséges.
M3. Az ajánlattevőnek meg kell neveznie a teljesítésbe bevonni kívánt
szakembereket, továbbá ismertetnie kell a teljesítésbe bevonni kívánt vezető
szakemberek képzettségét, végzettségét, jogosultságát és csatolnia kell az ezt
igazoló okiratok egyszerű másolatát a Kbt. 67. §. (2) bekezdés e.) pontja alapján.
Továbbá kérjük megadni a kivitelezésnél számításba vett fizikai létszámát.
M4. Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozója mutassa be az elmúlt 3 év átlagos statisztikai és
vezető tisztségviselőinek létszámát a Kbt. 67. § (2) bekezdés d) pontja szerint.
2. – 3. – 4. – 5. részre vonatkozóan:
M5. A Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pontja alapján az Ajánlattevő vagy Kbt. 71. § (1)
bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója csatolja az elmúlt három év (2007, 2008,
2009) legjelentősebb, teljesített orvosi gép-műszer szállításainak ismertetését (a
szerződött fél, a szerződéses összeg, teljesítés időtartama, helye, a szerződés
tárgya, a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt e, a
referenciát igazoló személy nevének, telefonszámának megadásával).



A referenciaigazolásokban szereplő adatokból egyértelműen ki kell derülni,
hogy az előírt feltételek teljesültek. A Kbt. 68. § (1) bekezdése szerint kiállított
referenciaigazolást is csatolni kell.
M6. A Kbt. 67. § (1) bekezdés e) pontja alapján a szállítani kívánt termék(ek)re
vonatkozóan, az orvostechnikai eszközökről szóló 16/2006. (III. 27.) EüM
rendeletben meghatározott CE minőségtanúsítványának egyszerű másolatban
történő csatolása. (a dokumentációban megjelölve, amely eszköz esetén ezt csatolni
kell).
6. részre vonatkozóan:
M7. A Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pontja alapján az Ajánlattevő vagy Kbt.
71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója csatolja az elmúlt három
év (2007, 2008, 2009) legjelentősebb, teljesített szállításainak ismertetését.
A referenciaigazolásokban szereplő adatokból egyértelműen ki kell derülni,
hogy az előírt feltételek teljesültek. A Kbt. 68. § (1) bekezdése szerint kiállított
referenciaigazolást is csatolni kell.
Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása
érdekében a Kbt. 4. § 3/D pontja szerinti más szervezet (szervezetek), a Kbt. 4. §
3/E pontja szerinti erőforrására is támaszkodhat. Ebben az esetben köteles igazolni
azt is, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre
állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. (Kbt. 65. § (3) bekezdés).
Az igénybe vett erőforrások tekintetében a rendelkezésre állás a Kbt. 65. § (4)
bekezdése szerinti igazolásokkal történhet.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben):
Alkalmatlan az ajánlattevő, és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
alvállalkozója (az összes pontra vonatkozik: M1. – M7.):
1. részre vonatkozóan:
M1. ha nincs az elmúlt 5 évben (2005., 2006., 2007., 2008., és 2009.) legalább
2 darab, a jelen beszerzés tárgyához hasonló nagyságrendű – min. bruttó
1.200.000.000.-Ft – műszaki átadás-átvétellel befejezett építés, vagy felújítás
(rekonstrukció) egészségügyi referencia, melyből legalább 1 db működő üzem
mellett valósult meg. (Együttes megfelelés)
M2. ha nem rendelkezik az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok) és
a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó együttesen az alábbi műszaki-technikai felszereltséggel:
- 1 db toronydaru (min. emelési magasság 20 m, gémhosszúság 30 m),
- 1 db minimum 5 tonna teherbírású tehergépkocsi,
- 1 db árokásásra alkalmas kotró, rakodó munkagép + ehhez tartozó 1 db bontó
kalapács,
- 1000 m2 homlokzati állvánnyal,
- 2 db betonkeverő,
- 1 db vakológép,
- 1 db szintező műszer,
- 1 db fúró-véső kalapács,
- 1 db ütve-fúró,
- 2 db iroda, vagy raktár konténer.
M3. ha nem rendelkezik a kivitelezés időszakára szóló tartós munkavégzésre
irányuló jogviszonyban:



- 2 fő, alkalmazásában álló, legalább 10 éves gyakorlattal rendelkező felelős
műszaki vezetői névjegyzékbe bejegyzett felsőfokú végzettségű építész
szakemberrel,
- 5 fő (szakmánként a következő szakemberekkel) 1 fő építő, 2 fő épületgépész, 2
fő villamos, szakági felsőfokú végzettséggel rendelkező szakembere az 244/2006.
(XII.5.) és 103/2006. (IV.28.) Korm. rendeletekben meghatározott feltételeknek
megfelelően,
- 1 fő, alkalmazásában álló felsőfokú végzettségű minőségbiztosításért felelős
szakemberrel.
- 12 fő kőműves szakképesítésű szakemberrel,
- 3 fő ács-állványozó szakképesítésű szakemberrel,
- 6 fő szobafestő- mázoló és tapétázó szakemberrel,
- 3 fő épületburkoló szakképesítésű szakemberrel,
- 3 fő lakatos, szakképesítésű szakemberrel.
- 1-1 fő villanyszerelő és víz-gázvezetékszerelő szakképesítésű szakemberrel.
M4. ha előző 3 évi, éves, átlagos statisztikai állományi létszáma évente nem éri el
legalább a 80 főt.
2. – 3. – 4. – 5. részre vonatkozóan:
M5. ha együttesen nem rendelkeznek az elmúlt három évben összesen (2007,
2008, 2009) legalább egy db egy vevő felé teljesített orvosi gép-műszer szállításból
bruttó:
- a 2. részre vonatkozóan 90 millió Ft referenciával,
- a 3. részre vonatkozóan 200 millió Ft referenciával,
- a 4. részre vonatkozóan 200 millió Ft, referenciával,
- az 5. részre vonatkozóan 170 millió Ft, referenciával,
M6. ha az általuk megajánlott termékek nem felelnek meg az orvostechnikai
eszközökről szóló 16/2006. (III. 27.) EüM rendeletben meghatározott alapvető
követelményeknek.
6. részre vonatkozóan:
M7. ha együttesen nem rendelkeznek az elmúlt három évben összesen(2007, 2008,
2009) legalább 1 darab – min. bruttó 65 millió Ft – belső berendezésekre, mobil
bútorozásra vonatkozó referenciával.
III.2.4)
Fenntartott szerződések (adott esetben) nem
A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
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:
III.3.2)
A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen
közreműködő személyek nevét és képzettségét?
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fejtája
Nyílt x



Meghívásos
Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
Tárgyalásos
Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése?
Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3.,
További információk rovatban kell megadni
Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása:
Versenypárbeszéd
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy
keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd esetén)
Létszám
VAGY: minimum
és, adott esetben, maximum
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a
versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok
számát?
IV. 2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x
xaz alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy –
ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell
megadni)
a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban
illetve az ismertetőben meghatározott szempontok

Szempont Súlyszám
1. vállalási ár (nettó Ft) 4
2. jótállás időtartama (hónap) 1
3. késedelmi kötbér 1
4. fizetési határidő (nap) 1
IV.2.2)
Elektronikus árverést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árverésről (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 vonatkozozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény



Hirdetmény száma a HL-ben: /S
-
(nap/hó/év)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a HL-ben: /S
-
(nap/hó/év)
Hirdetmény száma a HL-ben: /S
-
(nap/hó/év)
IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők
(versenypárbeszéd esetében) beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2010/10/25 (nap/hó/év)
Időpont: 10:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (számokkal): 250000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció ellenértékét a KANIZSABER Kft pénztárába kell befizetni, vagy a
KANIZSABER Kft OTP Bank Rt-nél vezetett 11749015-24789200 számú számlájára
kell átutalni, vagy ugyanazon számlára befizetni. A dokumentáció árának átutalással
történő megfizetését a dokumentáció kiváltásakor a banki terhelési értesítő
bemutatásával igazolni kell. A készpénz-átutalási igazoláson a következőt meg kell
jelölni: „Kanizsai Dorottya Kórház – keretmegállapodás”.
A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja:
- személyesen az átutalás banki kivonattal történő leigazolásával a KANIZSABER
Kft hivatalos helyiségében (8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 50. szám, titkárság)
naponta 9-12 óráig az ajánlati felhívás megjelenése napjától az ajánlattételi határidő
lejártáig. Az ajánlattételi határidő lejártának napján 9-10 óráig,
- vagy a Kbt. 54. § (4) bekezdésében meghatározottak szerint,
- a dokumentáció a kiváltás előtt megtekinthető a személyes átvétel helyszínén.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
Dátum: 2010/10/25 (nap/hó/év)
Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha
ismert) (m eghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: (nap/hó/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén)
-ig (nap/hó/év)
VAGY hónap(ok)ban:
vagy nap(ok)ban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/10/25 (nap/hó/év )



Időpont: 10:00
Hely (adott esetben): Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, 8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. emeleti tárgyaló
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben) igen
Kbt. 80. § (2) bekezdés szerint
VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.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 használható hivatkozási alapot:
- TIOP-2.2.2-08/2-2009-0005 regisztrációs számú, „Kanizsai Dorottya Kórház
sürgősségi ellátásának (SO2) korszerűsítése” projekt és a
- TIOP-2.2.4-09/1-2010-0030 azonosítószámú, „Struktúraváltoztatást támogató
infrastruktúrafejlesztés a Kanizsai Dorottya Kórházban” projekt
VI.3) További információk (adott esetben)
1.) Ajánlatkérő hiánypótlásra a Kbt. 83. § szerint biztosít lehetőséget.
2.) Az eredményhirdetés időpontja: 2010. november 05. 10:00 óra
Helye megegyezik az ajánlatok bontásának helyszínével.
A szerződéskötés tervezett időpontja: az összegzés megküldését követő naptól
számított 20. napon.
3.) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja
esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során
adható pontszám alsó és felső határa: 1-10.
A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti
ponthatárok közötti pontszámot: értékarányosítás.
A fenti módszer alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal kerülnek
megszorzásra, az ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít.
Ajánlattevők az ajánlati ár tekintetében kötelesek az ajánlati dokumentációban
meghatározott mintaköltségvetést kitölteni. A mintaköltségvetés valamennyi sorára
adott megajánlást ajánlatkérő az értékarányosítás módszerével összehasonlítja
és lepontozza, az adható pontszám 1-10. A legtöbb pontszámot kapó ajánlattevő
ajánlata minősül a legjobb ajánlati árnak, így az kapja a 10 pontot.
4.) Az ajánlattevő köteles megjelölni az ajánlatban, hogy a szerződés teljesítéséhez
a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe
vesz-e alvállalkozókat, illetve, hogy a közbeszerzésnek azt a részét, amellyel
összefüggésben harmadik személlyel szerződést fog kötni, illetve hogy a szerződés
teljesítéséhez erőforrást igénybe kíván-e venni.
5.) Az ajánlatot az ajánlati dokumentációban meghatározott formai
követelményeknek megfelelően kell benyújtani.
6.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb
nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket az ajánlatkérési
dokumentáció előír. Az Ajánlatkérő előírása szerint az ajánlatban valamennyi iratnak
eredetinek vagy hiteles másolatnak kell lennie [Kbt.. 20. § (3) bekezdés].



7.) Az ajánlatot olyan kötésben kell beadni, amelyből állagsérelem nélkül lapot
kivenni, cserélni nem lehet.
8.) Ajánlattevőnek az alábbi cégokmányok eredeti vagy hitelesített másolati
példányát kell az ajánlathoz csatolni:
- az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatot,
- ajánlatot aláírók eredeti vagy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát,
vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási-mintát
9. ) Ajánlatkérő a keretmegállapodásos eljárás második, konzultációs szakaszában
FIDIC-es rendszerű vállalkozási szerződést is köthet.
10.) Ajánlatkérő eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek minősített
ajánlatot tevőt is meghatározhatja. Ajánlatkérő az eljárás nyertesével, a Kbt. 91.
§ (2) bekezdés eseteiben a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített
szervezettel (személlyel) köt szerződést.
11.) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes
költség az ajánlattevőt terheli.
12.) Jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az ajánlati
dokumentáció rendelkezései, valamint a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX.
törvény az irányadó.
13.) A III.2.2.) és a III.2.3.) szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási
módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét
képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
14.) Az eljárásban való érvényes ajánlatadás feltétele az:
1. rész esetében: 20.000.000 Ft (azaz Húszmillió),
2. rész esetében: 1.500.000 Ft (azaz Egymillió-ötszázezer),
3. rész esetében: 5.100.000 Ft (azaz Ötmillió-egyszázezer),
4. rész esetében: 4.300.000 Ft (azaz Négymillió-háromszázezer),
5. rész esetében: 2.800.000 Ft (azaz Kettőmillió-nyolcszázezer),
6. rész esetében: 1.500.000 Ft (azaz Egymillió-ötszázezer)
értékű ajánlati biztosíték nyújtása a Kbt. 59.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint.
Az ajánlati biztosíték pénzösszegben történő nyújtása esetén azt a Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzata 11749015-15432694-00000000 sz. számlára
kell befizetni.
15.) Ajánlattevő az 1. részajánlatra vonatkozóan ajánlatban a Kbt. 55. § (3)
bekezdésével összhangban köteles a Kbt. 72. § szerinti nyilatkozatát csatolni.
16.) Az idegen nyelvű iratokat a 24/1986. (VI.26) MT rendelet szerinti hiteles
magyar fordításban kell az ajánlathoz csatolni. Hiteles az Országos Fordító és
Fordításhitelesítő Iroda által készített fordítás.
17.) Az Ajánlatkérő a Kbt. 48. § (3) pontjában előírtaknak megfelelően tájékoztatja
az ajánlattevőket, hogy jelen projektekre vonatkozó támogatási igényt nyújtott be.
A TIOP-2.2.2-08/2-2009-0005 azonosítószámú projekt Támogatási szerződése
megkötésre került, a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0030 azonosítószámú projekt esetében
a Támogatási szerződés megkötését követően hatályosulhatnak a vállalkozási
szerződések. A 48.§ (4) bekezdés értelmében a támogatásra vonatkozó igény
el nem fogadása illetve csökkentett tartalommal történő támogatása az eljárás
eredménytelenné nyilvánítását, a szerződés megkötésének kötelezettsége alóli
mentesülést illetve szerződés módosítását vonhatja magával.
18.) Az ajánlatkérő előírja az ajánlattevő, és a beszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben a teljesítésbe bevonandó műszaki, vagy gazdasági egységek



minőségirányítási rendszerének ismertetését – bármely nemzeti rendszerben
akkreditált – tanúsító által kiadott tanúsítvány másolatának becsatolásával.
Alkalmatlan az ajánlattevő és a 10 % feletti alvállalkozója, ha nem rendelkezik ISO
9001 Minőségirányítási Rendszerrel, ISO 14001 Környezetközpontú Irányítási
Rendszerrel és MSZ 28001:2008 szabvány követelményeit kielégítő Munkahelyi
Egészségvédelmi és Biztonságirányítási Rendszerrel, vagy a fentiekkel egyenértékű
akkreditált rendszerekkel.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Margit krt. 85.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Telefon: +36-1-336-77-76
E-mail:
Fax: +36-1-336-77-78
Internetcím (URL):
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.4.2. rovatot VAGY
szükség esetén a VI.4.3. rovatot)
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 322-324. §-ai szerint, különös tekintettel a Kbt. 323. §-ának (2)-(4)
bekezdéseiben foglaltakra.
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő
szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Margit krt. 85.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Telefon: +36-1-336-77-76
E-mail:
Fax: +36-1-336-77-78
Internetcím (URL):
VI.5)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/09/07 (nap/hó/év)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok



I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: KANIZSABER Kft
Postai cím: Ady E. u. 50.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Címzett: Gerócs László
Telefon: +36-93/314-123
E-mail: kanizsaber@chello.hu
Fax: +36-93/314-123
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő
iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is)
beszerezhetők
Hivatalos név: KANIZSABER Kft
Postai cím: Ady E. u. 50.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Címzett: Gerócs László
Telefon: +36-93/314-123
E-mail: kanizsaber@chello.hu
Fax: +36-93/314-123
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket
kell benyújtani
Hivatalos név: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal,
Városfejlesztési Osztály titkársága
Postai cím: Erzsébet tér 7. II. emelet 15-ös ajtó
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Címzett:
Telefon: +36-93/500-700
E-mail:
Fax: +36-93/500-735
Internetcím (URL):
 
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1
meghatározás Vállalkozási Szerződés
1) A rész meghatározása
Keretmegállapodás a „Kanizsai Dorottya Kórház sürgősségi ellátásának (SO2)
korszerűsítése” és a „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a
Kanizsai Dorottya Kórházban” építési beruházások megvalósítása tárgyában,
járulékaikkal, kapcsolódó árubeszerzéssel együtt, hat részben, ebből az



1. rész: Kivitelezés, a felmerülő tervezési munkákkal együtt,
Vállalkozási szerződések keretében, a felmerülő tervezési munkával együtt;
megvalósítása tárgyában
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45215140-0
További
tárgyak:

45000000-7
45200000-9
71240000-2
71320000-7

3) Mennyiség
1. rész: Kivitelezés, a felmerülő tervezési munkákkal együtt,
„Kanizsai Dorottya Kórház sürgősségi ellátásának (SO2) korszerűsítése”:
A Kanizsai Dorottya Kórház 8800 Nagykanizsa, Szekeres József u. 2. szám
alatti épületegyüttesében a jelenleg is működő SO2 a Rendelőintézet földszintjén
(építészetileg a 2. szinten) helyezkedik el. Az Ajánlatkérő az előzetesen támogatott
Pályázattal ennek korszerűsítését, bővítését tervezi. Ezért a már meglévő épületrész
folytatásaként megépítendő új épületszárnyban tudja megvalósítani a kiírásnak
megfelelő egységes szerkezetű, egyszintes elhelyezésű sürgősségi osztályt. A
betegutak és a technológiai kapcsolatok ugyanis szintben nem választhatók el.
A projekt műszaki adatai:
Új kubatúra kialakítása, meglévő korszerűsítése (egy funkcionális egységbe történő
elhelyezés, mentő megközelítés javítása, akadálymentesítés): 744,2 m2 bővítés +
307 m2 rekonstrukció.
„Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a Kanizsai Dorottya
Kórházban”:
Az Ajánlatkérő a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0030 azonosítószámú „Struktúraváltoztatást
támogató infrastruktúrafejlesztés a Kanizsai Dorottya Kórházban” c. eredményes
projekt keretében jóváhagyott szakterületek bővítését illetve rekonstrukcióját tervezi.
1. Rekonstrukcióval érintett szakterületek (Diagnosztikai és műtéti szárny)
A kórházfejlesztés keretében a Főépület korábbi rekonstrukciójából kimaradt
Diagnosztikai és műtéti szárny teljeskörű modernizációja valósul meg:
• központi műtő (7-8. szint),
• minimálinvazív ellátások műtéti hátterét biztosító endoszkópos labor (6. szint),
• szülőszoba és szülészeti műtő (5. szint),
• „rooming-in” rendszerű neonatológiai részleg (Hotelszárny 5. szint),
• központi intenzív terápiás osztály (4. szint),
• központi radiológiai osztály (3. szint),
• felvonók korszerűsítése,
• diagnosztikai és műtéti tömb teljes homlokzati és tető hőszigetelése, valamint
alternatív energia hasznosítását lehetővé tevő napkollektor rendszer telepítése.
2. Új építés
A Főépület Rendelőintézetének északkeleti irányú folytatásaként megépülő
háromszintes új épületszárnyban helyezzük el a TIOP 2.2.2 sürgősségi pályázat
alapjaira épülő patológiai és mikrobiológiai osztályt az alábbiak szerint:
• az alagsori részben: patológia,



• a földszinten: a TIOP 2.2.2. pályázati forrásból épített sürgősségi betegellátó
osztály,
• az első emeleten: mikrobiológiai laboratórium.
A fejlesztést követően az intézet két, magas költségigénnyel üzemeltethető,
állagában jelentősen leromlott szórványépületet tud szanálni (mikrobiológia,
patológia)
A beruházás főbb műszaki paraméterei:
&#61607; 1936,81 nettó m2 korszerűsítés (átalakítás)
&#61607; 2878,07 nettó m2 bővítés (új építés)
&#61607; 2 db megszűntetett pavilon (600 m2)
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): 1448828611
Pénznem: HUF
VAGY: és
között
Pénznem:
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott
esetben)
Az időtartam hónapban: 36
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (nap/hó/év)
Befejezés (nap/hó/év)
5) További információ a részekről
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 2
meghatározás Vállalkozási Szerződés
1) A rész meghatározása
Keretmegállapodás a „Kanizsai Dorottya Kórház sürgősségi ellátásának (SO2)
korszerűsítése” és a „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a
Kanizsai Dorottya Kórházban” építési beruházások megvalósítása tárgyában,
járulékaikkal, kapcsolódó árubeszerzéssel együtt, hat részben, ebből a
2. rész: Patológia és Mikrobiológia orvostechnológiai eszközök beszerzése,
Vállalkozási szerződés egészségügyi gépbeszerzésre és azok üzembehelyezésére
valamint az eszközök használatának oktatása és betanítása; megvalósítása
tárgyában
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33000000-0,

LA16-8
További
tárgyak:
3) Mennyiség
2. rész: Patológia és Mikrobiológia orvostechnológiai eszközök beszerzése
Összesen: 33 tétel.
Ebből a meghatározók: Tetemhűtő 24 rekeszes, Festőautomata (citológiai),
Paraffinos kiágyazó (kiöntő automata), Víztelenítő automata, Gram festő automata
(PREVI-color).



A teljes tételsort a dokumentáció tartalmazza.
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): 98382200
Pénznem: HUF
VAGY: és
között
Pénznem:
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott
esetben)
Az időtartam hónapban: 36
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (nap/hó/év)
Befejezés (nap/hó/év)
5) További információ a részekről
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 3
meghatározás Vállalkozási Szerződés
1) A rész meghatározása
Keretmegállapodás a „Kanizsai Dorottya Kórház sürgősségi ellátásának (SO2)
korszerűsítése” és a „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a
Kanizsai Dorottya Kórházban” építési beruházások megvalósítása tárgyában,
járulékaikkal, kapcsolódó árubeszerzéssel együtt, hat részben, ebből a
3. rész: Diagnosztikai képalkotó-, és archiváló eszközök beszerzése,
Vállalkozási szerződés egészségügyi gépbeszerzésre és azok üzembehelyezésére
valamint az eszközök használatának oktatása és betanítása; megvalósítása
tárgyában
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33150000-6
További
tárgyak:

33151200-5
33124120-2
33111650-2
33112200-0

3) Mennyiség
3. rész: Diagnosztikai képalkotó-, és archiváló eszközök beszerzése,
Összesen: 34 tétel.
- Ebből a meghatározók: Digitális felvételi berendezés (mennyezeti csőtartó és
detektor tartó), Digitális felvételi berendezés (mennyezeti csőtartó, távfelvételi
állvány, vezetéknél-küli detektor tartó), Digitális mammográfiás berendezés,
Felső kategóriás UH, Röntgen képerősítő, Digitális mobil röntgenkészülék,
Ultrahangkészülék.
A teljes tételsort a dokumentáció tartalmazza.
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): 343093708
Pénznem: HUF
VAGY: és
között
Pénznem:



4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott
esetben)
Az időtartam hónapban: 36
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (nap/hó/év)
Befejezés (nap/hó/év)
5) További információ a részekről
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 4
meghatározás Vállalkozási Szerződés
1) A rész meghatározása
Keretmegállapodás a „Kanizsai Dorottya Kórház sürgősségi ellátásának (SO2)
korszerűsítése” és a „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a
Kanizsai Dorottya Kórházban” építési beruházások megvalósítása tárgyában,
járulékaikkal, kapcsolódó árubeszerzéssel együtt, hat részben, ebből a
4. rész: Intenzív és műtéti betegellátás orvostechnikai eszközei (altató-,
lélegeztetőgépek, monitorok) beszerzése,
Vállalkozási szerződés egészségügyi gépbeszerzésre és azok üzembehelyezésére
valamint az eszközök használatának oktatása és betanítása; megvalósítása
tárgyában
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33157000-5
További
tárgyak:

33195000-3
33195100-4
33195200-5
33192230-3

3) Mennyiség
4. rész: Intenzív és műtéti betegellátás orvostechnikai eszközei (altató-,
lélegeztetőgépek, monitorok) beszerzése,
Összesen: 37 tétel.
- Ebből a meghatározók: Nagytudású altatógép, Központi betegellenőrző monitor
rendszer, Magastudásszintű lélegeztető készülék, kapnográffal, pCO mérési
lehetőséggel, Mobil cserélhető felsőrészű műtőasztal rendszer, Altatógép.
A teljes tételsort a dokumentáció tartalmazza.
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): 288096748
Pénznem: HUF
VAGY: és
között
Pénznem:
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott
esetben)
Az időtartam hónapban: 36
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (nap/hó/év)
Befejezés (nap/hó/év)



5) További információ a részekről
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 5
meghatározás Vállalkozási Szerződés
1) A rész meghatározása
Keretmegállapodás a „Kanizsai Dorottya Kórház sürgősségi ellátásának (SO2)
korszerűsítése” és a „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a
Kanizsai Dorottya Kórházban” építési beruházások megvalósítása tárgyában,
járulékaikkal, kapcsolódó árubeszerzéssel együtt, hat részben, ebből az
5. rész: Endoszkópok, kéziműszerek, egyéb orvostechnikai eszközök beszerzése
Vállalkozási szerződés egészségügyi gépbeszerzésre és azok üzembehelyezésére
valamint az eszközök használatának oktatása és betanítása; megvalósítása
tárgyában
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33190000-8
További
tárgyak:

33153000-7
33167000-8
33168000-5
33162200-5
33192230-3

3) Mennyiség
5. rész: Endoszkópok, kéziműszerek, egyéb orvostechnikai eszközök beszerzése
Összesen: 214 tétel.
- Ebből a meghatározók: Laparoscopos kamera, Lézeres kőzúzó berendezés,
Proctológiai és angiológiai kryo alapgép, Műtőlámpa, Műtőasztal elektromos.
- A teljes tételsort a dokumentáció tartalmazza.
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): 188351100
Pénznem: HUF
VAGY: és
között
Pénznem:
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott
esetben)
Az időtartam hónapban: 36
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (nap/hó/év)
Befejezés (nap/hó/év)
5) További információ a részekről
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 6
meghatározás Vállakozási Szerződés
1) A rész meghatározása
Keretmegállapodás a „Kanizsai Dorottya Kórház sürgősségi ellátásának (SO2)
korszerűsítése” és a „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a



Kanizsai Dorottya Kórházban” építési beruházások megvalósítása tárgyában,
járulékaikkal, kapcsolódó árubeszerzéssel együtt, hat részben, ebből a
6. rész: Egészségügyi-, irodai bútorzat beszerzése
Vállalkozási szerződés egészségügyi gépbeszerzésre és azok üzembehelyezésére
valamint az eszközök használatának oktatása és betanítása; megvalósítása
tárgyában
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33192000-2
További
tárgyak:

39000000-2

3) Mennyiség
6. rész: Egészségügyi-, irodai bútorzat beszerzése
Egészségügyi bútorzat: 64 tétel.
Irodai bútorzat: 42 tétel.
Összesen: 106 tétel.
A teljes tételsort a dokumentáció tartalmazza.
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): 97194486
Pénznem: HUF
VAGY: és
között
Pénznem:
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott
esetben)
Az időtartam hónapban: 36
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (nap/hó/év)
Befejezés (nap/hó/év)
5) További információ a részekről


